


ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนาวารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพรรณ พรมศิริ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ
คิดเห็นของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงที่มา  

	 บทความทุกเร่ื่�องได้้รัื่บการื่ตรื่วจความถููกตอ้งทางวิชาการื่โด้ยผูู้้ทรื่งคุณวุฒิิ	ข้้อความและบทความในวารื่สารื่
วิชาการื่รัื่บใช้สังคม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรื่าชมงคลล้านนา	 เป็็นแนวคิด้ข้องผูู้้เขี้ยน	 มิใช่ความคิด้เห็นข้อง 
คณะผูู้้ จัด้ทำาและมิใช่ความรื่ับผิู้ด้ชอบข้องกองบรื่รื่ณาธิิการื่	 และกองบรื่รื่ณาธิิการื่ไม่สงวนสิทธิิ� คัด้ลอก	 
แต่ให้อ้างอิงที�มา
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สารบัญ

หน้้า
การจัำดืการศึึกษาวิถีุใหม่ภายใต้้สถุานการณ์วิกฤติ้โควิดื-19 
โดืยการบ้รณาการเรียนการสอนกับการพััฒินาท้องถิุ�นของมหาวิทยาลััยราชภัฏธินบุรี 
จัักรพัันธ์์ พัรมฉลวย

การพััฒินาระบบการให้นำ�าพ่ัชสำาหรับพ่ั�นที�ขาดืแคลันนำ�า 
กรณีศึึกษา บ้านแม่ขี�ม้ก ต้ำาบลับ้านทับ อำาเภอแม่แจ่ำม จัำงหวัดืเชียงใหม่ 
จิัรศัักดิิ์�  ปััญญา, สมาน  ดิ์าวเวียงกัน, เมธั์ส  ภััททิยธ์นี

กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างการผู้ลิัต้ทางการเกษต้รที�ดีืแลัะเหมาะสม (GAP) ของผู้ลัผู้ลิัต้
สับปะรดืในต้ำาบลับ้านสา อำาเภอแจ้ำห่ม จัำงหวัดืลัำาปาง 
สันติิ ช่่างเจัรจัา, ร่่งนภัา ช่่างเจัรจัา

การจัำดืทำาบัญชีเพ่ั�อการตั้ดืสินใจำเชิงเศึรษฐกิจำสำาหรับผู้้้ประกอบการทางวัฒินธิรรม  
อำาเภอแม่แจ่ำม จัำงหวัดืเชียงใหม่ 
ศัศิัพััช่ร์ สันกลกิจั, ผจังวาดิ์ ปัาลกะวงศ์ั ณ อย่ธ์ยา,  ศ่ัภัลักษณ์ จังช่านสิทโธ์

การใช้ประโยชน์จำากเศึษกระจำกในผู้ลิัต้ภัณฑ์์คอนกรีต้บล็ัอกประสานป้พ่ั�น
เจัษฎาพังษ์ หาญส่ทธิ์เวช่ก่ล, มนติรี จ่ัใจั, ช่ยาว่ธ์ ใฝ่่จิัติติ, และวัช่ราว่ฒิิ ศัรีจ่ัมปัา, มงคลกร ศัรีวิชั่ย

การวิเคราะห์สภาพัแวดืล้ัอมแลัะศัึกยภาพั แลัะการยกระดัืบมาต้รฐาน
การบริหารจัำดืการกิจำการกลุ่ัมอาชีพักล้ัวยอบ กทบ. แม่ก๊ะ
ส่รีวรรณ ราช่สม

กระบวนการทางสังคมศึาสต้ร์: บทเรียนความสำาเร็จำของการพััฒินาต้้นแบบเยาวชน 
ต้ำาบลัเข่�อนผู้าก อำาเภอพัร้าว จัำงหวัดืเชียงใหม่
ลมัย  ผัสดีิ์, นทีชั่ย ผัสดีิ์, สธ์นธ์ร  สัมฤทธิ์�

การพััฒินาระบบส้บน้ำาพัลัังงานแสงอาทิต้ย์ร่วมกับระบบ IoT แบบไฮโดืรกริดื 
เพ่ั�อฟ้ื้�นฟ้ื้นิเวศึป่าชุมชน
ปัรีช่า ศัรีปัระภัาคาร1, พีัระยศั แข็็งขั็น, มณีรัติน์ วงษ์ซิิ้�ม, วิสูติร์ ยังพัลขั็นธ์์, สักรินทร์ แซ่ิ้ภู่ั
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การจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 
โดยการบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
The study of new normal education management during COVID-19  

by integrating instruction with local development  
of Dhonburi Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียนการ
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เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to find out an approach to the new normal education 
management during the crisis situation of COVID-19. Case study: Integrating instruction with 
local development of Dhonburi Rajabhat University. In addition, to analyze the 
implementation of university's policy, as well as suggest guidelines for instruction policy 
development under the pandemic and the integrating instruction with local development. 
This research is a qualitative research with a case study from Dhonburi Rajabhat University. 
The methods were to review the literature (documentary data) and interview 10 selective 
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samples; selected from management positions, person in charge of the course, academic 
service committee, and local community representative. The research instrument used in 
collecting the data was an interview form. The result reveals that new normal education 
management under COVID-19 circumstance is effectively followed the government and 
ministry of education’s policy and can operate well in every procedure. Online integrating 
instruction with local development is an educational management approach according to the 
strategy of Rajabhat University for local development. 

Keywords  new normal education management, COVID-19, policy, local development 
 
บทน า 
 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงและวงกว้าง เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ให้ปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม 
และสร้างความเชื่อมั่นโดยอาศัยความร่วมมือจาก
เครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีมติ
ให้สถานศึกษาปิดการเรียนการสอนชั่วคราว  ตั้งแต ่
วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้สถานศึกษา
ด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรฐานของ  กระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (Strategy and Planning 
Division Ministry of Public Health,  2017)  หนึ่ งใน
วิธีการรับมือกับ การระบาดคือ การเพิ่มระยะห่าง
ระหว่างกันในสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกัน
การระบาดจากคนสู่คนซึ่งมาตรการนี้ได้ส่งผลดีกับ 
ทุกวงการทุกภาคส่วนที่ลดการติดเชื้อจากการที่มีผู้คน
ติดต่อกัน ส าหรับในวงการการศึกษาทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ มีการน าระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์เข้ามาปรับใช้ เพื่อด าเนินการเรียนการสอน
ต่อไปภายใต้วิกฤติของการเกิดโรคระบาดนี้ ท้ังการสอน
สดคือการสอนในเวลาและถ่ายทอดการสอนให้ผู้เรียน 
ซึ่งนักศึกษาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ทันทีคือ
เห็นหน้าเห็นตา โต้ตอบสอบถามคุยกันได้ และการสอน
แบบวิดีโอที่ผู้สอนสามารถอัดล่วงหน้าและผู้ เรียน
สามารถติดตามภายหลังส าหรับผู้ที่มีข้อจ ากัดเรื่องการ
เ รี ยนกา รสอนออน ไ ลน์ แบบสดหรื อ  real time  
ทั้ง 2 รูปแบบสามารถน ามาใช้กับการจัดการเรียน 

การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎได้ แต่จะมีปัญหากับ
การบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มทักษะปฏิบัติในการในการประยุกต์ใช้ความรู้ลงสู่
การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นอุดมการณ์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ จึงเห็นได้ว่าโรคระบาด COVID-19 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างชัดเจน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยต้องการ
การศึกษาสภาพการการจัดการศึกษาวิถี ใหม่ตาม
แนวน โยบายการจั ดกา ร เ รี ยนการสอน ภาย ใต้
สถานการณ์วิกฤติโควิด - 19 กรณีศึกษา การบูรณาการ
เรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และเพื่อวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 
กับการบูรณาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อน ามาซึ่ งการบริหารจัดการการเรียนรู้ภายใต้
สถานการณ์วิกฤติโควิด - 19 ให้มีประสิทธิภาพ โดย
เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็น
พื้นที่ศึกษาเนื่องจากมีศักยภาพและความพร้อมในด้าน
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด 
– 19 และการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพ
การการจัดการศึกษาวิถีใหม่ตามแนวนโยบายการจัด 
การเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด -19  
2. เพื่อวิ เคราะห์นโยบายสู่การน าไปปฏิบัติ ในการ 
จัดการศึกษาวิถีใหม่ตามแนวนโยบายการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด -19 3. เพื่อ
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เสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติ โควิด -19 กับ 
การบูรณาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1) ระยะก่อนด าเนินการ 
โดยศึกษาจากข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรคและความ 
ท้ า ท้ า ย ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ จ ะ ศึ ก ษ า จ า ก เ อ ก ส า ร 
(Documentary data) และปรากฏการณ์สังคม ระยะที่ 
2) ระยะด าเนินการ ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ (Interviwe) 
โดยสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องและประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยติดต่อ
ประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลหลักและลงพื้นที่สนามวิจัย
ด้วยตัวเอง ระยะที่ 3) การประเมินผลจากการน าโนบาย
ไปปฏิบัติด้านการเรียนการเรียนกับการพัฒนาท้องถิ่น
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบแบบลูกโซ่  ( Snowball 
sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จ านวน 4 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผู้ สอน จ านวน 3 คน  และผู้ ผู้ น าท้องถิ่ น ในพื้ นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน 
 

 
ภาพที่ 1 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (อปท.) 

ผลการศึกษา 
1. สภาพการการจัดการศึกษาวิถีใหม่ตาม

แนวน โยบายการจั ดกา ร เ รี ยนการสอนภาย ใต้
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ได้ก าหนดแนวทางและนโนบาย
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรค COVID – 19 แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ซึ่งมี
เ ป้ าหมาย เพื่ อลดการแพร่ ก ระจายการติ ด เ ชื้ อ  
การเดินทาง และการรวมกลุ่มของคนจ านวนมาก ดังนี้ 

1. หยุดการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
ทุกรูปแบบยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ (Online) 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน
การสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ 
โดยให้อธิการบดีของแต่ละสถาบัน อุดมศึกษาใช้ 
ดุลยพินิจและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 

2. ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผล  
ท่ีมีประสิทธิภาพทดแทนการด าเนินการแบบเดิมโดยให้
สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ 
 จ ากแนวน โยบายหลั กที่ ก ร ะทรว งกา ร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ท าหน้าท่ีก าหนด
แนวนโยบายเร่งด่วน ท าให้หน่วยงานภายใต้สังกัดต้อง
ก าหนดแนวนโยบายสู่การน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 
กับการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้
เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการส ารวจความ
พร้อมของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้แต่ละคณะด าเนินการ
สอบถามความพร้อมการจัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  
เนื่องจากช่วงการประกาศปิดสถานศึกษาในช่วงเกิด
สถานการณ์ โควิด-19 อยู่ในช่วงระยะเวลาการปิดภาค
เรียนที่ 2/2562 ท าให้ไม่ส่งผลกระทบกับการจัดการ
เรียนในเทอมดังกล่าว แต่ได้มีการเตรียมความพร้อมถึง
การจัดการเรียนการสอนหากสถานการณ์ โควิด-19 ไม่
สามารถคลี่คลายและผ่อนคลายมาตรการได้ในภาคเรียน
ที่ 1/2563 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 

3วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยส านักบริการ
วิชาการร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองระบบการเรียนการสอน โดยมี
การแนะน าฝึกอบรมการใช้ระบบ E – Leanning และ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  เช่น Microsoft 
Teams Google Hangouts Meet Zoom Clound 
Meetings เป็นต้น (ธญวรรณ ก๋าค า, 2563 ) 
 นอกจากการเตรียมความพร้อมการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุ รี ยั งมี ภารกิ จหลั กที่ ต้ อ งด า เนิน งานภายใต้
สถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบัน อุดมศึกษา เพื่ อการพัฒนาท้ องถิ่ นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สั งคม ปรับปรุ งถ่ ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
 จากสถานการณ์ที่ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์รุนแรง และการเรียนการสอนโดยใช้ท้ังสอง
ระบบในช่วงที่สถานการณ์ผ่อนคลายลง การก าหนด
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สามารถก าหนดแนวทางและวิเคราะห์ถึงผู้
ที่ได้รับผลกระทบกับการจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับต่าง ๆ มีการประชุมวางเพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการและสั่งการเป็นเอกสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ บันทึกข้อความ ประกาศมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น เพื่อมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติในแต่ละสายงาน
สามารถด าเนินการขับเคล่ือนงานที่ได้รับมอบหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 2. กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ถือเป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนภาระงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work from home 
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ส่วนการลงพื้นที่เพื่อ
บริการวิชาการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
ชุมชนมาใช้เป็นรูปแบบออนไลน์ผสมกับบริการ ณ ที่ตั้ง
ชุมชน โดยยังมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับผลความ
เปลี่ยนแลปงที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ด้วยวิธี
และกระบวนการใหม่  ในส่วนของบุคคลากรสาย
สนับสนุน มีการปรับรูปแบบการท างานโดยจัดตาราง
การท างานแบบสลับวัน เพื่อลดการรวมกลุ่มและความ
หนาแน่นของบุคคลากร 3. กลุ่มชุมชนท้องถิ่น  (ที่
มหาวิทยาลัยลงพื้นที่บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
มี ก า รปรั บ เปลี่ ยนวิ ธี ก า ร ในการรั บบริ ก า รจาก
มหาวิทยาลัย โดยผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ประสาน
กลางเพื่อรับข้อมูลและพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบการจัด
โครงการ ณ ทั้งตั้ง แต่ต้องจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมและมี
มาตรการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง และรูปแบบการจัด
โครงการแบบออนไลน์ โดยใช้ที่ท าการผู้น าชุมชนเป็น
สถานที่อบรม เนื่องจากมีความสะดวก เหมาะสมในเร่ือง
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 ระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอน  
 สถานการณ์ที่ 1 กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จะมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบ E – Leanning โดยจัดระบบ
การเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความ พร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น   
 1. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ DRU 
E – Leanning ซึ่งอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคน
ต้ อ ง ผ่ า นกา ร เ ข้ า อบ ร มกา ร ใ ช้ ง า น ระบบ  DRU    
E – Leanning เพื่ อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และสามารถใช้ระบบ DRU E – Leanning 
เป็นสื่อและช่องทางหลักในการจัดการเรียนการสอน 
การทดสอบ การวัดประเมินผล และการแลกเปลี่ยนหรือ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยส านักบริการ
วิชาการร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองระบบการเรียนการสอน โดยมี
การแนะน าฝึกอบรมการใช้ระบบ E – Leanning และ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  เช่น Microsoft 
Teams Google Hangouts Meet Zoom Clound 
Meetings เป็นต้น (ธญวรรณ ก๋าค า, 2563 ) 
 นอกจากการเตรียมความพร้อมการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุ รี ยั งมี ภารกิ จหลั กที่ ต้ อ งด า เนิน งานภายใต้
สถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบัน อุดมศึกษา เพื่ อการพัฒนาท้ องถิ่ นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สั งคม ปรับปรุ งถ่ ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู” 
 จากสถานการณ์ที่ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์รุนแรง และการเรียนการสอนโดยใช้ท้ังสอง
ระบบในช่วงที่สถานการณ์ผ่อนคลายลง การก าหนด
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สามารถก าหนดแนวทางและวิเคราะห์ถึงผู้
ที่ได้รับผลกระทบกับการจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับต่าง ๆ มีการประชุมวางเพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการและสั่งการเป็นเอกสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ บันทึกข้อความ ประกาศมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น เพื่อมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติในแต่ละสายงาน
สามารถด าเนินการขับเคลื่อนงานท่ีได้รับมอบหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 2. กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ถือเป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ขับเคลื่อนภาระงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work from home 
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ส่วนการลงพื้นที่เพื่อ
บริการวิชาการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
ชุมชนมาใช้เป็นรูปแบบออนไลน์ผสมกับบริการ ณ ที่ตั้ง
ชุมชน โดยยังมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับผลความ
เปลี่ยนแลปงที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ด้วยวิธี
และกระบวนการใหม่  ในส่วนของบุคคลากรสาย
สนับสนุน มีการปรับรูปแบบการท างานโดยจัดตาราง
การท างานแบบสลับวัน เพื่อลดการรวมกลุ่มและความ
หนาแน่นของบุคคลากร 3. กลุ่มชุมชนท้องถิ่น  (ที่
มหาวิทยาลัยลงพื้นที่บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น) 
มี ก า รปรั บ เปลี่ ยนวิ ธี ก า ร ในการรั บบริ ก า รจาก
มหาวิทยาลัย โดยผู้น าชุมชนท าหน้าที่เป็นผู้ประสาน
กลางเพื่อรับข้อมูลและพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบการจัด
โครงการ ณ ทั้งตั้ง แต่ต้องจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมและมี
มาตรการเฝ้าระวัง ตรวจคัดกรอง และรูปแบบการจัด
โครงการแบบออนไลน์ โดยใช้ที่ท าการผู้น าชุมชนเป็น
สถานที่อบรม เนื่องจากมีความสะดวก เหมาะสมในเร่ือง
อุปกรณ์ เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
 ระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอน  
 สถานการณ์ที่ 1 กรณีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จะมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบ E – Leanning โดยจัดระบบ
การเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความ พร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น   
 1. การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ DRU 
E – Leanning ซึ่งอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคน
ต้ อ ง ผ่ า นกา ร เ ข้ า อบ ร มกา ร ใ ช้ ง า น ระบบ  DRU    
E – Leanning เพื่ อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และสามารถใช้ระบบ DRU E – Leanning 
เป็นสื่อและช่องทางหลักในการจัดการเรียนการสอน 
การทดสอบ การวัดประเมินผล และการแลกเปลี่ยนหรือ

การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ (แอนนา  
พายุพัด, 2563) นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์
แบบถ่ายทอดสดตามตารางที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ
เข้าศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้ย้อนหลัง ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
จะนัดไว้ในช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ เช่น ไลน์ 
เพจเฟสบุ๊ค หรือการโทรประสานส่วนตัวกับประธานรุ่น
ของแต่ละสาขา 
 สถานการณ์ที่  2 เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดคลี่คลายลง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดท า
แบบประเมินตนเองตามแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน และด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า การก าหนด
นโยบายและมาตรการการจัดการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับประกาศของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
17 มีนาคม  พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีมติให้ก าหนด 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและมาตรการ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติและ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563) 

1. จ านวนนักศึกษา 1-14 คน ให้จัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์และจัดตารางเรียนปกติได้ไม่เกิน 
8 ครั้ง และเว้นระยะห่างตามมาตรการการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

2. จ านวนนักศึกษา 15 คนขึ้นไป ให้จัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนปกติพร้อมจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน หากมีการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนปกติจะต้องเป็นไปตามมาตรการการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ระยะที่ 3 การบูรณาการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
ท า ใ ห้มหา วิทยาลัยต้องปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการ
ด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการ
กับการพัฒนาท้องถิ่น ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถือว่า
การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นให้กับประชาชนท่ี

อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบาง
เสาธง อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และ
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นท่ีบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีบุคลากรและ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการพัฒนาท้องถิ่นคืออาจารย์ในสังกัดคณะทั้ง 4 
คณะ ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการ จัดการคณะครุศาสตร์  และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บุ คลากรแต่ ละคณะที่ เ ป็ นสายวิ ช าการ 
(อาจารย์) ต้องด าเนินโครงการบริการวิชาการชุมชนเพื่อ
เป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจากข้อมูลที่ผู้
ศึกษาได้ศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยได้รวมกันจัดท า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 
– 2579) และก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในระยะ  
20 ปี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการวิจัยเรื่องนี้ให้
ความส าคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นใน
บริบทสถานการณ์โควิด-19 กับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า การก าหนดแนวทางและนโยบายด้าน
การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี
เป้ าประสงค์ เพื่ อใ ห้ท้องถิ่ น ได้รับการพัฒนาด้ าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 
ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนด้วยการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
จังหวัด ในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นทื่ และด าเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและ
ภ า ย น อก ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น  
ภาคประชาชน) ในการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนการวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

5วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



และอาจารย์  กับการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
โครงการหลัก ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของ
พื้นที่บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขายตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บ่มเพาะประชากรในพื้นที่ให้บริการ
ใ ห้พร้ อมด้ ว ย คุณ ลักษณะ  4  ประการตามแนว 
พระราโชบาย 

- โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนี
ชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน ส าหรับพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะส าหรับนักเรียน 

- โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
- โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชน 
จ ากกา รศึ กษ าน โ ยบายการบู รณาการ 

การจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียังคงไว้ซึ่งเป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ องถิ่ น โดยเน้นการ
ด าเนินงานด้วยโครงการหลักที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปแผนและนโยบาย
การบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการด า เนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 โดยก าหนดขอบเขต รูปแบบและวิธีการด าเนนิ
โครงการแบบบูรณาการ 

2. จัดประชุมและแต่ งตั้ งคณะกรรมการ 
การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงระเบียบและแนวทางใน
การด าเนินงาน 

3.  คณะกรรมการการบูรณาการการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย  จัดตั้ง
คณะกรรมการระดับคณะ เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

4.  จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ “การด าเนิน
โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น” โดยเชิญคณะกรรมการการบูรณาการการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ และผู้น าชุมชนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจกับทุก
ฝ่าย 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) ด้านการจัดการเรียนการสอน บุคลากร
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถประยุกต์และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยน าผลการวิจัยไปต่อยอด ในทุก
กระบวนการบริหารจัดการตั้ งแต่ฝ่ายบริหารและ
ปฏิบัติการในสถาบันการศึกษา 
 2)  ด้ านบริการวิชาการชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่เพื่อการบริการชุมชน 
จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก ร ะ บว นกา ร 
การบูรณาการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
โดยมีการวางแผน ก าหนดนโยบายและปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย ชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 3) ด้านการก าหนดนโยบายสู่การน าไปปฏิบัติ 
ผลการวิจัยปรากฏให้เห็นถึงกระบวนการก่อเกิดนโยบาย
ทุกข้ันตอน โดยเน้นการมีส่ วนร่วมและเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ด้วยกัน ท าให้นโยบายที่ถูกก าหนดจาก
ฝ่ายบริหารมีความสอดคล้องกับวิธีการด าเนินงานของ
ฝ่ายปฏิบัติการ ท าให้ผลการน านโยบายบายไปปฏิบัติ
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จที่ชัดเจน 
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และอาจารย์  กับการพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วย
โครงการหลัก ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของ
พื้นที่บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขายตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย 

2. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บ่มเพาะประชากรในพื้นที่ให้บริการ
ใ ห้พร้ อมด้ ว ยคุณ ลักษณะ  4  ประการตามแนว 
พระราโชบาย 

- โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนี
ชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน ส าหรับพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะส าหรับนักเรียน 

- โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
- โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชน 
จ ากกา รศึ กษ าน โ ยบายการบู รณาการ 

การจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ินภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียังคงไว้ซึ่งเป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ องถิ่ น โดยเน้นการ
ด าเนินงานด้วยโครงการหลักที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้สรุปแผนและนโยบาย
การบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการด า เนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 โดยก าหนดขอบเขต รูปแบบและวิธีการด าเนนิ
โครงการแบบบูรณาการ 

2. จัดประชุมและแต่ งตั้ งคณะกรรมการ 
การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงระเบียบและแนวทางใน
การด าเนินงาน 

3.  คณะกรรมการการบูรณาการการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย  จัดตั้ง
คณะกรรมการระดับคณะ เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

4.  จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ “การด าเนิน
โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทอ้งถิ่น” โดยเชิญคณะกรรมการการบูรณาการการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะ และผู้น าชุมชนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจกับทุก
ฝ่าย 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1) ด้านการจัดการเรียนการสอน บุคลากร
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถประยุกต์และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยน าผลการวิจัยไปต่อยอด ในทุก
กระบวนการบริหารจัดการตั้ งแต่ฝ่ายบริหารและ
ปฏิบัติการในสถาบันการศึกษา 
 2)  ด้ านบริการวิชาการชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่เพื่อการบริการชุมชน 
จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก ร ะ บว นกา ร 
การบูรณาการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
โดยมีการวางแผน ก าหนดนโยบายและปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย ชุมชน 
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 3) ด้านการก าหนดนโยบายสู่การน าไปปฏิบัติ 
ผลการวิจัยปรากฏให้เห็นถึงกระบวนการก่อเกิดนโยบาย
ทุกข้ันตอน โดยเน้นการมีส่ วนร่วมและเข้า ใจใน
ปรากฏการณ์ด้วยกัน ท าให้นโยบายที่ถูกก าหนดจาก
ฝ่ายบริหารมีความสอดคล้องกับวิธีการด าเนินงานของ
ฝ่ายปฏิบัติการ ท าให้ผลการน านโยบายบายไปปฏิบัติ
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จที่ชัดเจน 

 
ภาพที่ 2 การประชุมชี้แจงแนวนโยบายมหาวทิยาลัย 

ราชภัฏธนบุรีกับการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ภาพที่ 3 การบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนา

ท้องถิ่นในสถานการณ์ควิด-19 
อภิปรายผล 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 ถือเป็นวิกฤติการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก 
ระบบโครงสร้างในสังคมต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะระบบการศึกษาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ ากัด
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะ
ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบวิถีใหม่ภายใต้
ส ถ า น ก า ร ณ์ วิ ก ฤ ติ โ ค วิ ด -1 9  ซึ่ ง ใ น บ ริ บ ทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยการบูรณาการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์การน านโยบายสู่
การปฏิบัติ โดยผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดการบริหารราชการ 
(POSDCORB) ของ Gylick (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี , 
2562) ดังนี้ 

 P - Planning การวางแผน ผู้บริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้วิเคราะห์สถานการณ์
และวางแผนการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้สถานการณ์ โควิด -19 ล่วงหน้า  โดย
อธิการบดีได้จัดท าบันทึกข้อความแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีทุกคนเตรียมความพร้อมในเร่ืองต่าง ๆ เชน่ 
สุขภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นต้น จากนั้นมีการประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร
ระดับคณะและส านักต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ 
และการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่
การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งต้องเตรียมความ
พร้อมในด้าน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ท าความสะอาด 
น้ ายาฆ่าเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการคัดกรองโดยการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนจะเข้าภายในมหาวิทยาลัย คณะ
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับทุกส่วน เนื่องจากพื้นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ 
และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่มีผู้ติดเชื้อ
จ านวนมาก จึงส่งผลให้คณะผู้บริหารเน้นย้ าในมาตรการ
และนโนยายดังกล่าว (รองอธิการบดี, สัมภาษณ์, 2563) 
 O – Organization การจั ด ก า รองค์ ก าร 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี แต่งตั้งคณะด าเนินงานเพื่อควบคุมดูแลบุคลากร
สายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับมอบหมายในการสอน
ออนไลน์และบุคลากรท่ีต้องจัดโครงการโดยการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาระหน้าที่ส่วน 
อ่ืน ๆ ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต้อง
ขับเคลื่อน นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารวิชาการยัง
ได้ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามตรวจ สอบการ
ด าเนินงานขึ้นมาอีกชุด โดยแต่งตั้งจากผู้แทนแต่ละคณะ
ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อติดตาม
และส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถรายงานผลการ
ติดตามได้ 2 แนวทางคือ 1. รายงานผลติดตามและ

7วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
และ 2. รายงานผลติดตามและส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น
ผ่านผู้บริหารคณะ (คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ โดยการก ากับ
ติดตามของคณะกรรมการบริหารวิชาการแต่งตั้งไว้ 
 S – Staffing การบริหารบุคคล มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการและการ
พัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบาย คณบดีทั้ง 4 คณะ 
ผู้แทนบุคลากรแต่ละคณะทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน คณะละ 2 คน รวม 8 คน เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
กับงานพัฒนาท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 
รวมทั้งดูแลเรื่องการด าเนินชีวิตของบุคลากรในช่วงที่มี
การประกาศปิดสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติงานอยู่บ้าน 
(Work from Home ) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
 D – Directing การสั่งการ การติดตามและ 
สั่งการจะผ่านช่องทางโซเชียลเพื่อการจัดการกับปัญหา
ที่รวดเร็วและทันการณ์ และลดขั้นตอนการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและขอค าแนะน าจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานได้โดยตรง ซึ่งลักษณะการ 
สั่งการของผู้บริหาร สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 - การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการสั่งการผ่านบันทึกข้อความ ประกาศใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย ไลน์กลุ่มบุคลากร เป็นต้น 
 -  การสั่ งด้วยวาจา ในบางเรื่องผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ ใช้วิธีการต่อสายโทรศัพท์
เพื่ อสั่ งหรือมอบหมายงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการ
มอบหมายงานที่มีความเร่งด่วนและงานนั้นมีความ
เหมาะสม ตรงกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ผูบ้ริหาร
ต่อสายโดยตรง (วิชชุดา ประสาทแก้ว, 2563) 
 จากข้อมูลการสั่งการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และคณะ ใช้รูปแบบการสั่งการแบบ การสั่งการโดยตรง 

(Demand  of Direct) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการการ การสั่งการยังคงเป็น
รูปแบบระบบราชการ ผู้บริหารต้องใช้ทักษะในการ
บริหาร ตลอดจนความสามารถการติดต่อประสานงาน
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Co – Coordinating ก า รป ร ะ ส าน ง า น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นต้น 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวที่ได้มีการแต่งตั้ง เกิดจาก
ความจ าเป็นในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น
เพื่อคอยประสานงาน ติดตามและอ านวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์ที่ต้องเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์ 
โควิด-19 
 R – Reporting การท ารายงาน การรายงาน
ผลการด าเนินงาน จะเป็นไปตามล าดับข้ันของการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นนโยบายและแผนงานที่มหาวิทยาลยัได้
ก าหนดไว้ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากรสาย
วิชาการ(อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีได้
ด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนและการลงพืน้ที่
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เขียนรายงาน
ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ป ยั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน และได้สรุปผลการ
ด าเนินงานภาพรวมไปยังคณะกรรมการบริหารวิชาการ
เพื่อเสนอข้อมูลไปยังอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนของระบบราชการ  
 นอกจากนี้ในขั้นตอนการรายงาน มหาวิทยาลยั
ได้เปิดพื้นที่การสะท้อนผลการด าเนินงานการจัดการ
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ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
และ 2. รายงานผลติดตามและส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น
ผ่านผู้บริหารคณะ (คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ โดยการก ากับ
ติดตามของคณะกรรมการบริหารวิชาการแต่งตั้งไว้ 
 S – Staffing การบริหารบุคคล มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เพื่อ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการและการ
พัฒนาท้องถ่ินในสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบาย คณบดีทั้ง 4 คณะ 
ผู้แทนบุคลากรแต่ละคณะทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน คณะละ 2 คน รวม 8 คน เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ
กับงานพัฒนาท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 
รวมทั้งดูแลเรื่องการด าเนินชีวิตของบุคลากรในช่วงที่มี
การประกาศปิดสถานศึกษา โดยให้ปฏิบัติงานอยู่บ้าน 
(Work from Home ) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส 
 D – Directing การสั่งการ การติดตามและ 
สั่งการจะผ่านช่องทางโซเชียลเพื่อการจัดการกับปัญหา
ที่รวดเร็วและทันการณ์ และลดขั้นตอนการสื่อสาร
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและขอค าแนะน าจากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานได้โดยตรง ซึ่งลักษณะการ 
สั่งการของผู้บริหาร สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 - การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการสั่งการผ่านบันทึกข้อความ ประกาศใน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย ไลน์กลุ่มบุคลากร เป็นต้น 
 -  การสั่ งด้วยวาจา ในบางเรื่องผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ ใช้วิธีการต่อสายโทรศัพท์
เพื่ อสั่ งหรือมอบหมายงาน ส่วนใหญ่จะเป็นการ
มอบหมายงานที่มีความเร่งด่วนและงานนั้นมีความ
เหมาะสม ตรงกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ผูบ้ริหาร
ต่อสายโดยตรง (วิชชุดา ประสาทแก้ว, 2563) 
 จากข้อมูลการสั่งการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และคณะ ใช้รูปแบบการสั่งการแบบ การสั่งการโดยตรง 

(Demand  of Direct) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการการ การสั่งการยังคงเป็น
รูปแบบระบบราชการ ผู้บริหารต้องใช้ทักษะในการ
บริหาร ตลอดจนความสามารถการติดต่อประสานงาน
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Co – Coordinating ก า รป ร ะ ส าน ง า น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการการบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นต้น 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวที่ได้มีการแต่งตั้ง เกิดจาก
ความจ าเป็นในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น
เพื่อคอยประสานงาน ติดตามและอ านวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์ที่ต้องเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์ 
โควิด-19 
 R – Reporting การท ารายงาน การรายงาน
ผลการด าเนินงาน จะเป็นไปตามล าดับขั้นของการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นนโยบายและแผนงานที่มหาวิทยาลยัได้
ก าหนดไว้ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากรสาย
วิชาการ(อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้
ด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนและการลงพืน้ที่
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เขียนรายงาน
ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ป ยั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน และได้สรุปผลการ
ด าเนินงานภาพรวมไปยังคณะกรรมการบริหารวิชาการ
เพื่อเสนอข้อมูลไปยังอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนของระบบราชการ  
 นอกจากนี้ในขั้นตอนการรายงาน มหาวิทยาลยั
ได้เปิดพื้นที่การสะท้อนผลการด าเนินงานการจัดการ

เรียนการสอนกับการบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน
ให้กับผู้น าท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ  ทั่วทุกพื้นที่บริการ เพื่อ
เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรีที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
 B – Budgeting  การงบประมาณ ผู้บริหาร
จัดสรรฺงบประมาณเพื่อด าเนินการในการเตรียมพร้อม
ของอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์รวมท้ัง
อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดและให้เป็นไปตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) 
ซึ่งผู้ศึกษาแบ่งการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนิน
นโยบายการจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์
วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 งบประมาณด้านการจัดการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ
ในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความส าคัญกับ
ความพร้อมของเครื่องมือที่ ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน และความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา 
ในส่วนแรกที่เป็นความพร้อมมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและ 
องค์ความรู้ของบุคลากรในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ส่วนท่ี
สอง เรื่ องความปลอดภัยบุคลากรและนักศึ กษา 
มหาวิทยาลัยได้ผลิตหน้ากากอนามัย เจลแอลกอล์ฮอล
ล้างมือ และจัดซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 ส่วนที่  2 งบประมาณด้านการบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์โควิด -19 
โดยมีคณะกรรมการการบูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นรับผิดชอบดูแลการด าเนินการใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงที่สถานการณ์ปกติมหาวิทยาลัยจะ
มีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปีงบประมาณ แต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลยั
ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้ความรู้
และวิธีการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อโควิด-19  
 กระบวนการนโยบายกับแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ การก ากับของกระทรวงกา ร อุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องยึดแนวทาง
ดังกล่าวเพื่อน ามาจัดการการเรียนการสอนตามบริบท
ความพร้อมของมหาวิทยาลัย จากกระบวนการดังกล่าว
เป็นไปตามกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ Anderson 
(บุญ เกี ย รติ  ก า ร ะ เ ว กพั น ธุ์ , 2562 )  อ ธิ บ า ย ว่ า
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ประกอบด้ วย
กระบวนการ 5 ข้ันตอนคือ 
 1. การก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) 
เกิดจากปัญหาสาธารณะที่ส่งผลกระทบกับคนเป็น
จ านวนมาก ในที่นี้คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 
 2.การก าหนดนโยบาย(Policy Formulation) 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
(สถาบันการศึกษา) โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ และ
สถาบันกวดวิชา หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทาง
ออนไลน์ ตั้งแต่วันพุธที่  18 มีนาคม 2563 และให้
สถานศึกษาด าเนินการป้องกันโรคตามมาตรการ ถือเป็น
การก าหนดนโยบายในระดับสูง จากกระทรวง ซ่ึงเป็น
ราชการส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ระดับกรม จึงต้องรับ 
นโยบายดังกล่ าว เพื่ อมาก าหนดนโยบายภายใน
หน่วยงานซึ่งเป็นการก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 
 3.  การตัดสินนโยบาย (Policy Decision)
ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้น าการศึกษา” มหาวิทยาลัย
อาจหยุดได้  แต่การเรียนรู้หยุดไม่ ได้  รูปแบบการ
ตัดสินใจพิจารณาจาก 

9วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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3.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความ
ปลอดภัยสูงสุด 
3.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการ
ผลิตผลผลิตโดยการด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นตาม
บริบทความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย คือ การ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ให้นักศึกษา 
อาจารย์ และท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการเรียนที่น าสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.3 ความพอเพียง (Adequacy) ความสามารถของการ
ด าเนินการให้บรรลุ เป้าหมายภายใต้ เ ง่ือนไขของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ คือ  
การน าการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ในโปรแกรมต่าง ๆ  
3.4 ความเป็นธรรม (Equity) การกระจายตัวของผลการ
ด าเนินการตามนโยบายต่อประชาชนในสังคม การ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมนักศึกษาทุกกลุ่ม  
ทุกชั้นปี ที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับบริการได้
อย่างทั่วถึง 
3.5 การตอบสนอง (Responsiveness) การตอบสนอง
ต่อนโยบายโดยจะตัดสินบนพื้นฐานของการส ารวจความ
พร้อมและความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน เพื่อการ
เข้าถึงของผู้เรียนทุกกลุ่ม รวมถึงการตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนที่มีความต้องการให้มหาวิทยาลัย 
ลงพื้นที่จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น 
3.6 ความเหมาะสม (Appropriateness) การพิจารณา
เชิงคุณค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทความพร้อมของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 
 4 .  ก า ร น า น โ ย บ า ย ไ ป ป ฏิ บั ติ  ( Policy 
Implementation) มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฎธนบุ รี  มี
ประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตาม
ค าสั่งของกระทรวงและด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของกระทรวง ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์
มีความพร้อมในเรื่องความรู้เทคโนโลยี และการสอน

ออนไลน์ในระดับหนึ่ง และมหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบ E-learning  จึงท าให้การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อมี
การประกาศผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดลง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้เปิดท าการเรียนการสอน
โดยยังคงรักษามาตรการรักษาความปลอดภัย  
 5 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล น โ ย บ า ย  ( Policy 
Evaluation) ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า วิ ถี ใ ห ม่ ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียน 
การสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน จากการด าเนินการตาม
นโยบายพบว่า การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตาม
กรอบการศึกษาโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมทั้งยัง
สามารถใช้องค์ความรู้สอดแทรกการลงพื้นที่ เพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ
จัดการการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการบริการ
วิชาการชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 กับการ 
บูรณาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาวิถีใหม่
ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน : การวิเคราะห์การ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยมีความความเห็นว่า แผน
และนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก าหนดและ
ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติถือว่ามีความชัดเจน แต่
สิ่งที่พบจากการศึกษาและการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย 
พบว่า ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย มหาวิทยาลัยก าหนด
นโยบายจากกรอบนโยบายของกระทรวง ท าให้การ
ก าหนดนโยบายไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของ
บุคลากร ท าให้มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงแนวนโยบายที่ก าหนดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี
ข้ันตอนการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกขั้นตอน
หนึ่งที่ส าคัญคือ ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ในขั้นดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแผนและ
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3.1 ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความ
ปลอดภัยสูงสุด 
3.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการ
ผลิตผลผลิตโดยการด าเนินการเรียนการสอนให้เป็นตาม
บริบทความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย คือ การ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ให้นักศึกษา 
อาจารย์ และท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการเรียนที่น าสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.3 ความพอเพียง (Adequacy) ความสามารถของการ
ด าเนินการให้บรรลุ เป้าหมายภายใต้ เงื่ อนไขของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ คือ  
การน าการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ในโปรแกรมต่าง ๆ  
3.4 ความเป็นธรรม (Equity) การกระจายตัวของผลการ
ด าเนินการตามนโยบายต่อประชาชนในสังคม การ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมนักศึกษาทุกกลุ่ม  
ทุกชั้นปี ที่มีความพร้อมและไม่มีความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับบริการได้
อย่างทั่วถึง 
3.5 การตอบสนอง (Responsiveness) การตอบสนอง
ต่อนโยบายโดยจะตัดสินบนพื้นฐานของการส ารวจความ
พร้อมและความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน เพื่อการ
เข้าถึงของผู้เรียนทุกกลุ่ม รวมถึงการตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนที่มีความต้องการให้มหาวิทยาลัย 
ลงพื้นที่จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีด้วยการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น 
3.6 ความเหมาะสม (Appropriateness) การพิจารณา
เชิงคุณค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทความพร้อมของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 
 4 .  ก า ร น า น โ ย บ า ย ไ ป ป ฏิ บั ติ  ( Policy 
Implementation) มหาวิ ทยาลั ยร าชภั ฎธนบุ รี  มี
ประกาศปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตาม
ค าสั่งของกระทรวงและด าเนินการตามแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของกระทรวง ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์
มีความพร้อมในเรื่องความรู้เทคโนโลยี และการสอน

ออนไลน์ในระดับหนึ่ง และมหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบ E-learning  จึงท าให้การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อมี
การประกาศผ่อนคลายสถานการณ์การแพร่ระบาดลง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้เปิดท าการเรียนการสอน
โดยยังคงรักษามาตรการรักษาความปลอดภัย  
 5 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล น โ ย บ า ย  ( Policy 
Evaluation) ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า วิ ถี ใ ห ม่ ภ า ย ใ ต้
สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียน 
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น จากการด าเนินการตาม
นโยบายพบว่า การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตาม
กรอบการศึกษาโดยการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม รวมทั้งยัง
สามารถใช้องค์ความรู้สอดแทรกการลงพื้นที่ เพื่อ 
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการ
จัดการการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการบริการ
วิชาการชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการเรียน
การสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 กับการ 
บูรณาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการศึกษานโยบายการจัดการศึกษาวิถีใหม่
ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น : การวิเคราะห์การ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยมีความความเห็นว่า แผน
และนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ก าหนดและ
ประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติถือว่ามีความชัดเจน แต่
สิ่งที่พบจากการศึกษาและการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย 
พบว่า ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย มหาวิทยาลัยก าหนด
นโยบายจากกรอบนโยบายของกระทรวง ท าให้การ
ก าหนดนโยบายไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของ
บุคลากร ท าให้มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงแนวนโยบายที่ก าหนดขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี
ข้ันตอนการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกขั้นตอน
หนึ่งที่ส าคัญคือ ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ในขั้นดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแผนและ

ด า เนินการอย่ า ง เป็นขั้ นตอน ถึ งแม้ ว่ า จะอยู่ ใน
สถานการณ์ที่เร่งด่วน แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความส าคัญของ
กระบวนการนโยบายในขั้นต่าง ๆ ท่ีผู้ก าหนดต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการก าหนดนโยบายที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร พื้นที่ ความพร้อม ย่อม
ส่งผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรพัฒนากระบวนการนโยบายให้มี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกส่วนสามารถ
ด าเนินงานได้ตามนโยบายบนความเข้าใจและถูกต้อง
ของนโยบาย  
 2. อาจารย์ผู้สอนต้องมีการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-19 และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนทราบ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning)  
 3. ยกระดับการประเมิน เพื่ อการพัฒนา 
(formative assessment) เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเสียโอกาส
พัฒนาความรู้และทักษะ การประเมินเพื่อพัฒนาจึงไม่
สามารถลดหรือละทิ้งไปได้ทั้งการประเมินเพื่อการ
เรียนรู้ (assessment for learning) ของผู้เรียนเพื่อให้
ผู้สอนทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
สรุป 

จากสถานการณ์ “COVID-19” ที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนคือ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีถูก
น ามาใช้กับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ต้องพัฒนา ท า
ให้การเรียนการสอนผ่านออนไลน์สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
การมีข้อจ ากัดของการมีระยะห่างทางสังคม ท าให้ต้องมี
การเรียนแบบออนไลน์  อาจารย์ผู้ สอนต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้ศึกษาจากระบบออนไลน์ผ่านการฝึกปฏิบัติ
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ่งถือว่าเป็น
การบูรณาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของการจัดการการเรียนการ
สอนจะมีความยุ่งยาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ที่ เกิดขึ้นของอาจารย์ และ
นักศึกษาที่เรียกว่า new normal ของสังคม เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องสอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องด าเนินงานด้านการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการพัฒนาท้องถิ่น หาก
ผู้ ที่ มี ส่ ว น รั บผิ ดชอบ ในน โยบ ายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้
ความส าคัญ ย่อมก่อให้เกิดกับระบบการศึกษาและการ
พัฒนาสังคมไปพร้อมกัน 
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กรณศีึกษา บ้านแม่ขี้มูก ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบระบบการให้น้้าพืชแบบประหยัดน้้าที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้้าพืช และเพื่อลดการเห่ียวเฉาตายของพืชจากการขาดน้้าในช่วงฤดูแล้ง  
(เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน) พื้นที่ในการด้าเนินงาน คือ บ้านแม่ขี้มูก ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 30 แปลง ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชันใช้การปลูกพืช
เป็นแบบขั้นบันได วิธีด้าเนินงานประกอบด้วย การศึกษาพื้นที่เพาะปลูก การหารูปแบบระบบการให้น้้าพืชที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ การออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้้าพืช การทดสอบการท้างานระบบการให้น้้าพืช และการ
ขยายผล ผลการวิจัยพบว่า ระบบการให้น้้าพืชที่เหมาะสมคือระบบการให้น้้าแบบหยดร่วมกับระบบกาลักน้้า  
ซึ่งสามารถลดการเห่ียวเฉาตายของพืชจากการขาดน้้าได้ 100% และประหยัดน้้ากว่าการให้น้้าแบบตักรดคิดเป็น  
51.2 %นอกจากนี้จากการขยายผลการศึกษาไปยังแปลงเพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าสามารถลดพื้นที่การปลูก
ข้าวโพดซึ่งเป็นต้นเหตุของการเสื่อมโทรมของแหล่งต้นน้้าและปัญหาหมอกควันได้ไม่น้อยกว่า 60 ไร ่ 

 
ค้าส้าคัญ   ระบบน้้าหยด  พื้นที่ลาดชัน  พื้นที่ขาดแคลนน้้า  กาลักน้้า  เกษตรผสมผสาน 
 
Abstract 

The objective of this research is to determine the most appropriate water saving plant 
irrigation system to the context area by design and installation the watering system. The system is 
expected to reduce plant death rate due to drought during dry seasons (February to April). The 
study area was Ban-Mae-Khi-Muk, Ban-Tub Subdistrict, Mae-Chaem, Chiang-Mai. There were 30 
agricultural sites participating in this project. The topography is a steep slope so the plant 
cultivation in a ladder was used. This project study methodology consisted of study of planting 
areas. The investigation of the appropriate watering system regarding planting areas. The design 
and installation of the appropriated watering system. The validation of the watering system and 
project expansion. The results showed that the combination of drip irrigation system with siphon 
system was the most suitable watering system for this area. The system was able to reduce death 
plant rate for 100% and save. water usage by 51.2% comparing with hand watering. In addition, it 
was also found that the designed watering system can be applied in other agricultural sites such as 
the reducing of corn planting area. Planting corn was the cause of deteriorate physical properties 
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of soil. After harvesting corn, corn plants are burnt that causes smog problems. Therefore, the 
application of this designed watering system can help to reduce smog problems for 60 Rais. 
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บทน้า 

การท้าเกษตรกรรรมของชุมชนบ้านแม่ขี้มูก 
ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีต
นั้นส่วนมากจะนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งการปลูกข้าวโพดจะมีผลเสียหลายด้าน เช่น 
ท้าให้หน้าดินเสื่อมโทรมจากการดูดซึมแร่ธาตุในดินของ
ข้าวโพด สารเคมีตกค้างและไหลลงสู่แหล่งต้นน้้ า
เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก้าจัดศัตรูพืช
ในพื้ น ที่ ต้ นน้้ า  และการเกิ ด หมอกควันจากการ 
เผาซังข้าวโพดท้าให้เกิดมลพิษทางอากาศและปัญหา 
หมอกควัน ซึ่งทางภาครัฐได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงมี
นโยบายช่วยเหลือและส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน
เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้นอย่างยั่งยืน พืชที่ทางภาครัฐได้เข้ามา
ส่งเสริมให้แก่เกษตรกร เช่น กล้วย แก้วมังกร มะม่วง 
มะละกอ น้อยหน่า  เป็นต้น แต่ปัญหาที่จะตามมา
หลังจากที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานคือปัญหาเร่ืองน้้า เพราะพืชแบบ
ผสมผสานดั งกล่ าวเป็ นพื ชที่ ใช้ น้้ าค่ อนข้ า งมาก 
ตรงกันข้ามกับข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่ ใช้น้้าน้อย  หาก
แก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าวไม่ได้เกษตรกรก็จะหัน
กลับไปปลูกข้าวโพดอย่างเดิม  จากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นพบว่าพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรส่วนมากจะ
เป็นพื้นที่ลาดชัน ดังนั้นการปลูกพืชจะเป็นลักษณะ
ขั้นบันได แสดงดังภาพที่ 1 วิธีการให้น้้าของเกษตรกรใน
ปัจจุบันจะใช้วิธีการปล่อยน้้าจากบ่อเก็บน้้าที่อยู่ด้านบน
แปลงเพาะปลูกโดยปล่อยน้้าลงมาตามร่องน้้าขั้นบันได
หรืออาจจะใช้วิธีการตักน้้าจากบ่อเก็บน้้ามารดที่โคน 
ต้นพืช ในช่วงหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วงนาน ๆ (เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน) พืชที่เพาะปลูกจะต้องการ
น้้าในปริมาณมากโดยเฉพาะต้นกล้าที่ปลูกใหม่เกษตรกร
จะให้น้้าเฉลี่ยประมาณ 5 l/plant/day การให้น้้าแบบ
ตักรดจะมีข้อเสียคือ น้้าบางส่วนไม่สามารถซึมผ่าน 
ชั้นดินได้ทันและไหลล้นออกไปจากโคนต้นพืชสูญเสียไป
โดยไม่เกิดประโยชน์กับต้นพืช ท้าให้น้้าที่กักเก็บไว้ที่ 
บ่อเก็บน้้าไม่เพียงพอส้าหรับการให้น้้าพืชตลอดทั้งปี 

ส่งผลท้าให้พืชบางส่วนเห่ียวเฉาตายเนื่องจากการขาด
น้้าในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 20% สอดคล้องกับ 
ระวิน ซึ่งได้ศึกษาการเจริญเติบโตของไม้ผลจ้านวน  
5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง มะนาว มะเฟือง ฝรั่ง และละมุด 
ในเขตพื้นที่แห้งแล้ง โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ
ให้น้้าพืชอย่างเพียงพอกับการไม่ให้น้้าพืชเลยตลอด
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล (เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน) 
พบว่าไม้ผลที่ให้น้้าอย่างเพียงพอมีความสูงและทรงพุ่ม
เพิ่มขึ้นมากกว่าไม้ผลที่ไม่ให้น้้า โดยมีไม้ผลที่ไม่ได้ให้น้้า
เห่ียวเฉาตายเนื่องจากการขาดน้้า 15% (ระวิน สืบค้า, 
2557) และข้อเสียของการให้น้้าแบบตักรดอีกประการ
หนึ่งก็คือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเพื่อตักน้้า
รดต้นพืช 
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แห้งแล้งขาดแคลนแหล่งน้้าด้วยการบริหารจัดการน้้า
อย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบระบบการให้น้้าพืชแบบ
ประหยัดน้้าที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อออกแบบ
และติดตั้งระบบการให้น้้าพืชแบบประหยัดน้้า และเพื่อ
ลดการเห่ียวเฉาตายของพืชจากการขาดน้้าในช่วง 
ฤดูแล้งโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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of soil. After harvesting corn, corn plants are burnt that causes smog problems. Therefore, the 
application of this designed watering system can help to reduce smog problems for 60 Rais. 
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แนวคิดในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าและ

การเห่ียวเฉาตายของพืชนั้น จะใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการให้น้้าแบบหยดทดแทนการให้น้้าแบบปล่อย
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หนึ่งของระบบการให้น้้าแบบหยด คือ ใช้ความดันน้้าต่้า
ซึ่งสามารถใช้ความดันเนื่องจากความต่างระดับของบ่อ
เก็บน้้าและแปลงเพาะปลูกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้้า    
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น้้าด้วยระบบสปริงเกอร์ แต่สามารถประหยัดน้้าได้
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เกิดการยอมรับเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ในระบบการให้น้้า
พืช และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดความ
ยั่งยืนในชุมชนได้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน (on the job training) (ภฤศพงศ์  
เพชรบุล และคณะ, 2559) ซึ่งขั้นตอนในการด้าเนินงาน 
มีดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาพื้นที่เพาะปลูก โดยพื้นที่ด้าเนินงาน คือ 
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรบ้านแม่ขี้มูก ต้าบลบ้านทับ 
อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 30 แปลง โดย
การศกึษารายละเอียดของพื้นที่เพาะปลูก ประกอบด้วย 
         1.1 ลักษณะภูมิประเทศและค่าความลาดชันของ
พื้นที่เพาะปลูก  
         1.2 ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกและจ้านวนของพืช
ที่ปลูก 
         1.3 แหล่งกักเก็บน้้าที่อยู่ด้านบนแปลงเพาะปลูก
และบ่อเก็บน้้าส้ารองบริเวณใกล้เคียงแปลงเพาะปลูก 

2. ก้าหนดรูปแบบระบบการให้น้้าพืชแบบหยดที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และออกแบบอุปกรณ์ของ
ระบบการให้น้้าพืชแบบหยดของแปลงต้นแบบโดย 
น้าข้อมูลที่ได้ท้าการศึกษามาใช้ประกอบในการออกแบบ 
ซึ่งระบบการให้น้้ าพืชแบบหยดประกอบด้วยส่วน 
ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้ 
        2.1 บ่อเก็บน้้า ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับจ่าย
น้้าให้กับแปลงเพาะปลูก ในกรณีที่มีบ่อเก็บน้้าส้ารอง
บริเวณใกล้เคียงแปลงเพาะปลูก สามารถสูบน้้าจากบ่อ
เก็บน้้ าส้ารองขึ้นไปเติมในบ่อเก็บน้้ าด้านบนแปลง
เพาะปลูกได้ โดยสามารถหาก้าลังงานของปั๊มน้้าได้ดัง
สมการที่ (1) (วิศิษฎ์ จาตุรมานและขวัญชัย สินทิพย์
สมบูรณ์, 2542) 
                             QHP                    (1) 
       เมื่อ  P  คือ ก้าลังงานของปั๊มน้้า (W) 

           คือ น้้าหนักจ้าเพาะของน้้า (N/m3)  
        Q  คือ อัตราการไหลที่ต้องการสูบส่ง (m3/s) 
        H  คือ เฮดรวมของการสูบส่ง (m) 

        2.2 ระบบกาลักน้้า เพื่อส่งน้้าจากบ่อเก็บน้้าเข้า
ในระบบท่อส่งน้้า โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ
เชื้อเพลิงอื่นในการสูบส่งน้้า  
        2.3 ตัวกรอง ท้าหน้าที่กรองสิ่งสกปรกก่อนเข้าท่อ
ประธาน เพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ สิ่ งสกป รกไป อุดตันที่ 
หัวน้้าหยด ตัวกรองที่เหมาะสมส้าหรับระบบน้้าหยด 
ควรจะมีขนาดตะแกรง 120 – 155 Mesh (บุญมา  
ป้านประดิษฐ์, 2546) 
        2.4 ท่อประธานและท่อแขนง ท้าหน้าที่รับน้้าจาก
ระบบกาลักน้้าเพื่อจ่ายน้้าให้กับหัวน้้าหยดซึ่งสามารถหา
ขนาดท่อได้จากสมการที่ (2) (มนตรี ค้้าชู, 2535) 

                           V
Q

D p12732                   (2) 

          เมื่อ  D  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (mm) 
          pQ  คือ อัตราการไหลของน้้าในท่อ (l/s)  
            V  คือ ความเร็วของน้้าในท่อ (m/s) 
 

เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความดันเนื่องจาก
ความเสียดทานในท่อมากเกินไป ความเร็วของน้้าในท่อ
ไม่ควรเกิน 1.5 m/s (บัญจรัตน์ โจลานันท์ และคณะ, 
2561) และสามารถหาการสูญเสียความดันเนื่องจาก
ความเสียดทานในท่อได้จากสมการที่ (3) (มนตรี ค้้าชู, 
2535) 

15วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564
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        เมื่อ Hf  คือ การสูญเสียความดันเนื่องจาก 
                         ความเสียดทาน (m) 

         pQ  คือ อัตราการไหลของน้้าในท่อ (l/s)  
         C    คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อ 

 L   คือ ความยาวท่อ (m) 
 D   คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (mm) 
2.5 หัวน้้าหยด ท้าหน้าที่จ่ายน้้าให้กับพืช ซึ่ง

หัวน้้าหยดมีหลายแบบ เช่น แบบปรับอัตราการไหลได้
ไม่ชดเชยความดัน แบบอัตราการไหลคงที่ไม่ชดเชย
ความดัน และแบบอัตราการไหลคงที่ชดเชยความดัน  
ในกรณีหัวน้้าหยดแบบอัตราการไหลคงที่ที่มีขายตาม
ท้องตลาดทั่วไปจะมีค่าอัตราการไหล 2 l/hr  4 l/hr  
และ 8 l/hr ความดันใช้งานประมาณ 0.5 – 1.0 bar  
ซึ่งสามารถหาปริมาณการใช้น้้าสูงสุดเฉลี่ยของพืชได้จาก
สมการที่ (4) (มนตรี ค้้าชู, 2535) 

 

                           
26.0 dEG p                  (4) 

 

        เมื่อ  G  คือ ปริมาณการใช้น้้าสูงสุดเฉลี่ย 
                        ของพืช (l/plant/day) 

        pE  คือ อัตราการระเหยน้้า (mm/วัน)  

 d  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (m) 
 

หมายเหตุ อัตราการระเหยน้้าสูงสุดเฉลี่ยของ
จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนเมษายน  เท่ากับ 6.35 
mm/day (มนตรี ค้้าชู, 2535) 
 

3. ด้าเนินการติดตั้งระบบการให้น้้าพืชแบบหยด
ในแปลงต้นแบบ เมื่อได้ออกแบบระบบการให้น้้าพืช
แบบหยดแล้ว หลังจากนั้นก็จะท้าการติดตั้งระบบการให้
น้้าพืชแบบหยดในแปลงต้นแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งระบบการให้น้้าพืช
แบบหยด ประกอบด้วย 
          3.1 แนะน้าอุปกรณ์ของระบบการให้น้้าพืชแบบ
หยดและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร 
          3.2 สรุปหลักการในการเลือกอุปกรณ์ของระบบ
การให้น้้าพืชแบบหยด 
          3.3 อธิบายและสาธิตขั้นตอนการติดตั้งระบบ
การให้น้้าพืชแบบหยด โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้

ซักถามข้อสงสัยและให้เกษตรกรได้ฝึกติดตั้งระบบการ
ให้น้้าพืชแบบหยดในแต่ละขั้นตอน 
         3.4 อธิบายและสาธิตขั้นตอนการใช้งานและการ
บ้ารุงรักษาระบบการให้น้้าพืชแบบหยด โดยเปิดโอกาส
ให้เกษตรกรได้ซักถามและฝึกใช้งานและการบ้ารุงรักษา
ระบบการให้น้้าพืชแบบหยดในแต่ละขั้นตอน 

4. ทดสอบการท้างานของระบบการให้น้้าแบบ
หยด และหาค่าความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของ
หัวน้้าหยดในแต่ละพื้นที่ย่อยเทียบกับค่าอัตราการไหลที่
ออกแบบ เพื่อน้าผลการทดสอบที่ได้มาท้าการวิเคราะห์
การท้างานและประสิทธิภาพของระบบน้้าหยด โดยท้า
การตวงปริมาตรของน้้าที่ ไหลผ่านหัวน้้าหยดและจับ
เวลาในการทดสอบเพื่อหาอัตราการไหลของหัวน้้าหยด  

5. ขยายผลติดตั้งระบบการให้น้้าแบบหยดใน
พื้นที่แปลงเพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ ในขั้นตอนนี้ให้
กลุ่มผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเป็นผู้ด้าเนินการ
ร่วมกับทีมวิจัย  
 

ผลการด้าเนินงาน 
1. ผลการศึกษาพื้นที่เพาะปลูก 
 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะภมูิประเทศพ้ืนท่ีเพาะปลูกบ้านแม่ขี้มูก 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เพาะปลูกส่วนมาก
จะเป็นพื้นที่ลาดชันโดยมีค่าความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 

o45 การปลูกพืชจะเป็นลักษณะขั้นบันได  แสดงดัง 
ภาพที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละรายจะมี
เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งข้อมูลแปลงเพาะปลูก (แปลง
ต้นแบบ) แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลแปลงเพาะปลกู (แปลงตน้แบบ) 
จ้านวน
แถว 
(row) 

ความยาว
แถวมากสุด  

(m) 

พืชที่ปลูก
สูงสุดต่อแถว 

(plant) 

พืชที่ปลูก
ทั้งหมด 
(plant) 

6 110 52 275 

16 RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.5 No. 1 January-June 2021



87.4
852.1

101021.1 





 DL

C
QxHf       (3) 

 

        เมื่อ Hf  คือ การสูญเสียความดันเนื่องจาก 
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         pQ  คือ อัตราการไหลของน้้าในท่อ (l/s)  
         C    คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อ 

 L   คือ ความยาวท่อ (m) 
 D   คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (mm) 
2.5 หัวน้้าหยด ท้าหน้าที่จ่ายน้้าให้กับพืช ซึ่ง

หัวน้้าหยดมีหลายแบบ เช่น แบบปรับอัตราการไหลได้
ไม่ชดเชยความดัน แบบอัตราการไหลคงที่ไม่ชดเชย
ความดัน และแบบอัตราการไหลคงที่ชดเชยความดัน  
ในกรณีหัวน้้าหยดแบบอัตราการไหลคงที่ที่มีขายตาม
ท้องตลาดทั่วไปจะมีค่าอัตราการไหล 2 l/hr  4 l/hr  
และ 8 l/hr ความดันใช้งานประมาณ 0.5 – 1.0 bar  
ซึ่งสามารถหาปริมาณการใช้น้้าสูงสุดเฉลี่ยของพืชได้จาก
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        เมื่อ  G  คือ ปริมาณการใช้น้้าสูงสุดเฉลี่ย 
                        ของพืช (l/plant/day) 

        pE  คือ อัตราการระเหยน้้า (mm/วัน)  

 d  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม (m) 
 

หมายเหตุ อัตราการระเหยน้้าสูงสุดเฉลี่ยของ
จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนเมษายน  เท่ากับ 6.35 
mm/day (มนตรี ค้้าชู, 2535) 
 

3. ด้าเนินการติดตั้งระบบการให้น้้าพืชแบบหยด
ในแปลงต้นแบบ เมื่อได้ออกแบบระบบการให้น้้าพืช
แบบหยดแล้ว หลังจากนั้นก็จะท้าการติดตั้งระบบการให้
น้้าพืชแบบหยดในแปลงต้นแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ซึ่งขั้นตอนในการติดตั้งระบบการให้น้้าพืช
แบบหยด ประกอบด้วย 
          3.1 แนะน้าอุปกรณ์ของระบบการให้น้้าพืชแบบ
หยดและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร 
          3.2 สรุปหลักการในการเลือกอุปกรณ์ของระบบ
การให้น้้าพืชแบบหยด 
          3.3 อธิบายและสาธิตขั้นตอนการติดตั้งระบบ
การให้น้้าพืชแบบหยด โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้

ซักถามข้อสงสัยและให้เกษตรกรได้ฝึกติดตั้งระบบการ
ให้น้้าพืชแบบหยดในแต่ละขั้นตอน 
         3.4 อธิบายและสาธิตขั้นตอนการใช้งานและการ
บ้ารุงรักษาระบบการให้น้้าพืชแบบหยด โดยเปิดโอกาส
ให้เกษตรกรได้ซักถามและฝึกใช้งานและการบ้ารุงรักษา
ระบบการให้น้้าพืชแบบหยดในแต่ละขั้นตอน 

4. ทดสอบการท้างานของระบบการให้น้้าแบบ
หยด และหาค่าความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของ
หัวน้้าหยดในแต่ละพื้นที่ย่อยเทียบกับค่าอัตราการไหลที่
ออกแบบ เพื่อน้าผลการทดสอบที่ได้มาท้าการวิเคราะห์
การท้างานและประสิทธิภาพของระบบน้้าหยด โดยท้า
การตวงปริมาตรของน้้าที่ ไหลผ่านหัวน้้าหยดและจับ
เวลาในการทดสอบเพื่อหาอัตราการไหลของหัวน้้าหยด  

5. ขยายผลติดตั้งระบบการให้น้้าแบบหยดใน
พื้นที่แปลงเพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ ในขั้นตอนนี้ให้
กลุ่มผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเป็นผู้ด้าเนินการ
ร่วมกับทีมวิจัย  
 

ผลการด้าเนินงาน 
1. ผลการศึกษาพื้นที่เพาะปลูก 
 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะภมูิประเทศพ้ืนท่ีเพาะปลูกบ้านแม่ขี้มูก 

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เพาะปลูกส่วนมาก
จะเป็นพื้นที่ลาดชันโดยมีค่าความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 

o45 การปลูกพืชจะเป็นลักษณะขั้นบันได  แสดงดัง 
ภาพที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรแต่ละรายจะมี
เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งข้อมูลแปลงเพาะปลูก (แปลง
ต้นแบบ) แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลแปลงเพาะปลกู (แปลงตน้แบบ) 
จ้านวน
แถว 
(row) 

ความยาว
แถวมากสุด  

(m) 

พืชที่ปลูก
สูงสุดต่อแถว 

(plant) 

พืชที่ปลูก
ทั้งหมด 
(plant) 

6 110 52 275 

แหล่งเก็บน้้าของแปลงเพาะปลูกจะท้าเป็นบ่อ
เก็บน้้าอยู่ด้านบนสุดของแปลงเพาะปลูก ซึ่งบ่อเก็บน้้า
สามารถจุน้้าได้ประมาณ 200 m3 (200,000 l) และใน
บางแปลงจะมีฝายเก็บน้้าอยู่ด้านล่างของแปลงเพาะ 
ปลูกด้วย โดยฝายเก็บน้้าจะเป็นลักษณะฝายขนาดเล็ก
กั้นล้าห้วยที่ไหลตามธรรมชาติ 
 

2. ผลการออกแบบระบบการให้น้้าแบบหยด
และอุปกรณ์  

 

 
ภาพที่ 3 แผนผังระบบการให้น้า้แบบหยด 

 

เนื่องจากแปลงเพาะปลูกเป็นพื้นที่ลาดชัน แต่ละ
แปลงจะมีบ่อเก็บน้้าอยู่ด้านบนสุดของแปลงเพาะปลูก 
ดังนั้นการส่งน้้าจากบ่อเก็บน้้าเข้าสู่ระบบการให้น้้าแบบ
หยดจะอาศัยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลกให้น้้าไหลจาก
ที่สูงลงสู่ที่ต่้ า (ใช้ระบบกาลักน้้า ) ซึ่งสามารถเขียน
แผนผังระบบการให้น้้าแบบหยดได้ดังภาพที่ 3 ซึ่งจะ
แบ่งออกเป็นสองพื้นที่ย่อยแยกตามบ่อเก็บน้้า และมี
ระบบสูบน้้าส้ารอง ส่วนรายละเอียดระบบการให้น้้า
แบบหยด แสดงดังภาพที่ 4  

 
 

ภาพที่ 4 รายละเอียดระบบการให้น้้าแบบหยด 

รายการอุปกรณ์หลักของระบบการให้น้้าแบบ
หยด สรุปได้ดังต่อไปนี้   

1. ปั๊มน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ส้าหรับสูบ
น้้าจากแหล่งเก็บน้้าส้ารองเพื่อส่งน้้าไปยังบ่อเก็บน้้าด้าน 
บนแปลงเพาะปลูก เลือกใช้ปั๊มน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 300 W 

2. หัวน้้าหยด เลือกใช้หัวน้้าหยดแบบอัตรา
การไหลคงที่ชดเชยความดัน  อัตราการไหลเท่ากับ  
4 l/hr ความดันใช้งาน 0.5 – 1.0 bar เมื่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มของพืชที่ปลูกไม่ เกิน 0.8 m 
ดั งนั้ น ปริมาณ การใช้น้้ าสู งสุ ด เฉลี่ ย เท่ ากับ  2.44 
l/plant/day ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชในแต่
ละวัน (พืชจะไม่เห่ียวเฉาตายเนื่องจากการขาดน้้า) 

3. ตัวกรอง เลือกใช้ตัวกรองแบบตะแกรง 
120 mesh ขนาด 32 mm (1.5 in) 

4. ท่ อ ไม โค ร  เลื อ ก ใช้ ท่ อ  LDPE ขน าด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 mm ซึ่งเหมาะส้าหรับใช้งานกับ
หัวน้้าหยดทั่วไป 

5. ท่อแขนง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
แขนงจะต้องรองรับอัตราการไหลของหัวน้้าหยดทั้งหมด
ที่ติดตั้งบนท่อแขนง ดังนั้นเลือกใช้ท่อ LDPE ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 16 mm 

6. ท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ท่อประธานจะต้องรองรับอัตราการไหลของท่อแขนง
ทั้งหมดที่ติดตั้งกับท่อประธาน ดังนั้นเลือกใช้ท่อ LDPE 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm 

เพื่อให้สะดวกในการที่เกษตรกรจะเลือกขนาด
ท่อให้เหมาะสมกับจ้านวนหัวน้้าหยด ดังนั้นจึงสรุปขนาด
ท่อที่สามารถรองรับหัวน้้าหยดได้มากที่สุดโดยประมาณ
เพื่อสะดวกในการใช้งาน แสดงดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 จ้านวนหัวน้้าหยดมากที่สุดที่ติดตั้งได้ส้าหรับ
ท่อขนาดต่างๆ 

ขนาดท่อ 
(mm) 

จ้านวนหัวน้้าหยดที่ติดตั้งได้ (หัว) 
อัตราการไหลของหัวน้้าหยด  

2 l/hr 4 l/hr 8 l/hr 
16 390 196 98 
20 612 306 153 
25 970 485 242 
32 1686 843 420 
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ตารางที่ 2 จ้านวนหัวน้้าหยดมากที่สุดที่ติดตั้งได้ส้าหรับ
ท่อขนาดต่างๆ (ต่อ) 

ขนาดท่อ 
(mm) 

จ้านวนหัวน้้าหยดที่ติดตั้งได้ (หัว) 
อัตราการไหลของหัวน้้าหยด  

2 l/hr 4 l/hr 8 l/hr 
40 2628 1314 675 
50 4110 2055 1028 
63 6558 3278 1640 

หมายเหตุ กรณีที่ท่อมีความยาวมากกว่า 100 m ควร
เพิ่มขนาดท่อจากตารางอย่างน้อย 1 ขนาด 
 

3. ผลการติดตั้งระบบการให้น้้าแบบหยด 
เมื่อได้ออกแบบระบบการให้น้้าแบบหยดเสร็จ

แล้ว หลังจากนั้นท้าการติดตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
         3.1 แนะน้าอุปกรณ์ของระบบการให้น้้าพืชแบบ
หยดและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร 
แสดงดังภาพที่ 5 
 

  
ภาพที่ 5 การแนะน้าระบบการให้น้้าแบบหยด 

          
         3.2 ติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
สูบน้้าจากแหล่งเก็บน้้าส้ารองส่งน้้าไปยังบ่อเก็บน้้า
ด้านบนแปลงเพาะปลูก แสดงดังรูปที่ 6  
 

 
ภาพที่ 6 การติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

         3.3 ติดตั้งระบบกาลักน้้า ซึ่งประกอบด้วย ฟุต
วาล์วและวาล์วเติมน้้าระบบกาลักน้้า แสดงดังภาพที่ 7 

 

  
ภาพที่ 7 การติดตั้งระบบกาลักน้้า 

           3.4 ติดตั้งท่อประธาน เชื่อมต่อระหว่างระบบกาลัก
น้้าและท่อแขนง แสดงดังภาพที ่8 

 

  
ภาพที่ 8 การติดตั้งท่อประธาน 

 

         3.5 ติดตั้งวาล์วท่อประธานและตัวกรองแบบ
ตะแกรง แสดงดังภาพที่ 9 

 

  
ภาพที่ 9 การติดตั้งวาล์วท่อประธานและตัวกรอง 

 

         3.6 ติดตั้งวาล์วท่อแขนงและท่อแขนงเข้ากับ
ท่อประธาน แสดงดังภาพที่ 10 
 

    

ภาพที่ 10 การติดตั้งวาล์วท่อแขนงและท่อแขนง 
 

18 RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.5 No. 1 January-June 2021



ตารางที่ 2 จ้านวนหัวน้้าหยดมากที่สุดที่ติดตั้งได้ส้าหรับ
ท่อขนาดต่างๆ (ต่อ) 

ขนาดท่อ 
(mm) 

จ้านวนหัวน้้าหยดที่ติดตั้งได้ (หัว) 
อัตราการไหลของหัวน้้าหยด  

2 l/hr 4 l/hr 8 l/hr 
40 2628 1314 675 
50 4110 2055 1028 
63 6558 3278 1640 

หมายเหตุ กรณีที่ท่อมีความยาวมากกว่า 100 m ควร
เพิ่มขนาดท่อจากตารางอย่างน้อย 1 ขนาด 
 

3. ผลการติดตั้งระบบการให้น้้าแบบหยด 
เมื่อได้ออกแบบระบบการให้น้้าแบบหยดเสร็จ

แล้ว หลังจากนั้นท้าการติดตั้ง ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
         3.1 แนะน้าอุปกรณ์ของระบบการให้น้้าพืชแบบ
หยดและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร 
แสดงดังภาพที่ 5 
 

  
ภาพที่ 5 การแนะน้าระบบการให้น้้าแบบหยด 

          
         3.2 ติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
สูบน้้าจากแหล่งเก็บน้้าส้ารองส่งน้้าไปยังบ่อเก็บน้้า
ด้านบนแปลงเพาะปลูก แสดงดังรูปที่ 6  
 

 
ภาพที่ 6 การติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

         3.3 ติดตั้งระบบกาลักน้้า ซึ่งประกอบด้วย ฟุต
วาล์วและวาล์วเติมน้้าระบบกาลักน้้า แสดงดังภาพที่ 7 

 

  
ภาพที่ 7 การติดตั้งระบบกาลักน้้า 

           3.4 ติดตั้งท่อประธาน เชื่อมต่อระหว่างระบบกาลัก
น้้าและท่อแขนง แสดงดังภาพที ่8 

 

  
ภาพที่ 8 การติดตั้งท่อประธาน 

 

         3.5 ติดตั้งวาล์วท่อประธานและตัวกรองแบบ
ตะแกรง แสดงดังภาพที่ 9 

 

  
ภาพที่ 9 การติดตั้งวาล์วท่อประธานและตัวกรอง 

 

         3.6 ติดตั้งวาล์วท่อแขนงและท่อแขนงเข้ากับ
ท่อประธาน แสดงดังภาพที่ 10 
 

    

ภาพที่ 10 การติดตั้งวาล์วท่อแขนงและท่อแขนง 
 

3.7 ติดตั้งท่อไมโคร และหัวน้้าหยดเข้ากับท่อ
แขนง แสดงดังรปูที่ 11  

 

  
ภาพที่ 11 การติดตั้งท่อไมโครและหัวน้้าหยด 

 

4. ผลการทดสอบการท้างานของระบบการให้
น้้าแบบหยด 

จากการทดสอบการท้างานของระบบการให้น้้า
แบบหยด พบว่าการท้างานของระบบกาลักน้้าและอัตรา
การไหลของหัวน้้าหยดเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ โดย
เฉลี่ยแล้วจะเปิดระบบการให้น้้าแบบหยดวันละ 37 min 
จะ ได้ ป ริม าณ น้้ าป ระม าณ  2.44 l/plant/day ซึ่ ง
ปริมาณน้้าดังกล่าวเพียงพอต่อความต้องการของพืช 
ส่งผลท้าให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนั้น ไม่
พบพืชเห่ียวเฉาตายเลย ส่วนความคลาดเคลื่อนของ
อัตราการไหลของหัวน้้าหยดในแต่ละพื้นที่ย่อยเทียบกับ
ค่าที่ได้ออกแบบไว้ คือ 4 l/hr แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของหัว

น้้าหยดในแต่ละพื้นที่ย่อย 

แถวที่ 
ความคลาดเคลื่อน (%) 

ต้าแหน่งหัวน้้าหยด 
เฉลี่ย 

หัวแถว กลางแถว ท้ายแถว 
1 2.5 8.8 10.0 7.5 
2 3.8 1.2 5.0 3.8 
3 5.0 2.5 3.8 2.5 
4 2.5 5.0 2.5 3.8 
5 2.5 5.0 3.8 1.2 
6 6.2 3.8 5.0 5.0 

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของ
อัตราการไหลของหัวน้้าหยดเมื่อเทียบกับค่าที่ออกแบบ
ไว้ (4 l/hr) น้อยที่สุดเท่ากับ 1.2 % ตรงต้าแหน่งกลาง

แถวของแถวที่ 2 ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดเท่ากับ
10% ตรงต้าแหน่งท้ายแถวของแถวที่ 1 ถ้าพิจารณาค่า 
เฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหลของหัวน้้า
หยด พบว่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.5% 
ตรงต้าแหน่งแถวที่  1 ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
สูงสุดมีค่าไม่เกิน 10% ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าระบบ
การให้น้้าแบบหยดที่ได้ออกแบบและติดตั้งในพื้นที่จริงมี
อัตราการไหลที่สม่้าเสมอใกล้เคียงกันในแต่ละพื้นที่ย่อย 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การน้าไปใช้ 

หลังจากได้ติดตั้งและทดสอบระบบการให้น้้า
แบบหยดในแปลงต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ขยาย
ผลไปติดตั้งในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการปลูกพืชผสมผสานทดแทนการปลูกข้าวโพดอีก
จ้านวน 29 แปลง ทั้งหมดรวมเป็น 30 แปลง (รวมแปลง
ต้นแบบ) ในพื้นที่บ้านแม่ขี้มูก ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอ 
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันระหว่างผู้น้าการ
เปลี่ ยนแปลงของชุมชน เจ้ าของแปลงเพาะปลูก  
และที มวิ จั ย  ตั วอย่ างพื้ นที่ ที่ ขยายผลการติ ดตั้ ง  
แสดงดังภาพที่ 12 

 

 

 
ภาพที่ 12 การติดตั้งระบบการให้น้้าแบบหยด 

ในแปลงขยายผล 
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จากการขยายผลการติดต้ังระบบการให้น้้าพืช
แบบหยดไปยังแปลงเพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผล
ท้าให้การปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถลดพื้นที่การปลูกข้าว 
โพดได้ไม่น้อยกว่า 60 ไร่ คิดเป็น 26.1% ของพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดในพื้นที่ศึกษา ส่งผลท้าให้ลดปัญหาหน้าดิน
เสื่อมโทรม สารเคมีตกค้างในแหล่งต้นน้้า และปัญหา
หมอกควัน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการการลดพื้นที่การ
ปลูกข้าวโพด นั้นแสดงให้เห็นว่าการวิจัยในพื้นที่ศึกษา
เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาการปลูกข้าวโพดอย่าง
ยั่ งยืน  และสามารถน้ าผลการวิจัยไปขยายผลให้
ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวโพดของบ้านแม่ขี้มูก และของ
อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป และยังพบอีกว่า
ผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ใช้ทักษะและความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการให้น้้าแบบหยดที่ได้ฝึก
ปฏิบัติมาน้าไปขยายผลเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้้า
แบบเดิมเป็นการให้น้้าด้วยระบบน้้าหยดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบซึ่งพบว่าระบบการให้น้้าแบบ
หยดที่ได้ออกแบบและติดตั้งในพื้นที่จริงสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอัตราการไหลของหัวน้้า
หยดในแต่ละพื้นที่ ย่อยมีค่าสม่้ าเสมอใกล้ เคียงกัน 
สอดคล้องกับภุชพงษ์ พรามจร ซึ่งได้ศึกษาผลของความ
สม่้าเสมอการกระจายน้้ าของระบบน้้าหยดต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตทานตะวัน พบว่า ระบบน้้าหยด
ที่ มีความสม่้ า เสมอของการกระจายน้้ าสู งกว่าค่ า
มาตรฐาน (80%) ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิต
เฉลี่ยสูง (ภุชพงษ์ พรามจร, 2560) และจากผลการ
ติดตั้งระบบการให้น้้าแบบหยดในแปลงต้นแบบ ส่งผล
ท้าให้การใช้น้้าของพืชในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายนเป็นไปอย่างประหยัดเพียงพอต่อความต้องการ
ของพืช โดยไม่พบว่ามีพืชเห่ียวเฉาตายเนื่องจากการขาด
น้้าเลย นั่นแสดงให้เห็นว่าระบบการให้น้้าแบบหยดช่วย
ลดการสูญเสียของพืชจากการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดู
แล้งได้ 100% สอดคล้องกับระวิน สืบค้า ซึ่งพบว่า
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนั้น ไม้ผลที่ให้น้้า
อย่างเพียงพอมีความสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าไม้ผลที่ไม่ได้ให้
น้้า และไม่พบว่าไม้ผลที่ให้น้้าอย่างเพียงพอเห่ียวเฉาตาย
เลย (ระวิน สืบค้า, 2557) และก็สอดคล้องกับระวิน สืบ

ค้า และมัตติกา พนมธรนิจกุล ซึ่งพบว่าไม้ผลที่ให้น้้า
แบบหยดร่วมกับการใช้สารดูดความชื้นโพลีเมอร์ในช่วง
ฤดูแล้ง (ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน) ไม่เห่ียวเฉา
ตายเลย (ระวิน สืบค้าและมัตติกา พนมธรนิจกุล, 2556) 
ในส่วนของการประหยัดน้้า พบว่าการให้น้้าแบบหยดจะ
ประหยัดน้้ากว่าการให้น้้าแบบตักรด คิดเป็น 51.2% 
เนื่องจากการให้น้้าแบบหยดนั้นน้้าที่หยดออกจากหัวน้้า
หยดจะค่อย ๆ หยดลงสู่โคนต้นพืช ซึ่งน้้าจะค่อย ๆ ไหล
ลงสู่ชั้นดินอย่างช้า ๆ ไม่เอ่อล้น ส่วนการให้น้้าแบบ 
ตักรดนั้นจะเป็นการตักน้้ารดไปยังโคนต้นทีเดียว ซึ่งจะ
ท้าให้น้้าบางส่วนทีไ่ม่สามารถซึมผ่านชัน้ดนิได้ทันไหลลน้
ออกไปจากโคนต้นพืช และน้้าบางส่วนระเหยสู่อากาศ 
ส่งผลท้าให้น้้าบางส่วนสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์กับ
ต้นพืช สอดคล้องกับบัญจรัตน์  โจลานันท์และคณะ ที่
พบว่าการให้น้้าแก่ต้นพริกด้วยระบบน้้าหยดสามารถ
ประหยัดน้้าได้ 68.20% เมื่อเทียบกับการให้น้้าด้วย
ระบบร่องคูเล็ก (บัญจรัตน์ และคณะ, 2561) เมื่อระบบ
การให้น้้าแบบหยดเป็นระบบที่ช่วยลดการสูญเสียและ
ประหยัดน้้าในการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานได้จริง 
ดังนั้นค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเกษตรกรจะไม่หันกลับไปปลูก
ข้าวโพดอย่างเดิม และเพื่อให้การปรับเปลี่ยนเป็นไป
อย่างยั่งยืน จึงใช้กลไกของผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อขยายผลงานวิจัย และทีมวิจัย
ก้ากับติดตามความยั่งยืนผ่านผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน ประกอบกับการสร้างจิตส้านึกในการรักษาป่า
และแหล่งต้นน้้ าเพื่ อประโยชน์ของชุมชนเองและ
ลูกหลานในอนาคต 
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จากการขยายผลการติดตั้งระบบการให้น้้าพืช
แบบหยดไปยังแปลงเพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผล
ท้าให้การปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถลดพื้นที่การปลูกข้าว 
โพดได้ไม่น้อยกว่า 60 ไร่ คิดเป็น 26.1% ของพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดในพื้นที่ศึกษา ส่งผลท้าให้ลดปัญหาหน้าดิน
เสื่อมโทรม สารเคมีตกค้างในแหล่งต้นน้้า และปัญหา
หมอกควัน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการการลดพื้นที่การ
ปลูกข้าวโพด นั้นแสดงให้เห็นว่าการวิจัยในพื้นที่ศึกษา
เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาการปลูกข้าวโพดอย่าง
ยั่ งยืน  และสามารถน้ าผลการวิจัยไปขยายผลให้
ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวโพดของบ้านแม่ขี้มูก และของ
อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป และยังพบอีกว่า
ผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ใช้ทักษะและความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการให้น้้าแบบหยดที่ได้ฝึก
ปฏิบัติมาน้าไปขยายผลเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้้า
แบบเดิมเป็นการให้น้้าด้วยระบบน้้าหยดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบซึ่งพบว่าระบบการให้น้้าแบบ
หยดที่ได้ออกแบบและติดตั้งในพื้นที่จริงสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอัตราการไหลของหัวน้้า
หยดในแต่ละพื้นที่ ย่อยมีค่าสม่้ าเสมอใกล้ เคียงกัน 
สอดคล้องกับภุชพงษ์ พรามจร ซึ่งได้ศึกษาผลของความ
สม่้าเสมอการกระจายน้้ าของระบบน้้าหยดต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตทานตะวัน พบว่า ระบบน้้าหยด
ที่ มีความสม่้ า เสมอของการกระจายน้้ าสู งกว่าค่ า
มาตรฐาน (80%) ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิต
เฉลี่ยสูง (ภุชพงษ์ พรามจร, 2560) และจากผลการ
ติดตั้งระบบการให้น้้าแบบหยดในแปลงต้นแบบ ส่งผล
ท้าให้การใช้น้้าของพืชในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายนเป็นไปอย่างประหยัดเพียงพอต่อความต้องการ
ของพืช โดยไม่พบว่ามีพืชเห่ียวเฉาตายเนื่องจากการขาด
น้้าเลย นั่นแสดงให้เห็นว่าระบบการให้น้้าแบบหยดช่วย
ลดการสูญเสียของพืชจากการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดู
แล้งได้ 100% สอดคล้องกับระวิน สืบค้า ซึ่งพบว่า
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนั้น ไม้ผลที่ให้น้้า
อย่างเพียงพอมีความสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าไม้ผลที่ไม่ได้ให้
น้้า และไม่พบว่าไม้ผลที่ให้น้้าอย่างเพียงพอเห่ียวเฉาตาย
เลย (ระวิน สืบค้า, 2557) และก็สอดคล้องกับระวิน สืบ

ค้า และมัตติกา พนมธรนิจกุล ซึ่งพบว่าไม้ผลที่ให้น้้า
แบบหยดร่วมกับการใช้สารดูดความชื้นโพลีเมอร์ในช่วง
ฤดูแล้ง (ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน) ไม่เห่ียวเฉา
ตายเลย (ระวิน สืบค้าและมัตติกา พนมธรนิจกุล, 2556) 
ในส่วนของการประหยัดน้้า พบว่าการให้น้้าแบบหยดจะ
ประหยัดน้้ากว่าการให้น้้าแบบตักรด คิดเป็น 51.2% 
เนื่องจากการให้น้้าแบบหยดนั้นน้้าที่หยดออกจากหัวน้้า
หยดจะค่อย ๆ หยดลงสู่โคนต้นพืช ซึ่งน้้าจะค่อย ๆ ไหล
ลงสู่ชั้นดินอย่างช้า ๆ ไม่เอ่อล้น ส่วนการให้น้้าแบบ 
ตักรดนั้นจะเป็นการตักน้้ารดไปยังโคนต้นทีเดียว ซึ่งจะ
ท้าให้น้้าบางส่วนทีไ่ม่สามารถซึมผ่านชัน้ดนิได้ทันไหลลน้
ออกไปจากโคนต้นพืช และน้้าบางส่วนระเหยสู่อากาศ 
ส่งผลท้าให้น้้าบางส่วนสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์กับ
ต้นพืช สอดคล้องกับบัญจรัตน์  โจลานันท์และคณะ ที่
พบว่าการให้น้้าแก่ต้นพริกด้วยระบบน้้าหยดสามารถ
ประหยัดน้้าได้ 68.20% เมื่อเทียบกับการให้น้้าด้วย
ระบบร่องคูเล็ก (บัญจรัตน์ และคณะ, 2561) เมื่อระบบ
การให้น้้าแบบหยดเป็นระบบที่ช่วยลดการสูญเสียและ
ประหยัดน้้าในการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานได้จริง 
ดังนั้นค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเกษตรกรจะไม่หันกลับไปปลูก
ข้าวโพดอย่างเดิม และเพื่อให้การปรับเปลี่ยนเป็นไป
อย่างยั่งยืน จึงใช้กลไกของผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อขยายผลงานวิจัย และทีมวิจัย
ก้ากับติดตามความยั่งยืนผ่านผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน ประกอบกับการสร้างจิตส้านึกในการรักษาป่า
และแหล่งต้นน้้ าเพื่ อประโยชน์ของชุมชนเองและ
ลูกหลานในอนาคต 
 
กติติกรรมประกาศ 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า: กรณีศึกษา
พื้นที่ภัยแล้ง เทศบาลต้าบลออนใต้ จังหวัด
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บทคัดย่อ 
          กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ของผลผลิตสับปะรดในต าบล
บ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดของต าบลบ้านสาให้มี
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมที่สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาด การสร้างกระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณาการร่วมกันของเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1. ก าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
เลือกพื้นที่ด าเนินงานในต าบลบ้านสา กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา 2. กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวบข้อมูลเบื้องต้นด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมของสับปะรดใน
พื้นที่ต าบลบ้านสา ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในระดับจังหวัด การสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสับปะรดบนฐานข้อมูล อดีต/
ปัจจุบัน/อนาคต และก าหนดมุ่งเป้าการพัฒนาผลผลิตสับปะรดบนมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
ที่จะส่งผลประโยชน์/ประโยชน์ต่อสับปะรดของบ้านสาทั้งด้านรายได้ สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประมวลผลและ
ก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเพิ่มเติมทักษะความรู้ เพิ่มจ านวนและพื้นที่การผลิตสับปะรดที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการของ
เครือข่าย ให้ความรู้เสริมทักษะเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดปลอดภัยและกลไกการขอรับรองมาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสมจากกรมวิชาการเกษตร โดยมีการด าเนินงานทั้งภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติการในพื้นที่ 
3. การติดตามและประเมินผล มีกลไกการหนุนเสริมและให้ค าปรึกษาของคณะด าเนินงานร่วมกับการปฏิบัติการ
ทดลองกับสมาชิกตัวแทนกลุ่มและมีการกระจายความรู้ให้เครือข่ายได้มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง   ผลการวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสับปะรดบ้านสาให้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม ณ ศาลาประชาคมบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 73 คน ผลที่เกิดขึ้น
หลังจากเกษตรกรได้เข้าร่วมกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจและเข้าถึงความรู้และใช้
ประโยชน์จากกลไกการรับรองมาตรฐาน GAP สับปะรดบ้านสามีการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน  
43 ราย และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ใหม่ จ านวน 30 ราย คิดเป็นการเพิ่มข้ึนของเกษตรกร ร้อยละ 41.09 
จากเดิม กระบวนการรับรองมาตรฐาน GAP สับปะรดส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ผลิตท าให้ได้ผลผลิต
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สับปะรดมีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมร้อยละ 50 เกษตรกรผู้ผลิตและขายผลผลิตสับปะรดเองของบ้านสา จ านวน 
10 ราย ที่มีการขยายผลใช้ใบรับรองมาตรฐาน GAP แสดงหลักฐานให้ผู้ซื้อในสถานที่จ าหน่ายท าให้เกิดความเชื่อมั่น
และตัดสินใจของผู้ซื้อผลผลิตสับปะรดของบ้านสาเพิ่มขึ้นส่งผลต่อผลตอบแทนรายได้จากการขายเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10  กระบวนการสร้างมาตรฐาน GAP สับปะรดบ้านสาส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าในการผลิตสับปะรดของ
เกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่บ้านสาที่สามารถใช้ประกอบในกระบวนการทางการตลาดท้ังตลาดผลสดและโรงงานแปรรูป
อาหาร สามารถขยายผลต่อยอดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดของจังหวัดล าปางต่อไป  

ค าส าคัญ   การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม, สับปะรด, การมีส่วนร่วม 

ABSTRACT 
          This research paper analyzes the participation process for the establishment of the Good 
Agriculture Practices (GAP) of pineapple products in Ban Sa Sub-district, Chae Hom District, Lampang 
Province. The objective was to upgrade the quality of pineapple products of Ban Sa Sub-district to 
have good and appropriate agricultural production standards which can increase the marketing 
potential. Creating an integrated learning process for the network of local agencies consists of  
3 steps. First, determined the area and target group; selected the area of Ban Sa Sub-district.  
The target group was farmers who grow pineapples. Second, the learning process, includes data 
analysis by collecting preliminary data on good agricultural production standards. Using basic 
information on policies and plans for agricultural safety development at provincial level. Building 
understanding and cooperation among farmers' groups and their networks to participate in pineapple 
production situation analysis on the database (past/present/future). Set targets for pineapple 
production development based on appropriate agricultural production standards, causing benefits 
in terms of income, health, society, and environment. Process and set goals for skills and knowledge 
enhancement activities. Increase the number and area of pineapple production that met good and 
suitable agricultural production standards. Creating network integrated learning activities providing 
knowledge for enhancing skills in pineapple production technology safely and mechanisms for 
obtaining a certification of good and suitable agricultural production standards from the Department 
of Agriculture. There were both theoretical and experimental operations in the area. Finally, 
monitoring and evaluation. There was a mechanism to support and advise from the working group, 
together with the experiment with group representatives. Knowledge was spread among the 
networks so that information was continuously monitored. Technology transferring of Ban Sa 
pineapple production was held at Ban Sa Community Hall, Ban Sa Sub-district, Chae Hom District, 
Lampang Province, with 73 participants joined. The results showed that farmers knew and 
understood the benefits of the GAP certification mechanism. 43 Ban Sa pineapple farmers have 
renewed the GAP certification and also 30 new farmers added, representing an increase of  
41.09 percent. The GAP certification process directly affects farmers resulted in 50 percent higher 
quality of pineapple. 10 farmers with extended GAP certification have provided evidence to buyers 
at the place of sale, giving them confidence and decision-making. The increase in pineapple yields 
contributed to more than 10 percent of sales revenue. GAP standardization process affects the value 
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chain of pineapple farmers. Producers can use it in marketing process, both fresh fruit market and 
food processing factory. Therefore, the results can be further extended to drive the pineapples 
strategy in Lampang province. 

Keywords   the Good Agriculture Practices, GAP, pineapple and Participation 
 
บทน า 
          สับปะรดเป็นพืชเป้าหมาย หรือ product 
champion ภายใต้แนวทางการเพิ่มมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของจังหวัดล าปางซึ่งมีพื้นที่การ
ผลิตที่ส าคัญคือ ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมือง ประมาณ 
20,000 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิตจ านวนประมาณ 1,000 ราย 
รองลงมาคือ ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม ประมาณ 
1,000 ไร่  เกษตรกรผู้ผลิตจ านวนประมาณ 1,000 ราย 
มีผลผลิตมากกว่าห้าหมื่นตัน/ปี โดยเฉพาะในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม เป้าหมายการตลาดทั้งส่งโรงงาน
แปรรูปและ ตลาดบริโภคผลสดซึ่งราคาผลผลิตมักถูก
ก าหนดโดยกลไกทางการตลาด โดยราคาซื้อของตลาด
โรงงานแปรรูปจะถูกกว่าตลาดบริโภคผลสด ซ่ึงตลาด
ค่อนข้างต้องการผลผลิตทั้งปี แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตส าหรับสับปะรดผลสด ที่ต้องการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ 
เชิงพื้นที่ มีจุดขายทางการตลาดและ เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคบนเป้า หมาย สับปะรดผลสดที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานปลอดภัย สอด คล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
การผลิตสินค้าเกษตรปลอด ภัยของจังหวัดล าปาง การ
จัดการควบคุมมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรเป็นอีก
หนึ่งปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อกลไกทางการตลาด ความ
เชื่อมั่นและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกร
ผู้ผลิตสับปะรดของล าปาง ยังค่อนข้างขาดทักษะและ
ประสบการณ์ ด้ านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจน
การบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ภายใต้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาสับปะรดของจังหวัดล าปาง จากข้อมูลการประชุม
เชิงปฏิบัติ การ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับสับปะรดล าปาง ปี 2560 โดย

ศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ า
ภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนตัวแทนเกษตรกร 
ผู้ปลูกสับปะรด ได้ประชุมหารือแนวทางการน า 
องค์ความรู้ มาต่อยอดส าหรับการพัฒนาสับปะรดของ
จังหวัดล าปางที่เริ่มต้นตั้งแต่ การพัฒนาการจัดการผลิต
สับปะรดผลสดให้ได้คุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และ
การรวมกลุ่มผลิต การพัฒนากลางน้ าด้านการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สับปะรดผลสดและ การพัฒนา
กลางน้ าด้านการส่งเสริมการตลาดและเครือข่ายในและ
นอกพื้ นที่  โ ดยมี อ งค์ ค ว ามรู้ จ า กหน่ วย ง านที่ มี
ประสบการณ์พร้อมที่จะถ่ายทอดข้อมูลให้เกษตรกร ที่
จะน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานผลผลิตสับปะรดคุณภาพ
ผลสด ของจังหวัดล าปางที่ศักยภาพสามารถแข่งขันทาง
การตลาดได้ ในแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ มีส่วน
ราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ส่งเสริมความรู้
และจัดตั้ งกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยัง ไม่สามารถ
พัฒนาการผลิตสับปะรด ให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพได้ 
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาความรู้ภายใต้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับพัฒนาสับปะรดผลสดครบวงจรแบบ
มุ่งเป้าจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการปรับปรุงระบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ทักษะและการปฏิบัติของเกษตรอย่างแท้จริง ที่สามารถ
ขยายผลการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการผลิตสับปะรด
ผลสด ในเขตจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงราย อุตรดิตถ์ 
และพิษณุโลก 

 

 

25วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



วิธีการด าเนินงาน 
ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงาน 

ดังนี้ 
1. ก าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พิจารณา

เลือกพ้ืนที่ด าเนินงานในต าบลบ้านสา ก าหนดประเด็น
พื้นฐานอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดของบ้านสา
ทั้งที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลง
ใหญ่บ้านสา และเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มฯ 
จ านวน 73 คน ประสานงานกลุ่มภาคี เครือข่าย
หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมทักษะอาชีพภาครัฐ
ระดับจังหวัดและอ าเภอ เช่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ส านักงานอ าเภอ 
แจ้ห่ม และเทศบาลต าบลบ้านสา เป็นต้น 

2. กรรมวิธีด าเนินงาน ก าหนดกระบวนการ
เรียนรู้ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

2.1) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวบข้อมูล
เบื้องต้นด้านการสนับสนุนกิจกรรมมาตรฐานการผลิต
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) สับปะรดใน
พื้นที่ต าบลบ้านสา จากเครือข่ายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตรงได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม และข้อมูล
พื้นฐานเชิงนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ในระดับจังหวัดล าปาง จากหน่วยงานส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

2.2) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือของ
กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดในต าบลบ้านสา และเครือข่ายหน่วยงาน
ในพื้นที่ เช่น เทศบาลต าบลบ้านสา ส านักงานเกษตร
อ าเภอแจ้ห่ม ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เป็นต้น 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต
สับปะรดบ้านสาบนฐานข้อมูล อดีต/ปัจจุบัน/อนาคต 
และก าหนดประเด็นส าคัญมุ่งเป้าหมายการพัฒนา
ผลผลิตสับปะรดบนมาตรฐานการผลติทางการเกษตรทีด่ี
และเหมาะสม ที่จะส่งผลประโยชน์/ประโยชน์ต่อ
สับปะรดของบ้านสาทั้งด้านรายได้ สุขภาพ สังคมและ

สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ งข้อมูลพื้ นฐานความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ท าการประมวลผลและก าหนดประเด็น
เป้าหมายส าคัญ ของการจัดกิจกรรมการเพิ่มเติมทักษะ
ความรู้และเพิ่มจ านวนและพื้นที่การผลิตสับปะรดที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสมสับปะรดของบ้านสา 

2.3) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
ภายใต้ กิจกรรมเชิงบูรณาการของเครือข่าย โดยมี
หน่วยงานภาคีหน่วยงานหลักประกอบด้วย สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง ให้ความรู้เสริมทักษะเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดปลอดภัยและกลไกการขอรับรองมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม จากกรมวิชาการ
เกษตร โดยมีการด าเนินงานท้ังภาคทฤษฎีและทดลอง
ปฏิบัติการในพื้นท่ี ประกอบกับให้เกษตรกรด าเนินการ
ขอรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมของสับปะรด 

3. การติดตามและประเมินผล มีกลไกการหนุน
เสริมและให้ค าปรึกษาของคณะด าเนินงานร่วมกับการ
ปฏิบัติการทดลองกับสมาชิกตัวแทนกลุ่มและมีการ
กระจายความรู้ให้เครือข่ายได้มีการติดตามข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. สรุปผลการด าเนินงาน ท าการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน
พร้อมท้ังน าเสนอแนวทางการขยายผลใช้ประโยชน์จาก
เอกสารการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสมของสับปะรดบ้านสา 

 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 2.1) วิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรดโดยมีระดับของ
การวิ เคราะห์จากนโยบายในระดับ จั งหวัดสู่ การ
ขับเคลื่อนในระดับอ าเภอและต าบลพื้นที่ เป้าหมาย 
พบว่า จังหวัดล าปางมีการวางกรอบแผนยุทธศาสตร์
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วิธีการด าเนินงาน 
ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงาน 

ดังนี้ 
1. ก าหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พิจารณา

เลือกพื้นท่ีด าเนินงานในต าบลบ้านสา ก าหนดประเด็น
พื้นฐานอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดของบ้านสา
ทั้งที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปลง
ใหญ่บ้านสา และเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มฯ 
จ านวน 73 คน ประสานงานกลุ่มภาคี เครือข่าย
หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมทักษะอาชีพภาครัฐ
ระดับจังหวัดและอ าเภอ เช่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ส านักงานอ าเภอ 
แจ้ห่ม และเทศบาลต าบลบ้านสา เป็นต้น 

2. กรรมวิธีด าเนินงาน ก าหนดกระบวนการ
เรียนรู้ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

2.1) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวบข้อมูล
เบื้องต้นด้านการสนับสนุนกิจกรรมมาตรฐานการผลิต
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) สับปะรดใน
พื้นท่ีต าบลบ้านสา จากเครือข่ายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ตรงได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม และข้อมูล
พื้นฐานเชิงนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ในระดับจังหวัดล าปาง จากหน่วยงานส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง 

2.2) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือของ
กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดในต าบลบ้านสา และเครือข่ายหน่วยงาน
ในพื้นที่ เช่น เทศบาลต าบลบ้านสา ส านักงานเกษตร
อ าเภอแจ้ห่ม ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง เป็นต้น 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต
สับปะรดบ้านสาบนฐานข้อมูล อดีต/ปัจจุบัน/อนาคต 
และก าหนดประเด็นส าคัญมุ่งเป้าหมายการพัฒนา
ผลผลิตสับปะรดบนมาตรฐานการผลติทางการเกษตรทีด่ี
และเหมาะสม ที่จะส่งผลประโยชน์/ประโยชน์ต่อ
สับปะรดของบ้านสาท้ังด้านรายได้ สุขภาพ สังคมและ

สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้ งข้อมูลพื้ นฐานความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดี
และเหมาะสม ท าการประมวลผลและก าหนดประเด็น
เป้าหมายส าคัญ ของการจัดกิจกรรมการเพิ่มเติมทักษะ
ความรู้และเพิ่มจ านวนและพื้นที่การผลิตสับปะรดที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสมสับปะรดของบ้านสา 

2.3) สร้างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
ภายใต้กิจกรรมเชิงบูรณาการของเครือข่าย โดยมี
หน่วยงานภาคีหน่วยงานหลักประกอบด้วย สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่ม ส านักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง ให้ความรู้เสริมทักษะเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรดปลอดภัยและกลไกการขอรับรองมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม จากกรมวิชาการ
เกษตร โดยมีการด าเนินงานทั้งภาคทฤษฎีและทดลอง
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ ประกอบกับให้เกษตรกรด าเนินการ
ขอรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมของสับปะรด 

3. การติดตามและประเมินผล มีกลไกการหนุน
เสริมและให้ค าปรึกษาของคณะด าเนินงานร่วมกับการ
ปฏิบัติการทดลองกับสมาชิกตัวแทนกลุ่มและมีการ
กระจายความรู้ให้เครือข่ายได้มีการติดตามข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. สรุปผลการด าเนินงาน ท าการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน
พร้อมท้ังน าเสนอแนวทางการขยายผลใช้ประโยชน์จาก
เอกสารการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสมของสับปะรดบ้านสา 

 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 2.1) วิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนาสับปะรดโดยมีระดับของ
การวิ เคราะห์จากนโยบายในระดับ จั งหวัดสู่ การ
ขับเคลื่อนในระดับอ าเภอและต าบลพื้นที่ เป้าหมาย 
พบว่า จังหวัดล าปางมีการวางกรอบแผนยุทธศาสตร์

สับปะรดจังหวัดล าปาง 10 ปี (2561-2569) ก าหนด
วิสัยทัศน์ “ผลผลิตสับปะรดคุณภาพที่โดดเด่นของ
ภาคเหนือ” มี เป้ าประสงค์  4 ข้อ  ได้แก่  1)  เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตสับปะรด 2) ผลผลิต
สับปะรดมีมาตรฐานคุณภาพอินทรีย์/ปลอดภัย 3) สร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และ 
4) พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาด ก าหนดยุทธศาสตร์
ไว้ 4 ประเด็นได้แก่ 1) พัฒนาการผลิตสับปะรดให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 2) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
3) พัฒนาช่องทางการตลาดและขนส่ง และ4) การ
อ านวยการและการจัดการ ซึ่งจากข้อมูลเชิงนโยบายของ
จังหวัดล าปางน ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนของส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่มที่ดูแล
สับปะรดในพื้นที่พบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนา
สับปะรดบ้านสาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็น
หลักมุ่งเป้าผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัยโดยมีการสนับสนุนกิจกรรมสับปะรดแปลง
ใหญ่ในพื้นที่ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตภายใต้มาตรฐาน 
GAP เป็นกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกับกิจกรรมการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่จะ
ร่วมหนุนเสริม เป้าหมายตามยุทธศาสตร์สับปะรดของ
จังหวัดล าปาง การขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่ 2.2) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายฐานความรู้และ
ประสบการณ์ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีดี
และเหมาะสมของสับปะรดของบ้านสา โดยการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันของเกษตรกรและภาคี
เครือข่ายได้ข้อมูลที่ เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการ
ขับเคลื่ อน GAP พบว่า  ที่ผ่ านมา เกษตรกรผู้ ปลู ก
สับปะรดในพ้ืนที่บ้านสาเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) จ านวน 
30 ราย ซึ่งปัจจุบันขาดการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน
ท า ใ ห้ ไม่ สามารถใช้ รั บรองมาตรฐานได้  ในการ
ประเมินผลความรู้ GAP เบื้องต้นของเกษตรกรในความ
เข้าใจและการให้ความส าคัญของเกษตรกรผู้ผลิต
สับปะรดในพื้นที่บ้านสาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ยัง
ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดถึงบทบาท ความส าคัญและ
กลไกที่ เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐาน GAP  

ประเด็นข้อจ ากัดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการผลิต
สับปะรดในพื้นที่บ้านสาที่ผ่านมายังไม่มีการผลิตที่เป็น
อาชีพ มีจ านวนพื้นที่ปลูกและเกษตรกรยังมีจ านวนไม่
มากแต่ปัจจุบันมีจ านวนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นโยบาย
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในปัจจุบันมีการขับเคลื่อน
การสู่ เ กษตรกรมากกว่ า ในอดีตท า ใ ห้ เกษตรกร
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อสร้างการ
แข่งขันทางการตลาด ภายใต้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค้นพบข้อมูลพื้นฐานส าคัญของชุมชนที่จะใช้ในการขยาย
ผลสู่การพัฒนาสับปะรดของบ้านสาคือ ค่านิยมของ
ชุมชน “ถิ่นปลาสด สับปะรดหวานฉ่ า ชาวบ้านน้ าใจงาม 
นามสามัคคี” เป็นค าขวัญที่เกิดจากสมาชิกในชุมชน
ร่วมกันก าหนดรายละเอียดจึงท าให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
กระบวนการพัฒนาสับปะรดเชิงเอกลักษณ์ของพื้นที่เพิ่ม
คุณค่าด้านมาตรฐานความปลอดภัยท าให้ชุมชนเกิด
ความสนใจและให้ความส าคัญต่อมาตรฐาน GAP 
สับปะรด ที่จะเกิดผลกระทบทั้งผลประโยชน์/ประโยชน์
ในวิถีอาชีพของชุมชนบ้านสา โดยยอมรับแนวทางและ
ยินดี ใ ห้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาคีหลักและ
หน่วยงานร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้มาตรฐาน GAP 
โดยก าหนดการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมกันบนการ
แบ่งบทบาทหน้าท่ีของการสร้างการเรียนรู้ สถาบันวิจัย
เ ท ค โ น โ ล ยี เ ก ษ ต ร ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนบนพื้นฐานทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก เตรียมต้นพนัธุ์ 
การปลูกและการดูแลรักษาที่ตระหนักด้านปลอดภัย 
เกษตรอ าเภอแจ้ห่มร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาห้างฉัตร
ท าหน้าที่ส่งเสริมและให้ความรู้ในกระบวนการขอรับรอง
มาตรฐาน GAP พร้อมทั้งด าเนินการจัดท ารายละเอียด
การขอรับรองมาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายจะร่วมท า
หน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาร่วมกับเกษตรกร
ในทุกกระบวนการ ภายใต้กิจกรรมที่ 2.3) ซึ่งด าเนินงาน
เชื่อมต่อกับกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผล   
ณ ศาลาประชาคมบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 
ผู้ เข้ า ร่ วมกิจกรรม จ านวน 73 คน มีหน่ วยงาน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจัดกิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเสริมประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดเพื่อเป้าหมายผลผลิตคุณภาพและมีมาตรฐาน

27วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



ความปลอดภัยตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของการ
ผลิตพืชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมครบวงจรตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูกโดยการใช้
พลาสติกคลุมดินลดปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
การคัดเลือกหน่อพันธุ์ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิด
ความสม่ าเสมอของผลผลิต และการดูแลรักษา มีการ
วิเคราะห์ดินเพื่อจัดการธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพ มี
การจัดการให้น้ าระบบหยดเพื่อเสริมคุณภาพผลผลิต 
และการจัดการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ส่วนหน่วยงานจากส านักงาน
เกษตรอ าเภอแจ้ห่มเข้าร่วมกิจกรรม เนื้อหาความรู้
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญและประโยชน์ของ
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของการผลิตพืชมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมโดยให้ตัวแทน
เกษตรกรที่เคยได้รับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
(GAP)  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอรับรองและ
ประโยชน์ที่ได้จากใบรับรอง มีเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
เกษตรอ าเภอแจ้ห่มร่วมอธิบายและสร้างความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอนการขอรับรอง
มาตรฐานและรับการตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาห้างฉัตร โดยให้สมาชิกได้มีการเตรียมเอกสาร 
ร่วมตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
ส่วนเกษตรกรที่เคยได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมแล้ว ให้มีการ
ตรวจสอบก าหนดเวลาอายุการรับรองเพื่อเตรียมการใน
ขัน้ตอนเสนอขอต่อใบรับรองต่อไป (ภาพที่ 1 และ 2)  
          ผลการจากการประเมินความพึงพอใจหลัง
กระบวนการผลิตสับปะรดบ้านสาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมของผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวน 73 คน ระดับมาก – มากที่สุด พบว่า 
ในด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการนั้น ด้าน
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และพึงพอใจด้าน
สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม 
อยู่ในช่วง ร้อยละ 98.67-99.11 ส่วนด้านข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร ในด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เนื้อหาที่วิทยากรถ่ายทอด วิทยากรที่ถ่ายทอดด้าน
ระยะเวลาเวลาการอบรม ช่วงเวลาการอบรม และความ 
 

คุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ผู้รับการอบรมให้ความพึงพอใจอยู่ในช่วง ร้อย
ละ 93.33 – 98.67 สรุปโดยรวมพบว่า ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพอใจระดับมาก – มากท่ีสุด โดยรวม
เฉลี่ยร้อยละ 97.04  (ตารางที่ 1)  

 
ภาพที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ
เสริมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อเป้าหมาย
ผลผลติคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัย 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การขอมาตรฐาน GAP 
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ความปลอดภัยตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมของการ
ผลิตพืชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมครบวงจรตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูกโดยการใช้
พลาสติกคลุมดินลดปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
การคัดเลือกหน่อพันธุ์ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิด
ความสม่ าเสมอของผลผลิต และการดูแลรักษา มีการ
วิเคราะห์ดินเพื่อจัดการธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพ มี
การจัดการให้น้ าระบบหยดเพื่อเสริมคุณภาพผลผลิต 
และการจัดการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ส่วนหน่วยงานจากส านักงาน
เกษตรอ าเภอแจ้ห่มเข้าร่วมกิจกรรม เนื้อหาความรู้
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความส าคัญและประโยชน์ของ
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของการผลิตพืชมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมโดยให้ตัวแทน
เกษตรกรที่เคยได้รับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
(GAP)  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขอรับรองและ
ประโยชน์ที่ได้จากใบรับรอง มีเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
เกษตรอ าเภอแจ้ห่มร่วมอธิบายและสร้างความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานตามข้ันตอนการขอรับรอง
มาตรฐานและรับการตรวจประเมินจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาห้างฉัตร โดยให้สมาชิกได้มีการเตรียมเอกสาร 
ร่วมตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
ส่วนเกษตรกรท่ีเคยได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมแล้ว ให้มีการ
ตรวจสอบก าหนดเวลาอายุการรับรองเพื่อเตรียมการใน
ขัน้ตอนเสนอขอต่อใบรับรองต่อไป (ภาพที่ 1 และ 2)  
          ผลการจากการประเมินความพึงพอใจหลัง
กระบวนการผลิตสับปะรดบ้านสาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมของผู้เข้ารับ
การอบรมจ านวน 73 คน ระดับมาก – มากที่สุด พบว่า 
ในด้านกระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการนั้น ด้าน
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และพึงพอใจด้าน
สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ และเอกสารอบรม 
อยู่ในช่วง ร้อยละ 98.67-99.11 ส่วนด้านข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร ในด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เนื้อหาที่วิทยากรถ่ายทอด วิทยากรที่ถ่ายทอดด้าน
ระยะเวลาเวลาการอบรม ช่วงเวลาการอบรม และความ 
 

คุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ผู้รับการอบรมให้ความพึงพอใจอยู่ในช่วง ร้อย
ละ 93.33 – 98.67 สรุปโดยรวมพบว่า ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพอใจระดับมาก – มากที่สุด โดยรวม
เฉลี่ยร้อยละ 97.04  (ตารางที่ 1)  

 
ภาพที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ
เสริมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อเป้าหมาย
ผลผลติคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัย 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การขอมาตรฐาน GAP 

  

 
 

ภายใต้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกิจกรรม 
บ่มเพาะกระบวนการผลิตสับปะรดสดมาตรฐานการผลติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้และเข้าใจขยายผลใช้
ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80 ด้าน โดยมีจ านวนเกษตร
ที่ ได้รับการบ่มเพาะในพื้นที่บ้านสาสอดคล้ องตาม
เป้าหมาย คือ 73 ราย มีการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน 
GAP จ านวน 43 ราย และได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP ใหม่ จ านวน 30 ราย คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของ
เกษตรกร ร้อยละ 41.09 จากเดิม (ตารางที่ 2 และ 

ภาพที่ 3) กระบวนการรับรองมาตรฐาน GAP สับปะรด
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ผลิตท าให้ได้ผลผลิต
สับปะรดมีคุณภาพเนื้อหนึ่ ง เพิ่ มขึ้ นมากกว่า เดิม 
ร้อยละ 50 มีเกษตรกรผู้ผลิตและขายผลผลิตเองของ
บ้านสา จ านวน 10 ราย ที่มีการขยายผลใช้ใบรับรอง
มาตรฐาน GAP แสดงหลักฐานให้ผู้ ซื้ อในสถานที่
จ าหน่ายที่ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจของผู้ซื้อ
ผลผลิตสับปะรดของบ้านสาเพิ่มขึ้นมีผลตอบแทนรายได้
จากการขายเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 10 (รูปที่ 4) 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก – มากที่สุดในด้านต่าง ๆ ระหว่างการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เชิงปฏิบัติการ “หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา” พื้นที่บ้านสา หมู่ 5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 
รายการ ร้อยละระดับความพึงพอใจ หลังการถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
1. มีขั้นตอนการให้บริการ  99.11 
2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
เป็นกันเอง 

99.11 
 

3. สถานที่อบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม  98.67 
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์  96.89 
5. เนื้อหาที่วิทยากรสอน 98.67 
6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้  95.56 
7. เวลาการอบรม 93.33 
8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรม 95.11 
9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลา
และค่าใช้จ่าย 

96.89 
 

เฉลี่ยโดยภาพรวม 97.04 

ตารางที่ 2 รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสับปะรดคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย (GAP) 
ชื่อ – นามสกุล วันได้รับการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง 

          นายสุวิทย์ วิงวอน 26-10-2563 26-07-2565 
          นางสมหวัง แคล้วคลาด 26-10-2561 25-10-2564 
          นายปัญญา แคล้วคลาด 26-10-2561 25-10-2564 
          นายประชัน ศรีนันทา 26-10-2561 25-10-2564 
          นายปรีดา บุญเตี่ยม 26-10-2561 25-10-2564 
          นายวิวิศน์ ปิกมณี 26-10-2561 25-10-2564 
          นายสงวน ปิกมณี 26-10-2561 25-10-2564 
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ชื่อ – นามสกุล วันได้รับการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง 
          นางเปียทิพย์ เตรียมแรง 26-10-2561 25-10-2564 
          นายสนอง ค าลือ 26-10-2561 25-10-2564 
          นางเกษศิริ แคล้วคลาด 26-10-2561 25-10-2564 
          นายถนอม จันทะมา 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสุนทร งามสม 23-08-2562 22-08-2565 
          นายทอง การักษ์ 27-07-2562 26-07-2565 
          นายชั่ง เซมา 27-07-2562 26-07-2565 
          นางเจริญ แคล้วคลาด 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสว่าง มีเลข 27-07-2562 26-07-2565 
          นายสิงห์ค า จิตมั่น 27-07-2562 26-07-2565 
          นางดารักษ์ งามหน้า 23-08-2562 22-08-2565 
          นางจันทร์ศรี ตุ้ย 23-08-2562 22-08-2565 
          นายประสิทธิ์ เซมา 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสมยงศ์ อุดชุ่ม 23-08-2562 22-08-2565 
          นางบุญสม ค าลือ 27-07-2562 26-07-2565 
          นางประนอม มาจม 27-07-2562 26-07-2565 
          นายกมล ใจการ 27-07-2562 26-07-2565 
          นางจ าเริญ มีก าไร 23-08-2562 22-08-2565 
          นางอนงค์ ยศบุรุษ 23-08-2562 22-08-2565 
          นางราวี แคล้วคลาด 27-07-2562 26-07-2565 
          นางนภา ชัยวัช 23-08-2562 22-08-2565 
          นางเครือแก้ว ทิพเทพา 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสวย วงค์สวรรค์ 23-08-2562 22-08-2565 
          นายเฉลิม วิงวอน 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสังเวียน ใจการ 27-07-2562 26-07-2565 
          นายสมบูรณ์ ก๋องแก้ว 27-07-2562 26-07-2565 
          นางต๋อย งามสม 27-07-2562 26-07-2565 
          นายบุญส่ง แต้มดี 27-07-2562 26-07-2565 
          นายกู้ ตาทรัพย์ 27-07-2562 26-07-2565 
          นางเลย การักษ์ 23-08-2562 22-08-2565 
          นายพันธ์ศักดิ์ แคล้วคลาด 23-08-2562 22-08-2565 
          นายดนัย แจ้ห่มเครือ 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสุวิทย์ วิงวอน 27-07-2562 26-07-2565 
          นายสิงห์แก้ว จิตมั่น 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสมมุติ มีก าไร 27-07-2562 26-07-2565 
          นางวรรณ์ระภา วงค์สวรรค์ 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสาวจันทร์ดี วิงวอน 26-10-2561 25-10-2564 
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ชื่อ – นามสกุล วันได้รับการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง 
          นางเปียทิพย์ เตรียมแรง 26-10-2561 25-10-2564 
          นายสนอง ค าลือ 26-10-2561 25-10-2564 
          นางเกษศิริ แคล้วคลาด 26-10-2561 25-10-2564 
          นายถนอม จันทะมา 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสุนทร งามสม 23-08-2562 22-08-2565 
          นายทอง การักษ์ 27-07-2562 26-07-2565 
          นายชั่ง เซมา 27-07-2562 26-07-2565 
          นางเจริญ แคล้วคลาด 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสว่าง มีเลข 27-07-2562 26-07-2565 
          นายสิงห์ค า จิตมั่น 27-07-2562 26-07-2565 
          นางดารักษ์ งามหน้า 23-08-2562 22-08-2565 
          นางจันทร์ศรี ตุ้ย 23-08-2562 22-08-2565 
          นายประสิทธิ์ เซมา 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสมยงศ์ อุดชุ่ม 23-08-2562 22-08-2565 
          นางบุญสม ค าลือ 27-07-2562 26-07-2565 
          นางประนอม มาจม 27-07-2562 26-07-2565 
          นายกมล ใจการ 27-07-2562 26-07-2565 
          นางจ าเริญ มีก าไร 23-08-2562 22-08-2565 
          นางอนงค์ ยศบุรุษ 23-08-2562 22-08-2565 
          นางราวี แคล้วคลาด 27-07-2562 26-07-2565 
          นางนภา ชัยวัช 23-08-2562 22-08-2565 
          นางเครือแก้ว ทิพเทพา 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสวย วงค์สวรรค์ 23-08-2562 22-08-2565 
          นายเฉลิม วิงวอน 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสังเวียน ใจการ 27-07-2562 26-07-2565 
          นายสมบูรณ์ ก๋องแก้ว 27-07-2562 26-07-2565 
          นางต๋อย งามสม 27-07-2562 26-07-2565 
          นายบุญส่ง แต้มดี 27-07-2562 26-07-2565 
          นายกู้ ตาทรัพย์ 27-07-2562 26-07-2565 
          นางเลย การักษ์ 23-08-2562 22-08-2565 
          นายพันธ์ศักดิ์ แคล้วคลาด 23-08-2562 22-08-2565 
          นายดนัย แจ้ห่มเครือ 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสุวิทย์ วิงวอน 27-07-2562 26-07-2565 
          นายสิงห์แก้ว จิตมั่น 23-08-2562 22-08-2565 
          นายสมมุติ มีก าไร 27-07-2562 26-07-2565 
          นางวรรณ์ระภา วงค์สวรรค์ 23-08-2562 22-08-2565 
          นางสาวจันทร์ดี วิงวอน 26-10-2561 25-10-2564 

ชื่อ – นามสกุล วันได้รับการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง 
          นายประภาพ การักษ์ 26-10-2563 25-10-2566 
          นางพลัด ปั้นรูป 26-10-2563 25-10-2566 
          นายประภาพ การักษ์ 26-10-2563 25-10-2566 
          นางสุภาภรณ์ ใจเย็น 26-10-2563 25-10-2566 
          นางวิไลวรรณ อินทร์จันทร์ 26-10-2563 25-10-2566 
          นายค าน้อย ค าสอน 26-10-2563 25-10-2566 
          นายภูมิพิภักดิ์ ภักดี 26-10-2563 25-10-2566 
          นายสมคิด การหมั่น 26-10-2563 25-10-2566 
          นางอนงค์ ภักดี 26-10-2563 25-10-2566 
          นายธนู หน้าตรง 26-10-2563 25-10-2566 
          นายสกล ค าลือ 26-10-2563 25-10-2566 
          นางนงศ์ราม มีพร้อม 26-10-2563 25-10-2566 
          นางจันดี ถอดสี 26-10-2563 25-10-2566 
          นางบาง มหาพรหม 26-10-2563 25-10-2566 
          นายสุวรรณ บุญมาเลิศ 26-10-2563 25-10-2566 
          นายบุญมา ค าลือ 26-10-2563 25-10-2566 
          นายด ารงค์ บุญมาเลิศ 26-10-2563 25-10-2566 
          นางวิลาวัณย์ แคล้วคลาด 26-10-2563 25-10-2566 
          นางศรีลาพรรณ ศรีนันทา 26-10-2563 25-10-2566 
          นางสมหวัง แคล้วคลาด 26-10-2563 25-10-2564 
          นางทองหลั่น ปิงพรม 26-10-2563 25-10-2566 
          นายไพบูลย์ ศรีชัย 26-10-2563 25-10-2566 
          นายด าริห์ บุญมาเลิศ 26-10-2563 25-10-2566 
          นางศรีไพร กลิ่นเมย 26-10-2563 25-10-2566 
          นายเสรี นาละออง 26-10-2563 25-10-2566 
          นางศรียวน จิตมั่น 26-10-2563 25-10-2566 
          นายด ารง เซมา 26-10-2563 25-10-2566 
          นายวิมล มีก าไร 26-10-2563 25-10-2566 
          นายเซ็นต์ สติแน่ 26-10-2563 25-10-2566 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างใบรับรองของแปลงผลิตสบัปะรด

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ของสมาชิกฯ บา้นสา 
และแปลงผลิตสับปะรดนอกฤดูของสมาชิกบา้นสาที่มี

เป้าหมายผลผลิตเก็บเก่ียวในช่วงฤดูหนาว 

 
ภาพที่ 4 ผลผลิตและผลประโยชน์ของกระบวนการ

เรียนรู้มาตรฐาน GAP ของสับปะรดบ้านสา 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างการผลิตทาง
การเกษตร ท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ของผลผลิต
สับปะรดในต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มี
การน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานไปขยายผลใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดของต าบลบ้านสาให้มี
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมที่
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาด สามารถจ าแนกการ
น าไปใช้ประโยชน์ที่ประกอบด้วย  (1) การใช้ประโยชน์
ในทางตรงของเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดในพื้นที่บ้านสา
ได้เอกสารรับรองมาตรฐานผลผลิตสับปะรดปลอดภัย 

(Q)  ที่ ใ ช้ เป็ นหลั กฐานประกอบ เชิ งประจั กษ์ ใน
กระบวนการทางการตลาดท้ังตลาดผลสดและโรงงาน
แปรรูปอาหาร ส่วนเกษตรกรหรือผู้ค้าสับปะรดผลสด
สามารถแสดงเอกสารประกอบท่ีช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยของผลผลิตให้กับผู้บริโภคในแหล่ง
จ าหน่ายต่าง ๆ เช่น ตลาดชุมชนบ้านสา ตลาดสด
เทศบาลล าปาง เป็นต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สับปะรดบ้านสาสามารถใช้เอกสาร GAP บ่งชี้ถึงผล
สับปะรดท่ีใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารมีมาตรฐาน
และปลอดภัย  (2)  การใช้ประโยชน์ ในทาง อ้อม 
หน่วยงานภาคีที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น เกษตร
อ าเภอและเกษตรจังหวัดล าปางสามารถน าข้อมูลไป
ขยายผลภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรปลอดภัยของจังหวัดล าปาง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการความรู้ขยายผลกระบวนการมี
ส่วนร่วมสร้างการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(GAP) ของผลผลิตสับปะรดในต าบลบ้านสา อ าเภอ 
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อ าเภอเมือง
ล าปาง และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอ่ืน ๆ  ในพื้นที่จังหวดั
ใกล้เคียง เช่น พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ให้เกิด
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้
มีมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับยกระดับคุณภาพที่
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างมาตรฐานเกษตรดี
ที่เหมาะสม (GAP) ของสับปะรดในต าบลบ้านสา อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ภายใต้วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดของ
ต าบลบ้านสาให้มีผลผลิตสับปะรดมีความปลอดภัย
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ร่วมกันของเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่บนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่บ้านสา 
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการน าต้นทุนบทเรียนเดิม
มาทบทวนและออกแบบปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้
เกิด “ความเหมาะสม” ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างใบรับรองของแปลงผลิตสบัปะรด

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ของสมาชิกฯ บา้นสา 
และแปลงผลิตสับปะรดนอกฤดูของสมาชิกบา้นสาที่มี

เป้าหมายผลผลิตเก็บเก่ียวในช่วงฤดูหนาว 

 
ภาพที่ 4 ผลผลิตและผลประโยชน์ของกระบวนการ

เรียนรู้มาตรฐาน GAP ของสับปะรดบ้านสา 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างการผลิตทาง
การเกษตร ท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ของผลผลิต
สับปะรดในต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มี
การน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินงานไปขยายผลใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดของต าบลบ้านสาให้มี
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมที่
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาด สามารถจ าแนกการ
น าไปใช้ประโยชน์ท่ีประกอบด้วย  (1) การใช้ประโยชน์
ในทางตรงของเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดในพื้นที่บ้านสา
ได้เอกสารรับรองมาตรฐานผลผลิตสับปะรดปลอดภัย 

(Q)  ที่ ใ ช้ เป็ นหลั กฐานประกอบ เชิ งประจั กษ์ ใน
กระบวนการทางการตลาดทั้งตลาดผลสดและโรงงาน
แปรรูปอาหาร ส่วนเกษตรกรหรือผู้ค้าสับปะรดผลสด
สามารถแสดงเอกสารประกอบท่ีช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยของผลผลิตให้กับผู้บริโภคในแหล่ง
จ าหน่ายต่าง ๆ เช่น ตลาดชุมชนบ้านสา ตลาดสด
เทศบาลล าปาง เป็นต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สับปะรดบ้านสาสามารถใช้เอกสาร GAP บ่งชี้ถึงผล
สับปะรดที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารมีมาตรฐาน
และปลอดภัย  (2)  การใช้ประโยชน์ ในทาง อ้อม 
หน่วยงานภาคีที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น เกษตร
อ าเภอและเกษตรจังหวัดล าปางสามารถน าข้อมูลไป
ขยายผลภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรปลอดภัยของจังหวัดล าปาง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการความรู้ขยายผลกระบวนการมี
ส่วนร่วมสร้างการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(GAP) ของผลผลิตสับปะรดในต าบลบ้านสา อ าเภอ 
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่อ าเภอเมือง
ล าปาง และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอ่ืน ๆ  ในพื้นที่จังหวดั
ใกล้เคียง เช่น พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ให้เกิด
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้
มีมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับยกระดับคุณภาพที่
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างมาตรฐานเกษตรดี
ที่เหมาะสม (GAP) ของสับปะรดในต าบลบ้านสา อ าเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ภายใต้วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดของ
ต าบลบ้านสาให้มีผลผลิตสับปะรดมีความปลอดภัย
สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค สร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ร่วมกันของเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่บนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่บ้านสา 
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการน าต้นทุนบทเรียนเดิม
มาทบทวนและออกแบบปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้
เกิด “ความเหมาะสม” ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

   

   

  
 

บนฐานการมีส่วนร่วมเชิงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนร่วม
และเกิดประโยชน์ต่อวิถีอาชีพของชุมชนโดยรวม 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จัดได้ว่าเป็นองค์ความรู้
เริ่มต้นที่จะท าให้สามารถน ามาทบทวนย้อนกลับส าหรับ
การขยายผลเติมเต็มความรู้สู่การพัฒนาทักษะได้เร็ว
ยิ่งขึ้น ผู้มีส่วนร่วมมีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับ
ความสอดคล้องในผลงานวิจัยของ สันติ ช่างเจรจาและ
คณะ (2563)  ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) รวมทั้ งวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เข้ าด้ วยกัน  เพื่ อ ได้ มาซึ่ ง
รูปธรรมความรู้แบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและร่วมรับ 
ประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดย
ยึ ดผู้ เ รี ยน เป็นศู นย์ กลาง  และแก้ ปัญหา โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Active Learning)   
จากการออกแบบโครงสร้างการบริหารภาคีเครือข่ายเชิง
บูรณาการมีการก าหนดเป้าหมายและบูรณาการ
กิจกรรมร่วมกันบนการก าหนดบทบาทหน้าท่ีตาม
ภาระกิจหลักของแต่ละกิจกรรมมีทั้งผู้รับผิดชอบหลัก
และผู้ท าหน้าที่หนุนเสริมที่สามารถก ากับผลประโยชน์ที่
ลงตัว (Win/Win) ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรมเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
มากกว่าในอดีตเกิดกระบวนการเรียนรู้สังคมด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมดุลสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันและวัยวุฒิของกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถใช้ศักยภาพเชิงต้นทุนความรู้ เทคโนโลยีมา
สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ดีของการพัฒนา (วิจารณ์ 
พานิช , 2548) ท าให้ช่วยสร้างบทเรียนให้กับภาคี
เครือข่ายได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงการ
กระบวนการหรือกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพได้ผลผลิต
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน  การวิจัยเป็นเส้นทาง
ของการเปิดความรู้ไปสู่การเปลี่ยนแปลง กระบวนการ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็น
เกลียวของวงจรการสะท้อนคิด และการปฏิบัติเริ่มจาก
การสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น สะท้อนคิดร่วมกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง และลงมือ
ปฏิบัติตามแผนสังเกตผลจากการปฏิบัติและวางแผนซ้ า 

จนกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้น สิ่ง
เหล่านี้นับว่าเป็นการปฏิบัติทางสังคม เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่แต่ละขั้นตอนผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น ๆ 
ต้อง เข้ ามา มีส่ วนร่ วมตลอดกระบวนการ มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริม
พลังอ านาจให้ความอิสระและสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นใน
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ปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมมีคุณลักษณะส าคัญ 6 
ประการคือ กระบวนการวิจัยเป็นวงจรเป็นวิธีที่อาศัย
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2560) 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ท่ีให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
คลินิกเทคโนโลยี ที่ร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการหมูบ่า้น
สับปะรดบ้านสา ส านักงานเกษตรอ าเภอแจ้ห่มและ
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ที่ร่วมสนับสนุนงานโดย
บูรณาการร่วมกัน สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านสาที่
เข้าร่วมกิจกรรม และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีสนับสนุน
บุคคลากรให้ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน 
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วิจารณ์ พานิช. 2548. องค์การแห่งการเรียนรู้และการ
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเอกสารทางการบัญชีที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการ 
ทางวัฒนธรรม การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อทราบผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นฝ้ายลายปัก บ้านห้วยไห  
ต าบลท่าผ่า อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 9 คน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุม 
กลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์ ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการพัฒนาเอกสารส าหรับการท าบัญชีแบบมีส่วนร่วม  
จะท าให้ผู้ท าบัญชีที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านการบัญชี สามารถเข้าใจการท าบัญชีเบื้องต้นได้ และรูปแบบเอกสาร
ทางการบัญชีที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมควรมีคุณลักษณะเข้าใจง่าย การ
ใช้งานไม่ซับซ้อน และสามารถจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนในหนึ่งหน้ากระดาษ ท าให้กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ อาทิ ด้านค านวณต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องมากขึ้นสามารถการก าหนดราคา
ขายได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการตัดสินใจรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การต่อรองราคาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ได้ อีกทั้งการบันทึกรายการดังกล่าวท าให้ทราบผลการด าเนินงานแต่ละค าสั่งซื้อ หรือรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งได้ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 
 
ค าส าคัญ  การจัดท าบัญชี  การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  ผูป้ระกอบการทางวฒันธรรม  ข้อมูลทางการบัญชี  

เอกสารทางการบัญช ี
 
Abstract 
 This study aimed to design appropriate accounting documents for the cultural entrepreneurs 
and to know their performance through the use of accounting information in Mae Cham District, 
Chiang Mai Province. Samples were selected from 9 members of Embroidery Cotton Thread 
Community Enterprise, Ban Huai Hai, Tha Pha Sub-district, Mae Cham District, Chiang Mai Province. 
The data used in this study were collected from interviews, focus group discussions, and observation. 
The findings indicated that document development process for participatory bookkeeping would 
make people who did not graduate in the field of accounting understand basic accounting. In 
addition, the suitable accounting documents for entrepreneurs producing cultural products should 
be uncomplicated, easy to understand, and can store complete data in one page. Hence, the 
samples could use the benefits from accounting information for economic decision making.  
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For instance, accurately calculate production costs in order to determine the selling prices 
reasonably as well as making decision to accept orders from customers. These also included price 
negotiations to increase competitiveness. Accordingly, the accounting records provided performance 
of each purchased order or period which benefit in potential development of community enterprise 
groups. 
 
Keywords  accounting    economic decision making    cultural entrepreneurs     

 accounting information    accounting documents 
 
บทน า 

 บ้านห้วยไห ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ในอดีตมีพื้นที่เป็นป่าไม้และไร่ของชาวบ้าน
ต่อมาผู้คนขยายถิ่นฐาน มาปลูกบ้านเรือนรวมกันจน
กลายเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อบ้านห้วยไห มาจากต านาน
ที่ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่านางแสงค ามา เป็นคนมี
ฐานะซึ่งเดิมไม่ได้เป็นคนในอ าเภอแม่แจ่ม ได้มาเลี้ยงวัว
ที่บ้านห้วยไห มีเงินทองมากมายและได้น าเงินใส่ในไห
แล้วน าไปฝั่งในล าห้วยที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยไห จึงเป็น
ที่มาของชื่อหมู่บ้านห้วยไห อาณาเขตที่ตั้งปัจจุบัน 
ทิศเหนือติดต่อกับบ้านป่าแดด ทิศใต้ติดต่อกับบ้านใหม่-
อารามและบ้านยางหลวง ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้าน
นาเรือนและบ้านเหล่า  ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้าน 
ป่าแดด คนในชุมชนอาชีพหลัก ท านา ท าไร่ ท าสวน 
เลี้ ยงสัตว์  อาชีพเสริม ทอผ้าตีนจก ทอผ้าทอมือ 
(กรมการปกครอง, 2562)  
 

 
ภาพที่ 1 จ านวนประชากรจ าแนกตามเพศ 

 บ้านห้วยไหมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้นรวม 118 
ครัวเรือน จ านวนประชากร 422 คน เป็นเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 54 และเพศหญิงร้อยละ 46 

 
 ภาพที่ 2 อาชีพหัวหน้าครัวเรือน 

 พบว่า หัวหน้าครอบครัวในหมู่บ้านห้วยไห 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร-ท าไร่ คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างท่ัวไปคิดเป็น
ร้อยละ 17 และอ่ืน ๆ อาทิ ท านา ท าสวน เป็นพนักงาน
รับราชาการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมคิดเป็นร้อยละ 33 

 

 
 ภาพที่ 2 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(ปี) 

 พบว่า ประชากรในหมู่บ้านห้วยไห มีรายได้
เฉลี่ย 137,813.56 บาทต่อปี จากการประกอบอาชีพ
หลักคือท าการเกษตร มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77 มี
รายได้เฉลี่ย 26,397.46 บาทต่อปี จากอาชีพรองคือการ
รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 15 รายได้อื่น ท ามาหากินเองและ
อ่ืน ๆ คิดเป็นรวมร้อยละ 18 
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อ่ืน ๆ คิดเป็นรวมร้อยละ 18 
 

 
 ภาพที่ 3 รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน (ปี) 
 พบว่า  รายจ่ายเฉลี่ ยของครัว เรือนเฉลี่ ย 
65,300.85 บาทต่อปี เป็นรายจ่ายที่จ าเป็นในครอบครัว 
อาทิ การอุปโภค ค่าสาธารณูปโภค ค่าการศึกษาของ
บุตร รองลงมาเป็นรายจ่ายด้านหนี้สินเฉลี่ย 21,067.80 
บาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ 19 และต้นทุนจากการประกอบ
อาชีพหลักของครอบครัว เฉลี่ย 17,576.27 คิดเป็น 
ร้อยละ  16 ตามล าดับ 
  “กลุ่มเส้นฝ้ายลายปัก” เป็นวิสาหกิจชุมชนอีก
กลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านห้วยไห ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
เป็นกลุ่ม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มกันรับ
งานส่ังท าจากลูกค้าและกระจายงานให้กับสมาชิกตาม
ทักษะความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคน ปัจจุบันมี
สมาชิกรวม 9 คน มีประธานกลุ่มเป็นคนรับงานและท า
การกระจายให้กับสมาชิกกลุ่มตามความถนัดและทักษะ
ด้านฝีมือ ทักษะด้านนักออกแบบ การท าต้นแบบตัดเย็บ
(Pattern) การตัดเย็บ การทอตีนจก การปัก เป็นต้น 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิด
ขอบของสมาชิกตามหลักโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก 
ปัจจัยด้านการผลิต  กลุ่มเส้นฝ้ายลายปักจะเน้นเรื่อง
ของคุณภาพและการคัดสรรวัตถุดิบคือผ้าและเส้นฝ้ายที่
จะใช้ในการผลิต ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือ 
เสื้อพื้นเมืองบุรุษและสตรี ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
ประเภทหมอนอิง และผ้ารองโต๊ะและที่รองแก้ว เป็นที่
รู้จัก ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นที่
ต้องการของตลาด 

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเส้นฝ้าย
ลายปัก พบว่า กลุ่มยังขาดความรู้ ทักษะในการจัดท า
บัญชี รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อค านวณต้นทุนการผลิตที่
เหมาะสม ท าให้ไม่มีข้อมูลตัวเลขต้นทุนการผลิตสินค้า
เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และบริหารการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การน าข้อมูลต้นทุน 

การผลิตไปใช้ในการก าหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง 
ตัดสินใจในการรับค าสั่งซื้อ รวมถึงการทราบผลการ
ด าเนินงานหรือก าไรในการรับผลิตสินค้า ท าให้ไม่
สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตเพื่อใช้ในการ
ก าหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสรุปผลการ
รับค าสั่ งซื้อจากลูกค้าแต่ละราย ซึ่งสมาชิกได้ เห็น
ความส าคัญของการน าข้อมูลที่ได้จากการจัดท าบัญชีไป
ใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการได้รับ
การพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าบัญชี 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการค านวณต้นทุน และ
วัดผลการด าเนินงาน 
 

 

 

   
ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นฝ้ายลายปัก 

  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่า 
การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดท า
บัญชี ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากการค านวณต้นทุน
การผลิตมีผลต่อการการก าหนดรายได้ การก าหนด
ค่าใช้จ่ายรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชลลดา เหมุลินและคณะ 
(2561) ที่พบว่าปัญหาด้านการท าบัญชีส่วนใหญ่ในการ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนคือสมาชิกไม่มีการบันทึก
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รายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินอย่างเป็นระบบ 
และมีสมาชิกในกลุ่มบางรายไม่มีพื้นฐานในด้านการท า
บัญชี จึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการ
ค านวณรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหลักที่ท า
ให้วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งล้มหายไปเพราะประสบ
ปัญหาด้านการบริหารงาน  ซึ่งชาญชัย มะโนธรรม 
(2558) ศึกษาการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ได้เสนอแนะการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการ
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์การจัดการเกี่ยวกับการ
ด า เนินงานของวิสาหกิจมีความยั่ งยืน  และยั ง ใ ห้
ข้อเสนอแนะหน่วยงานด้านการศึกษา ควรให้การอบรม
ด้านบัญชีหรือจัดคลินิกด้านบัญชีเพื่อส่งเสริมการจัดท า
บัญชีที่ถูกต้อง น าไปใช้ในการบริหารงานที่เข้มแข็งของ
ชุมชน อย่างไรก็ตาม  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ของข้อมูลทางการเงินนับเป็นอีกคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐานที่จะท าให้ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจตาม
กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 
2558) ข้อมูลทางการเงินจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อจ ากัด
ด้านต้นทุนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้ ใช้ได้รับ 
ดังนั้นการใช้ข้อก าหนดที่แตกต่างกันอาจะเหมาะสมอัน
เนื่องจากความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ  (พวงเพ็ญ  
ชูรินทร์, 2560)  
 จากประเด็นที่พบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้ า งตั น  คณะท า งานจึ ง เ ล็ ง เ ห็นประ เด็นปัญหา 
ความส าคัญ จ าเป็น และแนวทางการยกระดับศักยภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการท าบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไห ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่  
 จากประเด็นปัญหาและความต้องการดังกล่าว
ข้างต้น คณะท างานได้ออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้านการท าบัญชีส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เส้นฝ้ายลายปัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเอกสาร
ท า ง ก า ร บั ญ ชี ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบันทึก
รายการและข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต และเพื่อให้
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานจากค าสั่งซื้อในแต่ละครั้งได้ มุ่งหวังให้มีการ
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน  
 
วิธีการด าเนินงาน 
 คณะท างานจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อส ารวจข้อมูล
พื้นฐาน โดยวิธีสัมภาษณ์ (ศศิพัชร์ สันกลกิจและคณะ
,2563) เพื่อทราบประเด็นปัญหา ความต้องการของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย และท าการศึกษาข้อมูลทุติ ยภู มิ
(Secondary Data) เพื่อทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นทางการออกแบบกิจกรรม
หรือกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แสดงดังภาพที่ 5 
 

ข้อมูลปฐมภมูิ : 
ปัญหา/ความต้องการ 

 ข้อมูลทุติยภมูิ: 
เอกสาร งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง 
 

การออกแบบกิจกรรม/กระบวนการ/เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 
 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ >>> workshop >>>ติดตามและ
ประเมินผล 

ภาพที่ 5 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ พบว่าสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเส้นฝ้ายลายปัก มีการท าบัญชีอยู่แล้ว 
เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญและจ าเป็นของการจัดท า
บัญชี  แต่ เป็นบัญชี รูปแบบอย่ า งง่ า ย  แต่ยั งขาด 
องค์ความรู้ เขิงวิชาการว่าควรมีองค์ประกอบหรือ
รูปแบบอย่างไร  บันทึกรายการเกี่ยวกับรายจ่าย อาทิ 
ค่าผ้า กระดุม สีย้อม ค่าแรงช่างเย็บผ้า บันทึกรายรับ
แบบรวมหักรายจ่ายได้ยอดคงเหลือ สมาชิกกลุ่มมีความ
คิดเห็นตรงกันถึงความต้องการด้านองค์ความรู้การท า
บัญชี เบื้องต้น รูปแบบเอกสารการบันทึกรายการ 
อย่างง่าย เหมาะสมกับบริบทและทักษะพื้นฐานของ
สมาชิก รวมถึงต้องการทราบผลการด าเนินงานจากการ
รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการ
ค านวณต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย ทราบผล
การด าเนินงาน และน าเสนอข้อมูลให้กับสมาชิก  
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รายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินอย่างเป็นระบบ 
และมีสมาชิกในกลุ่มบางรายไม่มีพื้นฐานในด้านการท า
บัญชี จึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการ
ค านวณรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหลักที่ท า
ให้วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งล้มหายไปเพราะประสบ
ปัญหาด้านการบริหารงาน  ซึ่งชาญชัย มะโนธรรม 
(2558) ศึกษาการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ได้เสนอแนะการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการ
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์การจัดการเกี่ยวกับการ
ด า เนินงานของวิสาหกิจมีความยั่ งยืน  และยั ง ใ ห้
ข้อเสนอแนะหน่วยงานด้านการศึกษา ควรให้การอบรม
ด้านบัญชีหรือจัดคลินิกด้านบัญชีเพื่อส่งเสริมการจัดท า
บัญชีที่ถูกต้อง น าไปใช้ในการบริหารงานที่เข้มแข็งของ
ชุมชน อย่างไรก็ตาม  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ของข้อมูลทางการเงินนับเป็นอีกคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้นฐานที่จะท าให้ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจตาม
กรอบแนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 
2558) ข้อมูลทางการเงินจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อจ ากัด
ด้านต้นทุนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้ ใช้ได้รับ 
ดังนั้นการใช้ข้อก าหนดที่แตกต่างกันอาจะเหมาะสมอัน
เนื่องจากความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ  (พวงเพ็ญ  
ชูรินทร์, 2560)  
 จากประเด็นที่พบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้ า งตั น  คณะท า งานจึ ง เ ล็ ง เ ห็นประ เด็นปัญหา 
ความส าคัญ จ าเป็น และแนวทางการยกระดับศักยภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการท าบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไห ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่  
 จากประเด็นปัญหาและความต้องการดังกล่าว
ข้างต้น คณะท างานได้ออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้านการท าบัญชีส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
เส้นฝ้ายลายปัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเอกสาร
ท า ง ก า ร บั ญ ชี ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบันทึก
รายการและข้อมูลด้านต้นทุนการผลิต และเพื่อให้
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานจากค าสั่งซื้อในแต่ละครั้งได้ มุ่งหวังให้มีการ
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน  
 
วิธีการด าเนินงาน 
 คณะท างานจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) จากการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อส ารวจข้อมูล
พื้นฐาน โดยวิธีสัมภาษณ์ (ศศิพัชร์ สันกลกิจและคณะ
,2563) เพื่อทราบประเด็นปัญหา ความต้องการของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย และท าการศึกษาข้อมูลทุติ ยภู มิ
(Secondary Data) เพื่อทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นทางการออกแบบกิจกรรม
หรือกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แสดงดังภาพที่ 5 
 

ข้อมูลปฐมภมูิ : 
ปัญหา/ความต้องการ 

 ข้อมูลทุติยภมูิ: 
เอกสาร งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง 
 

การออกแบบกิจกรรม/กระบวนการ/เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 
 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ >>> workshop >>>ติดตามและ
ประเมินผล 

ภาพที่ 5 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ พบว่าสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเส้นฝ้ายลายปัก มีการท าบัญชีอยู่แล้ว 
เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญและจ าเป็นของการจัดท า
บัญชี  แต่ เป็นบัญชี รูปแบบอย่ า งง่ า ย  แต่ยั งขาด 
องค์ความรู้ เขิงวิชาการว่าควรมีองค์ประกอบหรือ
รูปแบบอย่างไร  บันทึกรายการเกี่ยวกับรายจ่าย อาทิ 
ค่าผ้า กระดุม สีย้อม ค่าแรงช่างเย็บผ้า บันทึกรายรับ
แบบรวมหักรายจ่ายได้ยอดคงเหลือ สมาชิกกลุ่มมีความ
คิดเห็นตรงกันถึงความต้องการด้านองค์ความรู้การท า
บัญชี เบื้องต้น รูปแบบเอกสารการบันทึกรายการ 
อย่างง่าย เหมาะสมกับบริบทและทักษะพื้นฐานของ
สมาชิก รวมถึงต้องการทราบผลการด าเนินงานจากการ
รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการ
ค านวณต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย ทราบผล
การด าเนินงาน และน าเสนอข้อมูลให้กับสมาชิก  

 
ภาพที่ 6 บันทึกรายรับ รายจ่ายของกลุ่มฯ 

 

 
ภาพที่ 7 บรรยากาศลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

 
 ดังกล่าวมาข้างต้น คณะท างานจึงได้ออกแบบ
กิจกรรมงานบริการวิชาการในครั้งนี้ จ านวน3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท า
บัญชีอย่างง่ายส าหรับผู้ประกอบการด้านทางวัฒนธรรม 
และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ(workshop)การท าบัญชี 
และกิจกรรมติดตามผล  
 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าบัญชี
อย่างง่าย ได้ออกแบบกิจกรรมบนฐานข้อมูลการบันทึก
รายการรับรายจ่ายเดิมที่กลุ่มท าไว้ มาใช้เป็นกรณีศึกษา
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการและเชื่อมโยง
เข้าสู่แนวคิดเชิงวิชาการด้านต้นทุนการผลิต คือ วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต  
ผลการด าเนินงานพบว่า กระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้สามารถสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เป็นอย่างดี มีการถามตอบและเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้า
กับฐานข้อมูลในบัญชีรับจ่ายของกลุ่มฯได้ อีกทั้งยัง
พบว่า ประธานกลุ่มฯ ไม่ได้ค านวณค่าแรงของตนเอง 
และไม่มีการค านวณต้นทุนหรือค่าเสื่อมราคาของจักรที่
ใช้ในการเย็บผ้า  

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การท า
บัญชี เป็นกิจกรรมต่อยอดเมื่อผู้ เข้าอบรมมีความรู้
พื้นฐานด้านต้นทุนการผลิต การท าบัญชี การรายงานผล
การด าเนินงาน คณะท างานออกแบบร่างเอกสารส าหรับ
การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ ซึ่งพบว่า รายรับ
และรายจ่ายส่วนใหญ่กลุ่มฯ เกิดจากรับค าสั่งซื้อจาก
ลูกค้า คณะท างานได้ประยุกต์ใช้เอกสารบัตรต้นทุนงาน 
โดยเพิ่มเติมรายงานทางการเงิน โดยแสดงผลการ
ด าเนินงาน และออกแบบให้อยู่ในหน้าเดียว เพื่อจูงใจ
ด้านการท างานอย่างสม่ าเสมอและการมองภาพรวมเมื่อ
ต้องการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจหรือ
คาดการณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นด้วยกับรูปแบบ
ของร่างบัตรต้นทุนการผลิต แต่ได้ปรับแก้ไขรูปแบบ
เอกสารเพิ่มเติม อาทิ  การสร้างพื้นที่ส าหรับวาด
แพตเทิร์น การปรับค าให้เข้าใจง่ายส าหรับสมาชิกของ
กลุ่มฯ เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 8  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 
  

39วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



 
ภาพที่ 9 เอกสารบัตรต้นทนุ 

 
จากภาพที่ 9 เอกสารบัตรต้นทุน ได้ออกแบบให้

เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
เส้นฝ้ายลายปัก มีองค์ประกอบเอกสารดังนี้ ด้านซ้าย
เอกสารเป็นพื้นที่ว่างส าหรับการวาดตัวแบบผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้าสั่งตัด มีแบบตารางวัดตัวที่มีการใส่ข้อมูลไว้เพื่อ
ช่วยประหยัดเวลาในการจดบันทึกและมีความเป็น
ระเบียบ บัตรต้นทุน ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด
ของลูกค้า ได้แก่ ซื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ก าหนดเลขที่ เอกสารเพื่อการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นการควบคุมภายใน
ที่ดี มีก าหนดวันที่ เริ่มและสิ้นสุดงาน เพื่อทราบวัน 
ส่งมอบ ด้านการเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต โดยต้นทุน
การผลิตจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการ
ผลิตโดยเมื่อน าสามองค์ประกอบดังกล่าวมารวมกับจะ
ได้ข้อมูลต้นทุนการผลิต และเมื่อน าต้นทุนการผลิตมา
หารด้วยจ านวนหน่วยที่ผลิตได้จะได้ต้นทุนต่อหน่วย 
ผู้ประกอบการสามารถน าต้นทุนต่อหน่วยไปบวกก าไรที่
ต้องการก็จะได้ราคาขาย และเมื่อน ารายได้จากการขาย
สินค้ามาหักต้นทุนการผลิต ก็จะทราบก าไรขั้นต้น การ
สรุปยอดรวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น เพื่อค านวณหาต้นทุน
ต่อหน่วย และการค านวณผลการด าเนินงานหรือก าไร
ขั้นต้นจากค าสั่งซื้อนั้น ๆ  

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เ มื่ อ ด า เ นิ น กิ จ ก ร รม กิ จ ก ร รมถ่ า ยทอด 
องค์ความรู้ด้านการท าบัญชีอย่างง่าย และกิจกรรม 
 

เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร (workshop) ก ารท าบัญชี เสร็ จสิ้ น 
คณะท างานได้ติดตามผลการน าเอกสารทางการบัญชีไป
ใช้ ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาการใช้งานเอกสาร ความต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการหรือผู้ท าบัญชี เพื่อแก้ไข
รูปแบบเอกสาร ข้อความ เพิ่มเติมข้อมูลที่จ าเป็น รวมถึง
การสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง และ
ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับชุดข้อมูลในบัตรต้นทุน  
จนได้รูปแบบเอกสารท่ีเหมาะสมกับบริบทกระบวนการ
ท างานของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมสามารถทราบต้นทุนการผลิตของค าสั่งซื้อ 
ก าหนดราคาขายได้ เหมาะสม และสรุปผลการ
ด าเนินงานของแต่ละค าสั่งซื้อได้ รวมถึงการใช้ข้อมูลจาก
บัตรต้นทุนเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านต่อรองราคาได้อีกด้วย 

จากภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างการลงรายการ
จากการติดตามผลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและ
ลงรายการได้ ถูกต้อง ทราบต้นทุนการผลิตเท่ากับ 
835.50 บ า ท ต่ อ ห น่ ว ย  มี ก า ไ ร ขั้ น ต้ น เ ท่ า กั บ  
614.50 บาทต่อหน่วย รวม 12,290 บาท นอกจากนี้ยัง
มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งสามารถน าใช้ในการสร้าง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลของ
ลูกค้า ความมีประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าทันต่อ
เวลา รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เมื่อมีการสั่งซื้อซ้ า  
เป็นต้น 
 

 
 ภาพที่ 10 ตัวอย่างเอกสารบัตรต้นทุนงาน 
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ภาพที่ 9 เอกสารบัตรต้นทนุ 

 
จากภาพที่ 9 เอกสารบัตรต้นทุน ได้ออกแบบให้

เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ
เส้นฝ้ายลายปัก มีองค์ประกอบเอกสารดังนี้ ด้านซ้าย
เอกสารเป็นพื้นที่ว่างส าหรับการวาดตัวแบบผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้าสั่งตัด มีแบบตารางวัดตัวที่มีการใส่ข้อมูลไว้เพื่อ
ช่วยประหยัดเวลาในการจดบันทึกและมีความเป็น
ระเบียบ บัตรต้นทุน ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด
ของลูกค้า ได้แก่ ซื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 
รายละเอียดเพิ่มเติม ก าหนดเลขที่ เอกสารเพื่อการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นการควบคุมภายใน
ที่ดี มีก าหนดวันที่ เริ่มและสิ้นสุดงาน เพื่อทราบวัน 
ส่งมอบ ด้านการเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต โดยต้นทุน
การผลิตจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการ
ผลิตโดยเมื่อน าสามองค์ประกอบดังกล่าวมารวมกับจะ
ได้ข้อมูลต้นทุนการผลิต และเมื่อน าต้นทุนการผลิตมา
หารด้วยจ านวนหน่วยท่ีผลิตได้จะได้ต้นทุนต่อหน่วย 
ผู้ประกอบการสามารถน าต้นทุนต่อหน่วยไปบวกก าไรที่
ต้องการก็จะได้ราคาขาย และเมื่อน ารายได้จากการขาย
สินค้ามาหักต้นทุนการผลิต ก็จะทราบก าไรข้ันต้น การ
สรุปยอดรวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น เพื่อค านวณหาต้นทุน
ต่อหน่วย และการค านวณผลการด าเนินงานหรือก าไร
ขั้นต้นจากค าสั่งซื้อนั้น ๆ  

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เ มื่ อ ด า เ นิ น กิ จ ก ร รม กิ จกร รม ถ่ า ยทอด 
องค์ความรู้ด้านการท าบัญชีอย่างง่าย และกิจกรรม 
 

เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร (workshop) ก ารท าบัญชี เสร็ จสิ้ น 
คณะท างานได้ติดตามผลการน าเอกสารทางการบัญชีไป
ใช้ ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาการใช้งานเอกสาร ความต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการหรือผู้ท าบัญชี เพื่อแก้ไข
รูปแบบเอกสาร ข้อความ เพิ่มเติมข้อมูลที่จ าเป็น รวมถึง
การสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง และ
ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับชุดข้อมูลในบัตรต้นทุน  
จนได้รูปแบบเอกสารที่เหมาะสมกับบริบทกระบวนการ
ท างานของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่อ าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมสามารถทราบต้นทุนการผลิตของค าสั่งซื้อ 
ก าหนดราคาขายได้ เหมาะสม และสรุปผลการ
ด าเนินงานของแต่ละค าสั่งซื้อได้ รวมถึงการใช้ข้อมูลจาก
บัตรต้นทุนเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านต่อรองราคาได้อีกด้วย 

จากภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างการลงรายการ
จากการติดตามผลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและ
ลงรายการได้ถูกต้อง ทราบต้นทุนการผลิตเท่ากับ 
835.50 บ า ท ต่ อ ห น่ ว ย  มี ก า ไ ร ขั้ น ต้ น เ ท่ า กั บ  
614.50 บาทต่อหน่วย รวม 12,290 บาท นอกจากนี้ยัง
มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งสามารถน าใช้ในการสร้าง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลของ
ลูกค้า ความมีประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าทันต่อ
เวลา รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เมื่อมีการสั่งซื้อซ้ า  
เป็นต้น 
 

 
 ภาพที่ 10 ตัวอย่างเอกสารบัตรต้นทุนงาน 
 

 
 ภาพที่ 11 กิจกรรมการติดตามผล  
 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างการลงรายการ 

  

 
 ภาพที่ 13 การใช้งานของผู้ประกอบการ 

อภิปรายผล 
 จากข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์สมาชิก
กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเส้นฝ้ายลายปัก ต าบลท่าผา 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบประเด็นปัญหาด้าน
การขาดองค์ความรู้การท าบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  ชลลดา เหมะธุลินและคณะ(2561) 
สมาชิกกลุ่มเส้นฝ้ายลายปัก เล็งเห็นความส าคัญและ
จ าเป็นของการท าบัญชี การค านวณต้นทุน จึงท าให้เกิด
กระบวนการท างานบริการวิชาการครั้งนี้บูรณาการและ

เกิดความมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคณะท างาน
เ ห็น ว่ า มี ค ว ามส า คั ญ เป็ นอย่ า งมาก  เ นื่ อ ง จ าก
ผู้ประกอบการหรือสมาชิกของกลุ่มฯมีประสบการณ์ มี
ความเชี่ยวชาญ สามารถให้มุมมองหรือความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ในกระบวนการออกแบบ
เอกสารการท าบัญชีและการค านวณต้นทุนได้เป็นอยา่งดี 
อีกทั้งการมีส่วนร่วมดังกล่าวท าให้ผู้ใช้คือผู้ท าบัญชีของ
กลุ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูล จากผล
การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางข้อเสนอแนะ
ของชาญชัย มะโนธรรม,(2558) ให้หน่วยงานด้าน
การศึกษาให้การอบรมด้านบัญชีเพื่อส่งเสริมการจัดท า
บัญชีท่ีถูกต้อง น าไปใช้ในการบริหารงานท่ีเข้มแขงของ
ชุมชน การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์
การจัดการเก่ียวกับการด าเนินงานของวิสาหกิจมีความ
ยั่งยืน การการด าเนินงานท าให้วิสากิจชุมชนกลุ่ม 
เส้นฝ้ายลายปัก สามารถน าข้อมูลจากบัตรต้นทุนไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดราคาขาย ทราบผลการด านเนิน
งานและการน าเสนอข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตและผล
การด าเนินงานให้กับส าหรับสมาชิกกลุ่มฯได้ รวมถึงการ
ชยายผลผ่านการจัดการองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
ในชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใกล้เคียง 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการผสมขึ้นรูปเป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น โดยน าเศษกระจกเหลือ
ใช้จากงานรื้อถอน ช ารุดจากการใช้งาน หรือขนาดไม่ได้ตามความต้องการโดยน าไปบดละเอียด เพื่อน ามาทดแทน
ทรายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยน้ าหนักทราย จนทดแทนทรายทั้งหมด อ้างอิงมาตรฐาน มอก. 827 -2531  
ผลการทดสอบทางวิศวกรรม การทดสอบความต้านทานแรงอัด พบว่าการทดแทนทรายไม่เกินร้อยละ 60 มีความ
ต้านทานแรงอัดผ่านมาตรฐาน มอก. 827-2531 โดยทุกอัตราการทดแทนทรายด้วยกระจกทั้งหมด สามารถน าไปใช้
งานในครัวเรือนได้ การผสมเศษกระจกในคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท าให้มีความหนาแน่นเพิ่มข้ึน แต่ความสามารถ
ในการดูดซึมน้ าลดลง จากผลการศึกษาสามารถค านวณต้นทุนการผลิตต่อก้อนอยู่ที่ 2.65-3.30 บาท โดยได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
ค าส าคัญ  คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น  ชุมชน  เศษกระจก  มลภาวะ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  
 
Abstract 

 

          The objective of this study was to form a concrete paving blocks reference to TIS 827-
2531 standard. Method was to grind left over glass scraps from demolition work, damaged 
from use, or any size problem in order to replace the proportion of sand by 10 percent 
increased by weight, until it was completely replaced. Engineering tests together with 
compressive strength tests found that the sand replacement of not more than 60 percent has 
a compressive strength which met TIS 827-2531 standard. By all rates of sand replacement, 
all glass can be used for household use. Mixing glass fragments in interlocking concrete blocks 
increased the density, yet the ability to absorb water was reduced. The results of the study 
can calculate the production cost per bale at 2.65-3.30 baht. However, this production 
technology has been transferred to people in the area of Muang Phan Subdistrict 
Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province. 

Keywords   Concrete Paving Blocks   Community   Glass Waste   Pollution   Circular Economy 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการผสมขึ้นรูปเป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น โดยน าเศษกระจกเหลือ
ใช้จากงานรื้อถอน ช ารุดจากการใช้งาน หรือขนาดไม่ได้ตามความต้องการโดยน าไปบดละเอียด เพื่อน ามาทดแทน
ทรายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยน้ าหนักทราย จนทดแทนทรายท้ังหมด อ้างอิงมาตรฐาน มอก. 827 -2531  
ผลการทดสอบทางวิศวกรรม การทดสอบความต้านทานแรงอัด พบว่าการทดแทนทรายไม่เกินร้อยละ 60 มีความ
ต้านทานแรงอัดผ่านมาตรฐาน มอก. 827-2531 โดยทุกอัตราการทดแทนทรายด้วยกระจกท้ังหมด สามารถน าไปใช้
งานในครัวเรือนได้ การผสมเศษกระจกในคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท าให้มีความหนาแน่นเพิ่มข้ึน แต่ความสามารถ
ในการดูดซึมน้ าลดลง จากผลการศึกษาสามารถค านวณต้นทุนการผลิตต่อก้อนอยู่ที่ 2.65-3.30 บาท โดยได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตนี้ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
ค าส าคัญ  คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น  ชุมชน  เศษกระจก  มลภาวะ  เศรษฐกิจหมุนเวียน  
 
Abstract 

 

          The objective of this study was to form a concrete paving blocks reference to TIS 827-
2531 standard. Method was to grind left over glass scraps from demolition work, damaged 
from use, or any size problem in order to replace the proportion of sand by 10 percent 
increased by weight, until it was completely replaced. Engineering tests together with 
compressive strength tests found that the sand replacement of not more than 60 percent has 
a compressive strength which met TIS 827-2531 standard. By all rates of sand replacement, 
all glass can be used for household use. Mixing glass fragments in interlocking concrete blocks 
increased the density, yet the ability to absorb water was reduced. The results of the study 
can calculate the production cost per bale at 2.65-3.30 baht. However, this production 
technology has been transferred to people in the area of Muang Phan Subdistrict 
Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province. 

Keywords   Concrete Paving Blocks   Community   Glass Waste   Pollution   Circular Economy 
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แพร่หลาย ทั้งน าไปตกแต่งอาคารบ้านเรือนภายนอก 
และภายในรวมถึงการน าไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 
เพราะเหตุนี้จึงเกิดปัญหาทางด้านขยะที่ไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ เนื่องจากกระจกมีความเปราะ แตกหัก
ได้ง่าย เมื่อน าไปตัดให้มีรูปทรงตามที่ต้องการ มักจะมี
เศษของการตัด หรือตกแต่ง ก่อให้เกิดเป็นขยะ โดยการ
น าไปรีไซเคิลนั้นท าได้ แต่ประสิทธิภาพในการน ากลับมา
ใช้จะลดลง ประกอบกับปัจจุบันสถานที่รับรีไซเคิลมีไม ่
กี่แห่งในประเทศ ซึ่งส่วนมากอยู่บริเวณภาคตะวันออก
ของประเทศไทย และไม่มีมูลค่าสูงจึงไม่มีการรับซื้อเศษ
กระจกในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่คุ้มทุน ส่งผลให้ปัจจุบันมีการน า
เศษกระจกไปทิ้งจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย และถูกสุขาภิบาล ส่วนมากเลือกใช้วิธีฝังกลบ 
หรือน าไปทิ้งในพื้นที่รกร้าง แสดงดังภาพที่ 1 ท าให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (เกียรติศักดิ์  
ดวงจันทร์, 2561., ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล , 2560.) 
จากนั้นจึงน ามาสู่การหาแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้วัสดุ
เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (มงคลกร ศรีวิชัย, 2563.จีรนันท์ นาคสมทรง
, 2562.ชูเกียรติ ชูสกุล และขวัญชีวา หยงสตาร์, 2561. 
ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุวัฒน์ และสาลินี อาขารีย์, 2561. 
วิหาร ดีปัญญา และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2562.)  
 

 
ภาพที่ 1 เศษกระจกจากการที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ 

 
          จากงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้น ผสมเศษวัสดุที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ 
โดยการน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  (กิตติพันธ์  
บุญโตสิตระกลู และคณะ, 2563., นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ และ
อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ, 2563., บัญจรัตน์ โจลานันท์ และ

เกศสุดา สิทธิสันติกุล , 2563.) โดยท าการออกแบบ
ส่วนผสมแบง่เป็นอัตราส่วนเทา่กับ 1 : 3 มีการแทนทีด่ว้ย
เศษขวดพลาสติก (กิตติพงษ์ สุวีโร และประชุม ค าพุฒ, 
2559.) ซึ่งในด้านวิศวกรรมมีการทดสอบหาคุณสมบัติ
พื้นฐาน ความถ่วงจ าเพาะ การดูดซึมน้ า (จินตนา พวง
สันเทียะ และคณะ, 2563., เอกสิทธิ์  เทียนมาศ และ
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี, 2561.) เพื่อน ามาออกแบบส่วนผสม ใน
การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (ภัทรพล เรืองศรี, 
2561., ทวิช กล้าแท้ และคณะ, 2562., จินตนา พวง
สันเทียะ และคณะ, 2563., ชูเกียรติชูสกุล และขวัญชีวา 
หยงสตาร, 2561.) นอกจากนี้ยังมีการทดสอบคุณสมบัติ
ทางกล และทางกายภาพตามมาตรฐานทดสอบคุณสมบตัิ 
โดยอ้างอิงมาตรฐาน มอก. 827-2531 (ประชุม ค าพุฒ 
และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2561., เอกสิทธิ์เทียนมาศ และ
สุรเชษฐ์ตุ้ม, 2562., ประชุม ค าพุฒ และคณะ, 2558., 
เตือนใจ ปิยัง และคณะ, 2561.)  จากการผลิตตัวอย่าง
ตามอัตราส่วนผสมแล้ว รวมไปถึงการทดสอบคุณสมบัติ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ จนน าไปสู่การคิด
ปริมาณต้นทุนในการผลิตเพื่อความคุมค่า และน าไป
ถ่ายทอดสู่ชุมชน ต่อไป (ประชุม ค าพุฒ และคณะ, 2559. 
อาคม เสงี่ยมวิบูล, 2560.) 
          การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์  เพื่ อศึกษา
คุณสมบัติพื้ นฐานด้ านวิศวกรรมของเศษกระจก 
คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม และอัตราส่วนผสมของ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษกระจกที่ไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้น (มอก. 827-2531) และหาต้นทุนการผลิต
ที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษ
กระจก 
 
วิธีด าเนินงาน 
      งานวิจัยครั้งนี้เป็นการน าเศษกระจกที่ไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ มาท าให้เกิดประโยชน์ใหม่ โดยการน ามา
ละเอียดผ่านตะแกรงทดแทนทรายเพิ่มข้ึนในสัดส่วนร้อย
ละ 10 โดยปริมาตร จนทดแทนทรายทั้งหมด  ใน
อัตราส่วนผสมการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
รูปทรงตัวไอ มีการทดสอบความต้านทานแรงอัดของ
คอนกรีตประสานปูพื้น และทดสอบคุณสมบัติทางด้าน
วิศวกรรม จากเศษกระจกที่ได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
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แพร่หลาย ทั้งน าไปตกแต่งอาคารบ้านเรือนภายนอก 
และภายในรวมถึงการน าไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ 
เพราะเหตุนี้จึงเกิดปัญหาทางด้านขยะที่ไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ เนื่องจากกระจกมีความเปราะ แตกหัก
ได้ง่าย เมื่อน าไปตัดให้มีรูปทรงตามที่ต้องการ มักจะมี
เศษของการตัด หรือตกแต่ง ก่อให้เกิดเป็นขยะ โดยการ
น าไปรีไซเคิลนั้นท าได้ แต่ประสิทธิภาพในการน ากลับมา
ใช้จะลดลง ประกอบกับปัจจุบันสถานที่รับรีไซเคิลมีไม ่
กี่แห่งในประเทศ ซึ่งส่วนมากอยู่บริเวณภาคตะวันออก
ของประเทศไทย และไม่มีมูลค่าสูงจึงไม่มีการรับซื้อเศษ
กระจกในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่คุ้มทุน ส่งผลให้ปัจจุบันมีการน า
เศษกระจกไปท้ิงจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย และถูกสุขาภิบาล ส่วนมากเลือกใช้วิธีฝังกลบ 
หรือน าไปทิ้งในพื้นที่รกร้าง แสดงดังภาพที่ 1 ท าให้
เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (เกียรติศักดิ์  
ดวงจันทร์, 2561., ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล , 2560.) 
จากนั้นจึงน ามาสู่การหาแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้วัสดุ
เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (มงคลกร ศรีวิชัย, 2563.จีรนันท์ นาคสมทรง
, 2562.ชูเกียรติ ชูสกุล และขวัญชีวา หยงสตาร์, 2561. 
ณัชธกาภรณ์ จรัญจารุวัฒน์ และสาลินี อาขารีย์, 2561. 
วิหาร ดีปัญญา และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2562.)  
 

 
ภาพที่ 1 เศษกระจกจากการที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ 

 
          จากงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้น ผสมเศษวัสดุท่ีไม่สามารถน าไปใช้งานได้ 
โดยการน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  (กิตติพันธ์  
บุญโตสิตระกลู และคณะ, 2563., นิรัตน์ แย้มโอษฐ์ และ
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เกศสุดา สิทธิสันติกุล , 2563.) โดยท าการออกแบบ
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สันเทียะ และคณะ, 2563., เอกสิทธิ์  เทียนมาศ และ
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี, 2561.) เพื่อน ามาออกแบบส่วนผสม ใน
การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น (ภัทรพล เรืองศรี, 
2561., ทวิช กล้าแท้ และคณะ, 2562., จินตนา พวง
สันเทียะ และคณะ, 2563., ชูเกียรติชูสกุล และขวัญชีวา 
หยงสตาร, 2561.) นอกจากนี้ยังมีการทดสอบคุณสมบัติ
ทางกล และทางกายภาพตามมาตรฐานทดสอบคุณสมบตัิ 
โดยอ้างอิงมาตรฐาน มอก. 827-2531 (ประชุม ค าพุฒ 
และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2561., เอกสิทธิ์เทียนมาศ และ
สุรเชษฐ์ตุ้ม, 2562., ประชุม ค าพุฒ และคณะ, 2558., 
เตือนใจ ปิยัง และคณะ, 2561.)  จากการผลิตตัวอย่าง
ตามอัตราส่วนผสมแล้ว รวมไปถึงการทดสอบคุณสมบัติ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ จนน าไปสู่การคิด
ปริมาณต้นทุนในการผลิตเพื่อความคุมค่า และน าไป
ถ่ายทอดสู่ชุมชน ต่อไป (ประชุม ค าพุฒ และคณะ, 2559. 
อาคม เสงี่ยมวิบูล, 2560.) 
          การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์  เพื่ อศึกษา
คุณสมบัติพื้ นฐานด้ านวิศวกรรมของเศษกระจก 
คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม และอัตราส่วนผสมของ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษกระจกที่ไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้น (มอก. 827-2531) และหาต้นทุนการผลิต
ที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษ
กระจก 
 
วิธีด าเนินงาน 
      งานวิจัยครั้งนี้เป็นการน าเศษกระจกที่ไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ มาท าให้เกิดประโยชน์ใหม่ โดยการน ามา
ละเอียดผ่านตะแกรงทดแทนทรายเพิ่มข้ึนในสัดส่วนร้อย
ละ 10 โดยปริมาตร จนทดแทนทรายทั้งหมด  ใน
อัตราส่วนผสมการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
รูปทรงตัวไอ มีการทดสอบความต้านทานแรงอัดของ
คอนกรีตประสานปูพื้น และทดสอบคุณสมบัติทางด้าน
วิศวกรรม จากเศษกระจกที่ได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

          วัสดุหลักที ่ใช ้ในการศึกษาประกอบไปด้วย 
ป ูนซ ีเมนต์ ทราย สามารถหาซื ้อได ้ตามร ้านวัสดุ
ก ่อสร ้างทั ่ว ไป ส ่วนว ัสด ุที ่ใช ้ทดแทนทราย  (เศษ
กระจก) หาได้จากอุตสาหกรรมก่อสร้าง  จ ังหวัด
เชียงราย เพื่อน ามาใช้ในการท าวิจัยปูนซีเมนต์ที่ใช้ใน
การด าเนินงานเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรม  (มอก.  15  
เล่ม 1-2547) ทรายแม่น้ าตามร้านวัสดุ น้ าที่ใช้ในการ
ผสม เป็นน้ าสะอาดที่อุณภูมิปกติ  
 

 
ภาพที่ 2 อนุภาคของเศษกระจกที่บดละเอียด 

 
      จากการทดสอบคุณสมบัติของเศษกระจกที่ใช้ใน
การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น โดยการน าเศษ
กระจกมาท าการทดสอบความถ่วงจ าเพาะ และการ
ดูดซึมน้ า เพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสม  แสดงดัง
ภาพที่ 2 จากการน าเศษกระจกมาบดละเอียดผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 4 เมื่อน าเศษกระจกที่มีขนาดเล็กกว่า 
4.75 มิลลิเมตร มาส่องขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
Microscope ที่มีก าลังขยาย 1000X ท าให้ทราบว่าเศษ
กระจกที่น ามาทดลองมีอนุภาคเป็นเหลี่ยมแหลมคม 
และมีผิวขรุขระ น ามาทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของ
เศษกระจกก่อนการน าไปทดแทนทรายในการผลิต
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื ้น  จากผลการทดสอบ
พบว่าความถ่วงจ าเพาะมีค่า 2.41 จากนั ้นน าเศษ
กระจกมาทดสอบหาค่าการด ูดซ ึมน้ า  พบว่าเศษ
กระจกมีการดูดซึมน้ าน้อยเพียงร้อยละ 0.07  
      การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรม ประกอบไปด้วย เครื่องทดสอบความต้านทาน
แรงอัดคอนกรีต แม่พิมพ์บล็อกปูพื้นรูปทรงตัว ไอ  
แผ่นเพลทที่ตัดเป็นรูปตัวไอ ใช้รองรับแรงจากค้อนบด

อัดเพื่อท าให้เกิดการกระจายแรงทั่วแบบหล่อ ค้อนบด
อัดแบบมาตรฐาน น้ าหนัก  2.5 กิโลกรัม เครื่องชั่ง
น้ าหนัก อุปกรณ์ผสมคอนกรีต เช่น กระบะปูน จอบ 
เกรียงก่อ เป็นต้น 
      จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐาน
ต ่า ง  ๆ ของว ัสด ุ น ามาว ิเคราะห ์ และออกแบบ
ส่วนผสมในการขึ้นรูปตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสาน
ปูพื้น เพื่อทดสอบความต้านทานแรงอัด  โดยอ้างอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 827-2531) 
ทดสอบความหนาแน่น และการดูดซึมน้ าที่อายุการบ่ม 
28 วัน รวมไปถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการผลิต 
เมื ่อ เท ียบก ับ ต ้นท ุน ผล ิตภ ัณฑ ์ที ่ม ีจ าหน ่ายตาม
ท้องตลาดทั ่วไป การทดสอบความต้านทานแรงอัด
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษกระจก ที่อายุ  
7, 14 และ 28 วัน ในแต่ละส่วนผสมต่าง ๆ มีลักษณะ
การทดสอบด ังนี ้ ชั ่งน้ าหน ัก  และทดสอบความ
ต้านทานแรงอัด ของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื ้น  
มีวิธ ีค านวณหาค่าความต้านทานแรงอัดของบล็อก
หน่วยเป็นเมกะปาสคาล ดังสมการที่ 1 การทดสอบ
หาค่าความหนาแน่น ดังสมการที่ 2 การดูดซึมน้ า
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษกระจกในแต่ละ
อ ัต ร าส ่วนผสม  ว ิธ ีค า น วณหาค ่า กา รด ูดซ ึมน้ า   
ดังสมการที่ 3 
 

F×CP =
A

                  (1)  

             
โดยที่ 
P  คือ ความต้านทานแรงอัด, เมกะปาสคาล 
F  คือ แรงกดสูงสุดที่บล็อกตัวอย่างรับได้, นิวตัน 
C  คือ ตัวประกอบปรับค่าความต้านแรงอัด 
A  คือ พื้นที่ผิวหน้าที่รับแรงกดของบล็อกตัวอย่าง , 
ตารางมิลลิเมตร 
 
   m=

V
       (2) 

 
โดยที่ 
  คือ ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้ง , 

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
m  คือ มวลของชิ้นทดสอบหลังอบในตู้อบ, กิโลกรัม 

45วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



V  คือ ปริมาตรของชิ้นทดสอบ, ลูกบาศก์เมตร 
 

J - KA =b K×100
                  (3) 

 
โดยที่  
 
 

bA คือ การดูดซึมน้ า, ร้อยละ 
J   คือ น้ าหนักของก้อนตัวอย่างเมื่อเปียก, กิโลกรัม 
K  คือ น้ าหนักของก้อนตัวอย่างเมื่อแห้งกิโลกรัม 
 
ผลการด าเนินงาน 
          ผู้วิจัยก าหนดอัตราส่วนปูนซีเมนต์ : ทราย : น้ า 
เท่ากับ 1 : 3 : 0.42 โดยปริมาตร ในการขึ้นรูปก้อน
ตัวอย่างจะมีอัตราส่วนผสม แสดงดังตารางที่ 1  
          การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบคุณสมบัติ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของเศษกระจก ความ
ถ่วงจ าเพาะ และการดูดซึมน้ า เพื่อใช้ในการออกแบบ
ส่วนผสมที่อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 
1 : ทราย จากนั้นน าผลการทดสอบคุณสมบัติความ
ต้านทานแรงอัด และการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อก

ประสานปูพื้น มาเปรียบเทียบระหว่างอัตราส่วนที่
ทดแทนทรายด้วยเศษกระจก และไม่มีการทดแทนเศษ
กระจก โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน เรื่อง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 
มอก. 827-2531 และมอก. 2035-2543 ก าหนดให้มี
ความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 35 เมกะปาสคาล 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 40 เมกะปาสคาล โดยพิจารณาที่อายุ 
28 วัน จากนั้นท าการคิดต้นทุนในการผลิตคอนกรีต
บล็อกประสานปูพื้น 
          การเปรียบ เทียบคุณสมบัติทางกล และ
กายภาพของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น จากการ
ทดสอบคุณสมบัติทางกลของตัวอย่างคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้นผสมเศษกระจก ที่ระยะเวลาการบ่ม 7, 14 
และ 28 วัน แสดงการเปรียบเทียบความต้านทานแรงอัด
ของตัวอย่างที่ไม่ผสมเศษกระจกกับตัวอย่างที่ผสมเศษ
กระจก พบว่าอัตราส่วนที่ท าให้ความต้านทานแรงอัด
เพิ่มขึ้นจากตัวอย่างที่ไม่ผสมเศษกระจก คือ อัตราส่วน
ร้อยละ 10 จนมีค่าสูงสุดที่ร้อยละ 40 สาเหตุที่มีความ
ต้านทานแรงอัดสูงขึ้น เนื่องจากเศษกระจกมีลักษณะ
เป็นเหลี่ยมท าให้วัสดุประสานมีการยึดเกาะกันได้ดี แต่
หากผสมเศษกระจกมากข้ึน ท าให้การยึดเกาะของวัสดุ
ประสานลดลง เนื่องจากเศษกระจกมีการดูดซึมน้ าน้อย 

 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนการทดแทนทรายด้วยเศษกระจก 

ทดแทนทรายด้วยกระจก
ร้อยละ 

ปฏิภาคส่วนผสม (มิลลิลิตร) 
ปูน ทราย กระจก น้ า 

0 14,474.25 28,948.50 - 7005.54 
10 14,474.25 26,053.65 2,894.85 6980.45 
20 14,474.25 23,158.80 5,789.70 6955.36 
30 14,474.25 20,263.95 8,684.55 6930.27 
40 14,474.25 17,369.10 11,579.40 6905.18 
50 14,474.25 14,474.25 14,474.25 6880.09 
60 14,474.25 11,579.40 17,369.10 6855.00 
70 14,474.25 8,684.55 20,263.95 6829.92 
80 14,474.25 5,789.70 23,158.80 6804.83 
90 14,474.25 2,894.85 26,053.65 6779.74 
100 14,474.25 - 28,948.50 6754.65 

*หมายเหตุ : ปริมาณน้ าลดลงเนื่องจากมีการปรับแก้การดูดซึมน้ าของทราย เพราะการแทนกระจกท าให้การดูด
ซึมน้ าลดลง 
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V  คือ ปริมาตรของชิ้นทดสอบ, ลูกบาศก์เมตร 
 

J - KA =b K×100
                  (3) 

 
โดยที่  
 
 

bA คือ การดูดซึมน้ า, ร้อยละ 
J   คือ น้ าหนักของก้อนตัวอย่างเมื่อเปียก, กิโลกรัม 
K  คือ น้ าหนักของก้อนตัวอย่างเมื่อแห้งกิโลกรัม 
 
ผลการด าเนินงาน 
          ผู้วิจัยก าหนดอัตราส่วนปูนซีเมนต์ : ทราย : น้ า 
เท่ากับ 1 : 3 : 0.42 โดยปริมาตร ในการขึ้นรูปก้อน
ตัวอย่างจะมีอัตราส่วนผสม แสดงดังตารางที่ 1  
          การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบคุณสมบัติ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของเศษกระจก ความ
ถ่วงจ าเพาะ และการดูดซึมน้ า เพื่อใช้ในการออกแบบ
ส่วนผสมที่อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 
1 : ทราย จากนั้นน าผลการทดสอบคุณสมบัติความ
ต้านทานแรงอัด และการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อก

ประสานปูพื้น มาเปรียบเทียบระหว่างอัตราส่วนที่
ทดแทนทรายด้วยเศษกระจก และไม่มีการทดแทนเศษ
กระจก โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน เรื่อง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 
มอก. 827-2531 และมอก. 2035-2543 ก าหนดให้มี
ความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 35 เมกะปาสคาล 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 40 เมกะปาสคาล โดยพิจารณาที่อายุ 
28 วัน จากนั้นท าการคิดต้นทุนในการผลิตคอนกรีต
บล็อกประสานปูพื้น 
          การเปรียบ เ ทียบคุณสมบัติทางกล และ
กายภาพของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น จากการ
ทดสอบคุณสมบัติทางกลของตัวอย่างคอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้นผสมเศษกระจก ที่ระยะเวลาการบ่ม 7, 14 
และ 28 วัน แสดงการเปรียบเทียบความต้านทานแรงอัด
ของตัวอย่างที่ไม่ผสมเศษกระจกกับตัวอย่างที่ผสมเศษ
กระจก พบว่าอัตราส่วนที่ท าให้ความต้านทานแรงอัด
เพิ่มขึ้นจากตัวอย่างที่ไม่ผสมเศษกระจก คือ อัตราส่วน
ร้อยละ 10 จนมีค่าสูงสุดที่ร้อยละ 40 สาเหตุที่มีความ
ต้านทานแรงอัดสูงขึ้น เนื่องจากเศษกระจกมีลักษณะ
เป็นเหลี่ยมท าให้วัสดุประสานมีการยึดเกาะกันได้ดี แต่
หากผสมเศษกระจกมากขึ้น ท าให้การยึดเกาะของวัสดุ
ประสานลดลง เนื่องจากเศษกระจกมีการดูดซึมน้ าน้อย 

 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนการทดแทนทรายด้วยเศษกระจก 

ทดแทนทรายด้วยกระจก
ร้อยละ 

ปฏิภาคส่วนผสม (มิลลิลิตร) 
ปูน ทราย กระจก น้ า 

0 14,474.25 28,948.50 - 7005.54 
10 14,474.25 26,053.65 2,894.85 6980.45 
20 14,474.25 23,158.80 5,789.70 6955.36 
30 14,474.25 20,263.95 8,684.55 6930.27 
40 14,474.25 17,369.10 11,579.40 6905.18 
50 14,474.25 14,474.25 14,474.25 6880.09 
60 14,474.25 11,579.40 17,369.10 6855.00 
70 14,474.25 8,684.55 20,263.95 6829.92 
80 14,474.25 5,789.70 23,158.80 6804.83 
90 14,474.25 2,894.85 26,053.65 6779.74 
100 14,474.25 - 28,948.50 6754.65 

*หมายเหตุ : ปริมาณน้ าลดลงเนื่องจากมีการปรับแก้การดูดซึมน้ าของทราย เพราะการแทนกระจกท าให้การดูด
ซึมน้ าลดลง 

 

ส่งผลให้ปริมาณน้ าท าปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์มากขึ้นท า
ให้ผิวของเศษกระจกมีความลื่น จึงท าให้ความสามารถ
ในการต้านทานแรงอัดลดลงตั้งแต่อัตราส่วนการแทนที่
ร้อยละ 50 จนทดแทนทรายทั้งหมด ท าให้ทราบว่าอัตรา
ส่วนผสมไม่เกินร้อยละ 60 ที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน มี
ค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้ผลลัพธ์ แสดงดังภาพที่ 3  
 

 
ภาพที่ 3 ความตา้นทานแรงอัดคอนกรีตบล็อก 

ประสานปพูื้น 
 

เปรียบเทียบน้ าหนักคอนกรีตบล็อกประสานปู
พื้นที่ไม่มีการทดแทนทรายด้วยกระจก มีน้ าหนักเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.57 กิโลกรัม ซึ่งมีน้ าหนักสูงกว่าอัตราส่วนที่
ทดแทนทรายร้อยละ 10 จนทดแทนทรายทั้งหมด มี
น้ าหนักเฉลี่ยต่ าสุดที่ 3.01 กิโลกรัม โดยน้ าหนักเฉลี่ย
ทั้ งหมดมีค่าอยู่ ในช่วงตั้ งแต่  3.01 -3.57 กิ โลกรัม 
เนื่องจากเศษกระจกที่น ามาผสมในการผลิตมีความ
หนาแน่น น้อยกว่าทราย ส่งผลให้คอนกรีตบล็อก
ประสานปูพื้นมีน้ าหนักลดลง เมื่อปริมาณเศษกระจก
เพิ่มข้ึนแสดงดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 น้ าหนักคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ 

 

ค ่า ค ว ามหนาแน ่น ขอ งคอนกร ีตบล ็อก
ประสานปูพื้น ที่ไม่มีการทดแทนทรายด้วยกระจก มี
ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย เท่ากับ 2166.32 ซึ ่ง เป็น
ค่าเฉลี่ยสูงสุด และสูงกว่าอัตราส่วนการทดแทนทราย
ทั้งหมด โดยความหนาแน่นเฉลี่ยทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง
ตั้งแต่ 1859.64-2166.32 เนื่องจากเศษกระจกท่ีน ามา
ผสมในการผลิตมีค่าความหนาแน่นน้อยกว่าทราย 
ส่งผลให้คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีความหนาแน่น
ลดลง เมื่อปริมาณเศษกระจกเพิ่มขึ้นแสดงดังภาพที่ 5 

 

  
ภาพที่ 5 ความหนาแน่นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 

 

 
ภาพที่ 6 การดูดซึมน้ าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 

 
ค่าการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกประสาน

ปูพื้น ที่ไม่มีการทดแทนทรายด้วยกระจก มีร้อยละการ
ดูดซึมโดยเฉลี ่ยส ูงสุด เท ่ากับ 18.20 และสูงกว่า
อัตราส่วนที ่ทดแทนทรายทั ้งหมดซึ ่งม ีร ้อยละการ 
ดูดซึมโดยเฉลี่ยต่ าสุดที่ 2.50 โดยร้อยละการดูดซึม
โดยเฉลี ่ยทั ้งหมดมีค ่าอยู ่ในช่วงตั ้งแต่ 2.50-18.20 
เนื่องจากเศษกระจกที่น ามาผสมในการผลิตมีค่าการ
ดูดซึมน้ าต่ า ส่งผลให้คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมี
การดูดซึมน้ าลดลง เมื ่อปริมาณเศษกระจกเพิ ่มขึ ้น
แสดงดังภาพที่ 6 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
จากการออกแบบอัตราส่วนผสมของวัสดุ

ประสาน และมวลรวม น ามาผสมให้เข้ากัน ภายหลังการ
ผสมเสร็จเติมลงไปในแบบหล่อที่ 1/3 ของแบบหล่อ 
จากนั้นใช้แผ่นเพลทวางบนวัสดุผสมในแบบหล่อ แสดง 
ดังภาพที่ 7 กระทุ้ง 5 ครั้ง ท าซ้ าจนครบ 3 ชั้น เป็นการ
ตั้งสมมุติฐานที่ใช้ในการทดลอง เพื่อให้แต่ละอัตราส่วนมี
การอัดขึ้นรูปด้วยแรงที่ใกล้เคียงกัน จากนั้นปาดผิวหน้า
ให้เรียบ แสดงดังภาพที่ 8 ท าการถอดแบบก้อนตัวอย่าง  
ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 9 จากนั้นน าไปบ่ม ท่ีอายุ 
7, 14 และ 28 วัน หลั งจากการผลิตน าไปทดสอบ
คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพต่อไป 

การทดแทนทรายไม่เกินร้อยละ 60 มีความ
ต้านทานแรงอัดผ่านมาตรฐาน มอก. 827 -2531 
สามารถน าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างของภาครัฐ 
เช่น การปูพื้นถนน ลานจอดรถ และน าไปแข่งขัน 
ทางการตลาด ส่วนอัตราการทดแทนทรายร้อยละ 70 
จนทดแทนทรายทั้ งหมด สามารถน าไปใช้งานใน
ครัวเรือนได้ตั้งแต่ ตกแต่งสวน ปูพื้นทางเดิน , รวมถึง
น าไปใช้ในการปูพื้นโรงจดรถโดยทั่วไป การน าเอา 
เศษวัสดุที่ ไม่สามารถน าไปใช้งานได้  มาท าให้เกิด
ประโยชน์ และการน าความรู้ที่ได้รับจากการทดลอง 
เข้าสู่ชุมชน แสดงดังรูปที่ 10 จากการค านวณต้นทุน 
การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่ไม่มีการผสมเศษ
กระจก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสมที่มีการ
ทดแทนทรายด้วยเศษกระจกร้อยละ 10 จนกระทั่ง 
มีการทดแทนทรายทั้ งหมด โดยปริมาตรแสดงดัง 
ตารางที่ 2 
          จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนราคาทั้งหมดที่ใช้ใน
การท าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น สรุปได้ว่าตัวอย่าง
ทดสอบที่ไม่มีการผสมเศษกระจก มีราคาต้นทุนต่อก้อน
เท่ากับ 3.37 บาท ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างทดสอบที่มี
อัตราการทดแทนด้วยเศษกระจกร้อยละ 10 จนกระทั้งมี
การทดแทนทรายทั้งหมด มีราคาต้นทุนต่อก้อนอยู่ใน 
ช่วง 2.65-3.30 บาท ตามล าดับ สามารถลดราคาของ
ต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งราคาต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้
รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
          จากการถ่ายทอดแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
ประกอบกับให้องค์ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน และบุคลากร
ในพื้นที่ ใกล้ เคียง รวมไปถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
ก่อให้เกิดแนวทางเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการใช้
ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ มาเป็นวัสดุ
ผสมในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปริมาณขยะที่ต้องถูก
น าไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหา
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ 
 

 
ภาพที่ 7 การเติมวัสดุผสมลงในแผ่นเพลท 

 
ภาพที่ 8 การใช้ค้อนบดอัดกระทุ้ง  

 
ภาพที่ 9 การถอดแบบก้อนตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เข้าสู่ชุมชน 
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การน าไปใช้ประโยชน์ 
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ประสาน และมวลรวม น ามาผสมให้เข้ากัน ภายหลังการ
ผสมเสร็จเติมลงไปในแบบหล่อที่ 1/3 ของแบบหล่อ 
จากนั้นใช้แผ่นเพลทวางบนวัสดุผสมในแบบหล่อ แสดง 
ดังภาพที่ 7 กระทุ้ง 5 ครั้ง ท าซ้ าจนครบ 3 ชั้น เป็นการ
ตั้งสมมุติฐานที่ใช้ในการทดลอง เพื่อให้แต่ละอัตราส่วนมี
การอัดขึ้นรูปด้วยแรงที่ใกล้เคียงกัน จากนั้นปาดผิวหน้า
ให้เรียบ แสดงดังภาพที่ 8 ท าการถอดแบบก้อนตัวอย่าง  
ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 9 จากนั้นน าไปบ่ม ท่ีอายุ 
7, 14 และ 28 วัน หลั งจากการผลิตน าไปทดสอบ
คุณสมบัติทางกล และทางกายภาพต่อไป 

การทดแทนทรายไม่เกินร้อยละ 60 มีความ
ต้านทานแรงอัดผ่านมาตรฐาน มอก. 827 -2531 
สามารถน าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างของภาครัฐ 
เช่น การปูพื้นถนน ลานจอดรถ และน าไปแข่งขัน 
ทางการตลาด ส่วนอัตราการทดแทนทรายร้อยละ 70 
จนทดแทนทรายท้ังหมด สามารถน าไปใช้งานใน
ครัวเรือนได้ตั้งแต่ ตกแต่งสวน ปูพื้นทางเดิน , รวมถึง
น าไปใช้ในการปูพื้นโรงจดรถโดยทั่วไป การน าเอา 
เศษวัสดุ ท่ีไม่สามารถน าไปใช้งานได้  มาท าให้เกิด
ประโยชน์ และการน าความรู้ที่ได้รับจากการทดลอง 
เข้าสู่ชุมชน แสดงดังรูปที่ 10 จากการค านวณต้นทุน 
การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่ไม่มีการผสมเศษ
กระจก เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนผสมที่มีการ
ทดแทนทรายด้วยเศษกระจกร้อยละ 10 จนกระทั่ง 
มีการทดแทนทรายทั้ งหมด โดยปริมาตรแสดงดัง 
ตารางที่ 2 
          จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนราคาทั้งหมดที่ใช้ใน
การท าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น สรุปได้ว่าตัวอย่าง
ทดสอบที่ไม่มีการผสมเศษกระจก มีราคาต้นทุนต่อก้อน
เท่ากับ 3.37 บาท ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างทดสอบที่มี
อัตราการทดแทนด้วยเศษกระจกร้อยละ 10 จนกระทั้งมี
การทดแทนทรายทั้งหมด มีราคาต้นทุนต่อก้อนอยู่ใน 
ช่วง 2.65-3.30 บาท ตามล าดับ สามารถลดราคาของ
ต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งราคาต้นทุนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้
รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
          จากการถ่ายทอดแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
ประกอบกับให้องค์ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัด

เชียงราย ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน และบุคลากร
ในพื้นที่ ใกล้ เคียง รวมไปถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 
ก่อให้เกิดแนวทางเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการใช้
ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ มาเป็นวัสดุ
ผสมในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปริมาณขยะที่ต้องถูก
น าไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหา
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ 
 

 
ภาพที่ 7 การเติมวัสดุผสมลงในแผ่นเพลท 

 
ภาพที่ 8 การใช้ค้อนบดอัดกระทุ้ง  

 
ภาพที่ 9 การถอดแบบก้อนตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เข้าสู่ชุมชน 

 

 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษกระจก 
ตารางเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นผสมเศษกระจก 

อัตราส่วนผสม 
ร้อยละ 

ราคาต้นทนุที่อัตราส่วนทีไ่ม่มีการ
ผสมเศษกระจก 

(บาท/ก้อน) 

ราคาต้นทนุที่อัตราส่วนที่มี
การผสมเศษกระจก 

 (บาท/ก้อน) 

ผลต่างราคาตน้ทนุ
ร้อยละ 

10 3.37 3.30 0.07 
20 3.37 3.23 0.14 
30 3.37 3.16 0.21 
40 3.37 3.09 0.28 
50 3.37 3.01 0.36 
60 3.37 2.94 0.43 
70 3.37 2.87 0.50 
80 3.37 2.80 0.57 
90 3.37 2.72 0.65 
100 3.37 2.65 0.72 

อภิปรายผล 
      จากการศึกษาการน าเศษกระจกมาผสมลงไปใน
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ผลการทดลองสรุปได้ว่า 
เมื่อน าเศษกระจกบดละเอียดผ่านตะแกรงเบอร์ 4  
มาทดแทนทราย พบว่าสามารถท าได้จริงเนื่องจากการ
ผสมเศษกระจกท าให้ความสามารถในการต้านทาน
แรงอัดสูงกว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่ ไม่มี
ส่วนผสมเศษกระจก ผลการทดสอบความต้านทาน
แรงอัดที่  28 วัน มีอัตราส่วนที่ เหมาะสมในการท า
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น คือ อัตราส่วนการทดแทน
ทรายไม่เกินร้อยละ 60 โดยปริมาตร ทั้ง 6 อัตราส่วนมี
ค่าผ่านมาตรฐาน มอก. 827-2531 เรื่องมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น มี
ค่าความต้านทานแรงอัดมากกว่า 40 เมกะปาสคาล ซ่ึง
ส่วนผสมที่สามารถท าให้คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมี
ความต้านทานแรงอัดได้สูงสุด คือ ร้อยละ 40 ของ
น้ าหนักทราย มีค่า 61.50 เมกะปาสคาล โดยคอนกรีต
บล็อกประสานปูพื้นที่มีการผสมเศษกระจกยังช่วยให้มี
การดูดซึมน้ าต่ า และมีความหนาแน่นน้อยกว่า เมื่อ
เทียบกับคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่ไม่มีการผสมเศษ
กระจก สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ การน าเศษกระจก
ที่ ไม่สามารถน าไปใช้งานได้  มาเป็นส่วนผสมของ
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นครั้งนี้  มีการน าเสนอ 
สู่ชุมชนท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ในการยึดเป็นอาชีพ และเป็นการช่วยลดมลภาวะด้าน
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มี วั ตถุประสงค์ ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ กิจการของ 
สถานประกอบการกลุ่มอาชีพกล้วยอบกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) แม่ก๊ะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผ่านการให้ค าปรึกษา 
และใช้ เครื่ อ งมือ ในการวิ เคราะ ห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพ  SWOT analysis (Strength, Weakness, 
 Opportunity และ Threat) โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินวินิจฉัยสภาพ
ปัจจุบันเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 การให้ค าปรึกษาเชิงลึก และขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ 
ให้ค าปรึกษา ผลการศึกษาพบว่า การวินิจฉัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพ SWOT analysis ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การตลาดและการขาย การผลิตและการบริการ 
การเงินและบัญชี และบรรจุภัณฑ์ พบว่าทางกลุ่มได้รับคะแนนการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และมีด้าน 
ที่มีคะแนนสูงกว่าด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ในด้านที่ได้คะแนนต่ า ได้แก่ ด้านการบริหารองค์กร
การตลาด และการบัญชี จากข้อมูลจุดด้อยจากการวิเคราะห์ SWOT ทั้ง 3 ด้าน ข้างต้น จึงได้ให้ค าปรึกษาในการวาง 
แผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับศักยภาพของธุรกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านการตลาด
ตามหลักการ 4P การจัดท าระบบการบริหารจัดการองค์กร และการจัดท าบัญชี หลังจากให้ค าปรึกษาพบว่าผู้ผลิต
สามารถลดการสูญเสียจากการผลิตและสินค้าที่ ไม่ ได้มาตรฐานลง จากเดิมร้อยละ  50 คิดเป็นมูลค่า  
40,000 บาท/ปี เหลือร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าสูญเสีย 8,000 บาท/ปี คิดเป็นลดการสูญเสียได้ร้อยละ 80 มียอดขาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และการปรับปรุงกระบวนการผลิตพบว่าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้จากการลดเวลาในการผลิต
หลังจากมีการจัดท าระบบการผลิตลงได้ 0.5 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 
ค าส าคัญ  การยกระดับ การบริหารจัดการกิจการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  
 
ABSTRACT 
 The objective of this study is to develop and improve the business management efficiency 
of local small group entrepreneur in Chiangdao district, Chiangmai province by using SWOT analysis. 
The methods was divided into 3 steps; first step was pleliminary diagnosis, second step was in-depth 
consultation and the last step was evaluation of the achievement of mentoring. The reults from the 
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preliminary data analysis using environmental and potential analysis tools (SWOT) in 5 areas which 
were management,  marketing,  production and service,  accounting and packaging showed that the 
average rating score was middle for overall. The manufacturing and packaging were higher score than 
other issues, while the score of management marketing and accouting issues were low. After that, 
the planning was consulted for development, improvement, and elevation potential of the business 
in 3 ways such as marketing development according to the 4P principles, establishment of an 
organization management system and accounting management. After the consulting, it was found 
that the entrepreneur was able to reduce the wastage from the initial 50% loss with the value of 
40,000 Bath/year, to be 10% of loss with the value of 8,000 Bath/year or reduced by 80%, increased 
sales by 40% and the improvement of the production process found that the production efficiency 
was increased by reducing of production time process down to 0.5 hr./day or 6.25% after the 
production system was improved. 
 
Keywords  Enhancement, Business Management, SWOT analysis 
 
บทน า 

กลุ่มอาชีพกล้วยอบกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) 
แม่ก๊ะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นด้วย
งบประมาณในโครงการกองทุนหมู่บ้าน โดยการรวมกลุ่ม
ของแม่บ้านเกษตรกร ท าการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วย 
น้ าห ว้าอบบรรจุภัณฑ์ เป็นรูปแบบกล่องน้ าหนัก  
250 กรัม บรรจุจ านวน 8 -12 ชิ้น ราคากล่องละ  
20 บาท และบรรจุถุงพลาสติกใสขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 
50 บาท ขายในพื้นที่อ าเภอเชียงดาวตามแหล่งชุมชน 
ได้แก่ คิวรถรับจ้างประจ าทาง ร้านค้า และร้านอาหาร
ต่างๆ ในอ าเภอ 
 กล้วยอบบ้านแม่ก๊ะ เป็นกลุ่มผลิตกล้วยอบมี
ความโดดเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีเนื่องจากผู้ผลิต
มีองค์ความรู้ด้านการอบกล้วยเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา
ยาวนานท าให้กล้วยอบของหมู่บ้านนี้มีรสชาติหอมอร่อย
โดด เด่ น ไม่ เ หมื อนกั บที่ อ่ื น  จึ งท า ใ ห้ ผลิ ตภัณฑ์ 
ได้รับมาตรฐาน OTOP 4 ดาว ในปี 2553 และ 5 ดาว  
ในปี 2554 ต่อมาสมาชิกในกลุ่มได้มีภาระกิจอ่ืนจึงท าให้
ยกเลิกการผลิตไป และปัจจุบันได้มีการน ากลับมาผลิต
อีกคร้ังเนื่องจากมีคนรุ่นใหม่เห็นช่องทางการขายทาง
ออนไลน์ และตลาดต่างประเทศ และได้น าผลิตภัณฑ์ 
เข้า รับประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
ในปี 2562 ปัจจุบันจะเห็นว่าการตลาดและการขาย

ออนไลน์ได้รับความนิยมและสนใจจากทั้งผู้ ขายและ
ผู้บริโภคเป็นจ านวนมากและเป็นตลาดที่ ใหญ่มาก
พอที่จะท าให้เกิดก าไรและรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรของตนเองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และก าไรสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
ขยายตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าทาง
สถานประกอบการยังขาดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่ดี
ในการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐาน
ส าคัญในการด าเนินกิจการและการประกอบธุรกิจเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจต่อไปในอนาคต การ
บริหารจัดการองค์กรที่ดีจะท าให้เห็นภาพชัดเจนในเร่ือง
ของการก าหนดบทบาทหน้าท่ี การอุดช่องว่างของการ
สูญเสียในรูปแบบต่างๆ การสร้างโอกาสในการตลาดเปน็
ต้น ซึ่งเคร่ืองมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์องค์กรเบื้องต้น
เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ SWOT analysis 
  การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่ง
ช่ ว ยผู้ บ ริ ห า รก า หนดจุ ดแ ข็ ง  และจุ ด อ่อนจ าก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปัจจยัเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร
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preliminary data analysis using environmental and potential analysis tools (SWOT) in 5 areas which 
were management,  marketing,  production and service,  accounting and packaging showed that the 
average rating score was middle for overall. The manufacturing and packaging were higher score than 
other issues, while the score of management marketing and accouting issues were low. After that, 
the planning was consulted for development, improvement, and elevation potential of the business 
in 3 ways such as marketing development according to the 4P principles, establishment of an 
organization management system and accounting management. After the consulting, it was found 
that the entrepreneur was able to reduce the wastage from the initial 50% loss with the value of 
40,000 Bath/year, to be 10% of loss with the value of 8,000 Bath/year or reduced by 80%, increased 
sales by 40% and the improvement of the production process found that the production efficiency 
was increased by reducing of production time process down to 0.5 hr./day or 6.25% after the 
production system was improved. 
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เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรของตนเองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และก าไรสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ
ขยายตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าทาง
สถานประกอบการยังขาดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่ดี
ในการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐาน
ส าคัญในการด าเนินกิจการและการประกอบธุรกิจเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจต่อไปในอนาคต การ
บริหารจัดการองค์กรที่ดีจะท าให้เห็นภาพชัดเจนในเร่ือง
ของการก าหนดบทบาทหน้าที่ การอุดช่องว่างของการ
สูญเสียในรูปแบบต่างๆ การสร้างโอกาสในการตลาดเปน็
ต้น ซึ่งเคร่ืองมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์องค์กรเบื้องต้น
เพื่อประเมินศักยภาพขององค์กร ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ SWOT analysis 
  การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซ่ึง
ช่ ว ยผู้ บ ริ ห า รก า หนดจุ ดแข็ ง  และจุ ด อ่อนจ าก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบท่ีมี
ศักยภาพจากปัจจยัเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร

เทคนิคนี้ Albert Humphrey ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิด
นี้ ในปี 1960 (Alan, 2016) การวิเคราะห์ SWOT เป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก และ
ภายในอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วย
ให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลใดบ้างที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม 
จุดแข็งของอุตสาหกรรมเป็นความสามารถภายในที่ถูก
ใช้ประโยชน์ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อน
ของอุตสาหกรรมจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะ
ท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะ
เป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
อุตสาหกรรม ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม
จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ
อุตสาหกรรม โดยผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์และการก าหนดกล
ยุทธ์เพื่อให้ อุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
2555) 

 
ภาพที่ 1 SWOT analysis 

ที่มา: ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, 2563 
SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้  
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่ง
เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมในบริษัท 
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน 
ซึ่ ง เป็ นผลมาจากปัจ จั ยภายใน  เป็ นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของ
บริษัท 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้ อม
ภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานขององค์กร  
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัย
ภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่ เกิดจาก  สภาพแวดล้อม
ภายนอก (พนิดา, 2558) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน า
เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ SWOT 
analysis (Strength, Weakness, Opportunity และ 
Treat) ซึ่งเป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐานใช้งานง่ายและมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ สู ง  เ ข้ า ม า ป ระ เมิ น สภาพสถาน
ประกอบการเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อด้อยจุดเด่น
จุดบกพร่องขององค์กร และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และวางแผนการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ
ของกิจการ โดยมีตัวชี้วัดเป็นการลดการสูญเสียและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมไปถึงการเพิ่มรายได้ให้กับ
สถานประกอบการ 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 งานวิจัยนี้แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1. ประเมินศักยภาพสถานประกอบการเบื้องต้น
ด้วยเคร่ืองมือ SWOT analysis (Strength, Weakness, 
Opportunity และ Threat) โดยท าการประเมิน 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาดและการ
ขาย ด้านการผลิตและการบริการ ด้านการเงินและบัญชี 
และด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือถูกพัฒนามา
ในรูปแบบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ (questionnaire 
and interview methods) โดยในแบบสอบถามจะมี
ค าถามแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ และให้คะแนนตามที่
ผู้ประกอบการได้ด าเนินการ เช่น ถ้ามีการด าเนินการได้
คะแนน 1 คะแนน ถ้าไม่มีการด าเนินการได้คะแนน = 0 
คะแนน และใช้โปรแกรมค านวณ (Excel) ในการบันทึก
และประมวลผล โดยการป้อนค าสั่งและการประมวลผล
อัตโนมัติ ผลที่ประเมินได้ออกมาในรูปแบบแผนภูมิใย
แมงมุม กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร 
จ านวน 2 ท่าน พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 3 ท่าน  
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเบื้องต้น
แล้วน าผลข้อมูลมาให้ค าปรึกษาวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการกิจการ โดยใช้
ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน า 1 เดือน 
และ 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับปรุงศักยภาพ
การบริหารจัดการกิจการหลังด าเนินการปรับปรุงตาม
แผน 1 เดือน โดยประเมินออกมาเป็นตัวชี้วัดด้านความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ร้อยละของการลดการ
สูญเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่ม
รายได้ และวิเคราะห์ SWOT หลังการปรับปรุงเพื่อ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการด าเนินงานแสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

งานวิจัยนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่าง  เดือน 
มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินศักยภาพเบื้องต้น SWOT analysis ของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ  

การบริหาร
จัดการ 

Strength Weakness 
มีการก าหนดทิศทางของธุรกิจ มีการแบ่งหน้าที่งาน มี
การพัฒนาบุคลากร  

ไม่มีการจัดท าโครงสร้างองค์กร ไม่มีการสื่อสารภายใน
องค์กร ไม่มีการทบทวนผลการด า เนินงาน ไม่มีการ
ประเมินผลงานบุคคลากร ไม่มีการบริหารค่าตอบแทน และ
ไม่มีการตรวจสอบอัตราเข้าออกพนักงาน 

Opportunity Threat 
บริษัทตั้งอยู่ในอ าเภอเชียงดาว ซ่ึงสามารถจัดหาวัตถุดิบ
กล้วยส าหรับป้อนโรงงานได้ตลอด ผู้บริหารมีการหา
ช่องทางการในการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
ในจังหวัด และจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานรัฐและ
มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งที่มีศักยภาพในการให้
ความช่วยเหลือ 

ผู้บริหารไม่มีประสบการณ์การด าเนินธุรกิจและไม่มีความรู้
ด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ 

การตลาดและ
การขาย 

Strength Weakness 
มีช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการส่งเสริมการขาย มีการ
ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ไม่มีการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจการ ไม่มีการสรุปข้อมูล
การขาย ไม่มีการค านวณเติบโตของยอดขาย (เทียบกับ
ยอดขายปีที่ผ่านมา) ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าการ
บันทึกรายละเอียดค าสั่ ง ซ้ือของลูกค้าและการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของลูกค้า   

Opportunity Threat 
มีการหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดด้าน
ออนไลน์โดยหาโอกาสเข้าร่วมโครงการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดต่างๆ ในส่วนของพื้นที่ตั้ง เหมาะสมในด้าน
การคมนาคมขนส่ง 

ตลาดออนไลน์ยังไม่เข้มแข็ง และมีคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลไม้อบแห้งในระดับสูง 

การผลิตและ
การบริการ 

Strength Weakness 
มีการตรวจสอบทรัพยากรการผลิต กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การซ่อมบ ารุง/บ ารุงรักษา และมีบันทึกอัตรา
การส่งมอบ 

ไม่มีระบบตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่าย ก าลัง
การผลิตใช้ไม่ถึง 60% ไม่มีการบันทึกอัตราของเสีย ไม่มี
กระบวนการจัดส่งสินค้า 

Opportunity Threat 
กระบวนการผลิตสามารถปรับปรุงให้มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้โดยการใช้กระบวนการ
อัตโนมัติและวางระบบควบคุมกระบวนการผลิต และมี
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มของสินค้า
ผลไม้อบแห้ง 

การลงทุนระบบอัตโนมัติอาจไม่คุ้มค่า ถ้าอุปสงค์ไม่มากพอ 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินศักยภาพเบื้องต้น
แล้วน าผลข้อมูลมาให้ค าปรึกษาวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการกิจการ โดยใช้
ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน า 1 เดือน 
และ 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับปรุงศักยภาพ
การบริหารจัดการกิจการหลังด าเนินการปรับปรุงตาม
แผน 1 เดือน โดยประเมินออกมาเป็นตัวชี้วัดด้านความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ร้อยละของการลดการ
สูญเสีย และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่ม
รายได้ และวิเคราะห์ SWOT หลังการปรับปรุงเพื่อ
เปรียบเทียบ ขั้นตอนการด าเนินงานแสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

งานวิจัยนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่าง  เดือน 
มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินศักยภาพเบื้องต้น SWOT analysis ของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ  

การบริหาร
จัดการ 

Strength Weakness 
มีการก าหนดทิศทางของธุรกิจ มีการแบ่งหน้าที่งาน มี
การพัฒนาบุคลากร  

ไม่มีการจัดท าโครงสร้างองค์กร ไม่มีการสื่อสารภายใน
องค์กร ไม่มีการทบทวนผลการด า เนินงาน ไม่มีการ
ประเมินผลงานบุคคลากร ไม่มีการบริหารค่าตอบแทน และ
ไม่มกีารตรวจสอบอัตราเข้าออกพนักงาน 

Opportunity Threat 
บริษัทตั้งอยู่ในอ าเภอเชียงดาว ซ่ึงสามารถจัดหาวัตถุดิบ
กล้วยส าหรับป้อนโรงงานได้ตลอด ผู้บริหารมีการหา
ช่องทางการในการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
ในจังหวัด และจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานรัฐและ
มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งที่มีศักยภาพในการให้
ความช่วยเหลือ 

ผู้บริหารไม่มีประสบการณ์การด าเนินธุรกิจและไม่มีความรู้
ด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ 

การตลาดและ
การขาย 

Strength Weakness 
มีช่องทางการจัดจ าหน่าย มีการส่งเสริมการขาย มีการ
ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ไม่มีการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจการ ไม่มีการสรุปข้อมูล
การขาย ไม่มีการค านวณเติบโตของยอดขาย (เทียบกับ
ยอดขายปีที่ผ่านมา) ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าการ
บันทึกรายละเอียดค าสั่ ง ซ้ือของลูกค้าและการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของลูกค้า   

Opportunity Threat 
มีการหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดด้าน
ออนไลน์โดยหาโอกาสเข้าร่วมโครงการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดต่างๆ ในส่วนของพื้นที่ตั้ง เหมาะสมในด้าน
การคมนาคมขนส่ง 

ตลาดออนไลน์ยังไม่เข้มแข็ง และมีคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลไม้อบแห้งในระดับสูง 

การผลิตและ
การบริการ 

Strength Weakness 
มีการตรวจสอบทรัพยากรการผลิต กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การซ่อมบ ารุง/บ ารุงรักษา และมีบันทึกอัตรา
การส่งมอบ 

ไม่มีระบบตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่าย ก าลัง
การผลิตใช้ไม่ถึง 60% ไม่มีการบันทึกอัตราของเสีย ไม่มี
กระบวนการจัดส่งสินค้า 

Opportunity Threat 
กระบวนการผลิตสามารถปรับปรุงให้มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้โดยการใช้กระบวนการ
อัตโนมัติและวางระบบควบคุมกระบวนการผลิต และมี
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มของสินค้า
ผลไม้อบแห้ง 

การลงทุนระบบอัตโนมัติอาจไม่คุ้มค่า ถ้าอุปสงค์ไม่มากพอ 

บัญชีและ
การเงิน 

Strength Weakness 
มีการจัดท าต้นทุนสินค้า มีก าไรจากผลการด าเนินงาน 
(ก าไร/ขาดทุน) 

เป็นการลงทุนด้วยทุนส่วนตัวทั้งหมด ไม่มีการกู้เงินจาก
แหล่งทุนภายนอกจึงท าให้มีความเสี่ยงสูง ไม่มีการจัดท า
เอกสารและการบันทึกทางบัญชี ไม่มีการบันทึกรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ไม่มีความสามารถในการเข้าหาแหล่ง
เงินทุน ไม่มีสภาพคล่องในการท าธุรกิจ 

Opportunity Threat 
มีเครดิตด้านการเงินดีท าให้สามารถเพิ่มทุนด้วยแหล่ง
ทุนภายนอกได้เมื่อต้องการลงทุนเครื่องจักร 

ผู้ประกอบการไม่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านบัญชี 
และยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในด้านบัญชีและการเงิน 

ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ ์

Strength Weakness 
มีความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ รูปทรง/สัดส่วน/ความ
แข็งแรง มีบรรจุภัณฑ์สร้างความน่าสนใจให้ตัวสินค้า มี
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์มี
ความสะดวกต่อการน าไปบรรจุ บรรจุภัณฑ์มีความ
สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่ง 

ไม่มีความพร้อมด้านทักษะและเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในฉลาก
ครบถ้วนตามกฎหมายแต่รหัสบาร์โค้ดผิด 

Opportunity Threat 
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งในด้านรสชาติและ
รูปลักษณ์ของผลิตภัณ์ที่สวยงาม อร่อยไม่เหมือนที่มีใน
ท้องตลาด บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ได้รับการออกแบบให้
อยู่ในรูปแบบที่สวยงามทันสมัย น่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค 
มี concept และ story telling ที่ดี เป็นการออกแบบ
โดยการจ้างนักออกแบบ จึงมีโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มตลาดบน 

ต้นทุนบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับที่สูง และมีขนาดบรรจุเดียวไม่
มีทางเลือกให้ผู้บริโภคมากนัก 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ตาม
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

1 .  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ส ถ าน
ประกอบการเบื้องต้นด้วยเครื่องมือ SWOT analysis 
โดยท าการประเมิน 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การบริหาร
จัดการ การตลาดและการขาย การผลิตและการบริการ 
การเงินและบัญชี และบรรจุภัณฑ์ ผลการประเมินแสดง
ดังตารางที่ 1  

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า ผู้ประกอบการมี
จุดอ่อนและข้อจ ากัดมากที่สุดใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
การบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านบัญชี  
โดยในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรนั้นพบว่าทาง
ผู้ประกอบการไม่มีการจัดท าโครงสร้างองค์กร และไม่มี
การบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญและเป็น
รากฐานขององค์กร เป็นการจัดรูปแบบการท างานของ
กิจการหรือธุรกิจนั้น เป็นการก าหนดงานที่แต่ละคนต้อง
ท างานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ก าหนด
สายการบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ท างานของธุรกิจนั้นๆ กิจการขนาดใหญ่ทุกแห่งจะมีการ

จัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนโดยออกมาเป็นรูปแบบของ
แผนภูมิองค์กร (Organization chart) ส าหรับกิจการ 
SME ไม่ค่อยนิยมจัดท าโครงสร้างองค์กรหรือกิจการ
เพราะเจ้าของกิจการมักคิดว่ากิจการยังเล็กไม่ซับซ้อน 
ไม่จ าเป็นต้องมีซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่างมาก แต่
อย่างไรก็ตามกิจการที่มีคนท างานมากกว่า 5 คนขึ้นไป
ควรมีการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนดโครงสร้างของ
ธุรกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเมื่อกิจการเติบโตและ
ขยายตัวมากข้ึน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559) ด้าน
การตลาด พบว่าทางกลุ่มมีช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ออนไลน์ และ
ออฟไลน์ ตลาดออนไลน์จ าหน่ายผ่าน Facebook และ 
Lazada ส่วนตลาดออฟไลน์เป็นการน าสินค้าไปฝาก
วางขาย ณ ร้านอาหาร ร้านค้า ในจุดท่องเที่ยวของ
อ า เภอเชียงดาว เมื่ อวิ เคราะห์  SWOT แล้วพบว่า  
ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้า การสรุปข้อมูลการขาย 
การจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายละเอียดค า
สั่งซื้อของลูกค้า และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
และที่ส าคัญตลาดออนไลน์ยังไม่เข้มแข็ง และมีคู่แข่งใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งสูง ด้านการเงินและบัญชี

55วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



พบว่า ทางกลุ่มไม่มีระบบจัดท าบัญชีเนื่องจากที่ผ่านมา
เป็นการผลิตโดยชาวบ้าน จึงท าให้ยั งไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลประกอบการกับปีที่ผ่านมาได้ ซึ่งการ
จัดท าบัญชีนั้นมีความส าคัญ เนื่ องจากบัญชี เป็น
แหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไป
ของธุรกิจ เพื่อจะท าให้ทราบผลด าเนินงานและฐานะ
การเงิน ของกิจการ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ส าหรับการ
วางแผนการ ด าเนินงานในอนาคต (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์, 2547)    

อย่างไรก็ตามในส่วนของ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การผลิตและด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ทาง
ผู้ประกอบการด าเนินการได้ดีอยู่ในขั้นพอใช้แล้ว โดยใน
ด้านการผลิตนั้น สถานที่ผลิตอาหารผ่านมาตรฐาน อย. 
ให้สามารถเป็นสถานที่ผลิตอาหารได้ แต่ยังไม่ได้ขอ
รับรองมาตรฐาน GMP การผลิตมีขั้นตอนที่เหมาะสม
และสะอาด ผู้ผลิตมีความรู้ความช านาญ มีองค์ความรู้
และมีประสบการณ์ด้านการอบกล้วยมายาวนานท าให้
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบของที่นี่มีรสชาติและคุณลักษณะที่ดี
ต่างจากล้วยอบจากแหล่งผลิตอ่ืน และในส่วนของ 
บรรจุภัณฑ์พบว่าทางผู้ประกอบการได้ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยสวยงามและตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น  
3 แบบ ตามกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค ได้แก่ บรรจุภัณฑ์
แบบถุงพลาสติใส น้ าหนัก 1 กิโลกรัม ราคา 50 บาท 
ส าหรับการน าไปแบ่งขายเพื่อจ าหน่ายต่อ บรรจุภัณฑ์
แบบกล่องพลาสติกใสน้ าหนัก 250 กรัม ราคา 20 บาท 
ส าหรับกลุ่มผู้บริโภค นักท่องเที่ยวที่ซื้อไปเป็นของฝาก 
และบรรจุภัณฑ์ถุงฟอยด์แบบใหม่สวยงาม น้ าหนัก 250 
กรัม ราคา 65 บาท ส าหรับกลุ่มลูกค้าตลาดบน ขายใน
ช่องทางออนไลน์และซุปเปอร์สโตร์ในอนาคต 
 นอกจากนั้ นผลการวิ เคราะห์  SWOT ยั ง
สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภูมิใยแมงมุมได้ดังภาพที่ 3 
จากรูปพบว่าด้านการบริหารองค์กร การตลาด และการ
บัญชีการเงินได้คะแนนการประเมินน้อยที่สุด โดยได้
คะแนนร้อยละ  44.40, 33.30 และ 40 ตามล าดับ  
ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์และต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน (50%) และผลการประเมินระดับคะแนนยัง
สอดคล้องกับตารางสรุปการวิเคราะห์ SWOT (ตารางที่ 
1) อีกด้วย 

ภาพที่ 3 แผนภูมิใยแมงมุมแสดงผลการวิเคราะห์ 
SWOT ศักยภาพเบื้องต้น 5 ดา้นของสถานประกอบการ 

 
จากผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์ประกอบ

การด าเนินกิจการท้ัง 5 ด้านท าให้สามารถน าผลท่ีได้มา
วางแผนการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการด าเนินกิจการ 
โดยเฉพาะการผลิต การบริหารจัดการองค์กร การตลาด
และการเงินการบัญชีในขั้นตอนต่อไป 

2. การให้ค าปรึกษาและการด า เนินการ
ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
 ในข้ันตอนนี้ได้น าเอาผลการวิเคราะห์ SWOT 
ในข้ันตอนแรกมาให้ค าปรึกษา (ภาพที่ 4) และวางแผน
งานเพื่อด าเนินการปรับปรุงยกระดับศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร โดยผู้ประกอบการต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการผลิตและบริการ และด้านการตลาดและบัญชี
และการเงิน  
 

ภาพที่ 4 การลงพืน้ที่เก็บข้อมูลและให้ค าปรึกษา 
 

ด้านการบริหารจัดการ ให้มีการจัดท าผัง
องค์กร และจัดท าระบบจัดการเอกสาร และการจัดการ
ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกงานและหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานที่ชัดเจนขึ้นท าให้การ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
โดยแบ่งส่วนงานให้กับองค์กรเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่าย
ส านักงาน (Office) หรือธุรการ (Administration) และ
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พบว่า ทางกลุ่มไม่มีระบบจัดท าบัญชีเนื่องจากที่ผ่านมา
เป็นการผลิตโดยชาวบ้าน จึงท าให้ยั งไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลประกอบการกับปีที่ผ่านมาได้ ซึ่งการ
จัดท าบัญชีนั้นมีความส าคัญ เนื่ องจากบัญชี เป็น
แหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไป
ของธุรกิจ เพื่อจะท าให้ทราบผลด าเนินงานและฐานะ
การเงิน ของกิจการ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ส าหรับการ
วางแผนการ ด าเนินงานในอนาคต (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์, 2547)    

อย่างไรก็ตามในส่วนของ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การผลิตและด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ทาง
ผู้ประกอบการด าเนินการได้ดีอยู่ในขั้นพอใช้แล้ว โดยใน
ด้านการผลิตนั้น สถานท่ีผลิตอาหารผ่านมาตรฐาน อย. 
ให้สามารถเป็นสถานที่ผลิตอาหารได้ แต่ยังไม่ได้ขอ
รับรองมาตรฐาน GMP การผลิตมีขั้นตอนที่เหมาะสม
และสะอาด ผู้ผลิตมีความรู้ความช านาญ มีองค์ความรู้
และมีประสบการณ์ด้านการอบกล้วยมายาวนานท าให้
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบของที่นี่มีรสชาติและคุณลักษณะที่ดี
ต่างจากล้วยอบจากแหล่งผลิตอ่ืน และในส่วนของ 
บรรจุภัณฑ์พบว่าทางผู้ประกอบการได้ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยสวยงามและตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น  
3 แบบ ตามกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค ได้แก่ บรรจุภัณฑ์
แบบถุงพลาสติใส น้ าหนัก 1 กิโลกรัม ราคา 50 บาท 
ส าหรับการน าไปแบ่งขายเพื่อจ าหน่ายต่อ บรรจุภัณฑ์
แบบกล่องพลาสติกใสน้ าหนัก 250 กรัม ราคา 20 บาท 
ส าหรับกลุ่มผู้บริโภค นักท่องเที่ยวที่ซื้อไปเป็นของฝาก 
และบรรจุภัณฑ์ถุงฟอยด์แบบใหม่สวยงาม น้ าหนัก 250 
กรัม ราคา 65 บาท ส าหรับกลุ่มลูกค้าตลาดบน ขายใน
ช่องทางออนไลน์และซุปเปอร์สโตร์ในอนาคต 
 นอกจากนั้ นผลการวิ เคราะห์  SWOT ยั ง
สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภูมิใยแมงมุมได้ดังภาพที่ 3 
จากรูปพบว่าด้านการบริหารองค์กร การตลาด และการ
บัญชีการเงินได้คะแนนการประเมินน้อยที่สุด โดยได้
คะแนนร้อยละ  44.40, 33.30 และ 40 ตามล าดับ  
ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ต่ ากว่าเกณฑ์และต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน (50%) และผลการประเมินระดับคะแนนยัง
สอดคล้องกับตารางสรุปการวิเคราะห์ SWOT (ตารางที่ 
1) อีกด้วย 

ภาพที่ 3 แผนภูมิใยแมงมุมแสดงผลการวิเคราะห์ 
SWOT ศักยภาพเบื้องต้น 5 ดา้นของสถานประกอบการ 

 
จากผลการวิเคราะห์ SWOT ขององค์ประกอบ

การด าเนินกิจการทั้ง 5 ด้านท าให้สามารถน าผลท่ีได้มา
วางแผนการพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อให้สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการด าเนินกิจการ 
โดยเฉพาะการผลิต การบริหารจัดการองค์กร การตลาด
และการเงินการบัญชีในขั้นตอนต่อไป 

2. การให้ค าปรึกษาและการด า เนินการ
ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
 ในขั้นตอนนี้ได้น าเอาผลการวิเคราะห์ SWOT 
ในข้ันตอนแรกมาให้ค าปรึกษา (ภาพที่ 4) และวางแผน
งานเพื่อด าเนินการปรับปรุงยกระดับศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กร โดยผู้ประกอบการต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการผลิตและบริการ และด้านการตลาดและบัญชี
และการเงิน  
 

ภาพที่ 4 การลงพืน้ที่เก็บข้อมูลและให้ค าปรึกษา 
 

ด้านการบริหารจัดการ ให้มีการจัดท าผัง
องค์กร และจัดท าระบบจัดการเอกสาร และการจัดการ
ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกงานและหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานที่ชัดเจนขึ้นท าให้การ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
โดยแบ่งส่วนงานให้กับองค์กรเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่าย
ส านักงาน (Office) หรือธุรการ (Administration) และ

ฝ่ายผลิต (Production) ซึ่งแต่ละฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ที่
ต่างกันอย่างชัดเจน ฝ่ายส านักงานรับผิดชอบงานด้าน
การบริหาร ได้แก่ งานด้านบุคคล บัญชี และการตลาด 
ในส่วนของฝ่ายผลิตรับผิดชอบการผลิต ได้แก่ ผลิต การ
จัดท าบันทึกสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ การจัดส่งสินค้า การ
ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพสินค้า การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เป็นต้น 
และได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่แต่ละฝ่าย/
แผนกต้องรับผิดชอบ  โดยผังองค์กรของกลุ่มกล้วยอบ 
กทบ. แม่ก๊ะ แสดงดังภาพที่ 5  

 

ภาพที่ 5 ผังองค์กร (Organization chart) และการ
แบ่งส่วนงานของกลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ 

 
ด้านการผลิตจัดให้มีข้อก าหนดการรับวัตถุดิบ 

ก าหนดขั้นตอนกระบวนการผลิต และการควบคุม
คุณภาพการผลิตโดยน าเอาเครื่องมือ GMP และ QC 
tool มา ใช้  โ ดยก าหนด เกณฑ์ กา รรั บซื้ อ  ไ ด้ แก่   
พันธุ์กล้วย น้ าหนัก ขนาด ความสุก สีและความช้ า 
ความสมบูรณ์ของลูก เป็นต้น และมีแบบบันทึกผลการ
ตรวจรับ  เพื่ อ เป็นการสร้ า งมาต รฐานการผลิ ต 
นอกจากนั้นได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการ
ผลิต ก าหนดสภาวะการผลิตที่ชัดเจน ได้แก่ อุณหภูมิ 
เวลา ในแต่ละขั้นตอน พร้อมแบบบันทึกรายงานผล 
การผลิต  

ด้านการตลาด ใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 
4 Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจ าหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการขาย 
(Promotion) (Edmund, 1960) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์  (Product) เน้นให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑโ์ดย
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อยปีละ 5-6 ชนิด เช่น 
กล้วยคลุกงาด า งาขาว กล้วยอบน้ าผึ้ ง กล้วยราด

น้ าเชื่อมผลไม้หรือกลิ่นผลไม้ตามฤดูกาล (season) หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีออกตามความนิยมของสังคม เช่น การน า
กล้วยอบไปผสมกับแกรนูล่า หรือ กล้วยครีนัว เป็นต้น 
ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองต่อพฤติกรรม
การบริโภคของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ราคา 
( price)  ก า ห น ด ร ะ ดั บ ร า ค า ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย และก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการจ่ายได้ของ
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งกลุ่มราคาสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์กล้วยอบที่ราคาต่ ากว่าตลาด เน้น
การขายในปริมาณมากๆ (mass) ได้แก่ ขายเพื่อให้น าไป
แปรรูปต่อเป็นเค้กกล้วยอบ หรือเป็นส่วนผสมของมูสลี่
อาหารเช้า เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ และ
ระบายสินค้าได้เร็ว (2) ผลิตภัณฑ์กล้วยอบราคาปกติ
หรือเท่ากับตลาด คือสินค้าปกติที่ขายอยู่ปัจจุบัน เป็นที่
รู้ จักของผู้บริ โภค เน้นความจ า ได้ และสั่ งต่อ (3) 
ผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ (premium) เป็นสินค้ากลุ่มหา
ยาก คือผลิตมาเพื่อออกจ าหน่ายเฉพาะกิจ เพิ่มความ
น่าสนใจ เช่น กล้วยอบกลิ่นดอกกาสะลอง หรือกล้วยน้ า
หว้าน้ าผึ้ งดอกคามี เรีย  ดอกเอ้ือง เป็นต้น กลุ่มนี้ 
บรรจุภัณฑ์จะถูกออกแบบมาพิเศษ สวยงามไม่เหมือน
สินค้าปกติ และให้มีการจัดท าข้อมูลราคาสินค้าส าหรับ
ตัวแทนจ าหน่าย ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก เป็นต้น 
ช่องทางการจ าหน่าย (place) ใช้การตลาดแบบออนไลน์
และออฟไลน์ควบคู่กัน กลยุทธ์การสร้างตัวแทนจ าหนา่ย 
(dealer) คู่ค้าทางธุรกิจ และ OEM ศึกษาศักยภาพการ
ใช้การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ด้วยเคร่ืองมือต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น Lazada Shoppee 
Facebook Fanpage Line @ และ Instagram  (ภาพ
ที่ 6) ควบคู่กับการสื่อสารการตลาดแบบออฟไลน์ใน
ปั จ จุ บั น ที่ กิ จ ก า ร ใ ช้ อ ยู่  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย
(Promotion) จัดท าฐานข้อมูลลูกค้าแบบ data mining 
เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการจัดท าโปรโมชั่นที่
เหมาะสมกับสินค้าและลูกค้ามากขึ้น และเป็นการสร้าง
ความภักดีให้กับกิจการจะน าไปสู่การบอกต่อความอร่อย
และความคุ้มค่าของสินค้าแบบไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายต่อไป
ในอนาคต จัดท าแผนการจัดโปรโมชัน่ตามวันส าคัญใน 1 
ปีปฏิทิน เช่น การจัดชุดของขวัญปีใหม่ วันแม่ วันพ่อ วัน
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สงกรานต์ และการจัดโปรโมชั่นวันเกิด เป็นต้น การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกบูธสินค้า การร่วมงาน
แสดงสินค้าต่างๆ เพื่อน าให้สินค้าไปเป็นที่รู้จัก 

 

ภาพที่ 6 Instagram และ Line @ ที่สร้างใหม่เพื่อการ
ด าเนินการทางดา้นตลาดออนไลน์ 

 ด้านบัญชีและการเงิน ให้มีการจัดท าบัญชีรับ
จ่าย ต้นทุน การลงทุน เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายใน
ด้านต่างๆ ก าไร/ขาดทุน การเสียภาษี ค าสั่งซื้อ ใบส าคญั
รับเงิน เป็นต้น โดยให้ผู้บริหารด าเนินการแต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบตามผังองค์กร และมีการจ้างที่ปรึกษา
ทางด้านบัญชีในการบริหารจัดการบัญชี  

 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการปรับปรุง
เพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการกิจการ 

หลังจากการที่ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อด้อย
หรือจุด อ่อนขององค์กรแล้ว  จากนั้นจึง ได้น า เอา
เครื่องมือ SWOT มาท าการวิเคราะห์ศักยภาพของสถาน
ประกอบการท้ัง 5 ด้าน อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบและ
วัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการปรับปรุง โดยแสดงผล
ในรูปแบบแผนภูมิใยแมงมุม ดังภาพที่ 7 จากภาพพบว่า
สถานประกอบการได้มีการพัฒนาขึ้นในหมวดการผลิต 
การบริหารจัดการองค์กร การตลาด การผลิต และ 
บรรจุภัณฑ์ โดยได้คะแนนการประเมินด้านการบริหาร
และการผลิตเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 44.40 เป็นร้อยละ 77.8 
ด้านการตลาดเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.3 เป็นร้อยละ 66.7 
และด้านการเงินและการบัญชีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 
เป็นร้อยละ 80  

 
ภาพที่  7 แผนภูมิใยแมงมุมเปรยีบเทียบแสดงผลการ

วิเคราะห์ SWOT ก่อนและหลังการด าเนินการปรับปรุง 

นอกจากนี้ยังสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางตัวเลขได้ดังนี้ 
ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 250 กิโลกรัม/สัปดาห์ โดยเดิมมี
ยอดขายเดือนละ 50,000 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 
70,000 บาท มีอัตราการเพิ่มของยอดขายถึงร้อยละ 40 
จากการจัดระบบองค์กร ระบบการบริหาร และการ
จัดการในด้านต่างๆ ดีขึ้น มีการบันทึกข้อมูลจัดท าข้อมูล
การซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต และข้อมูลการขาย การ
เพิ่มช่องทาง IG และมี Line@ เพื่อการติดต่อลูกค้า และ
ง่ายต่อการสั่งซื้อ มีแผนการจัดท าโปรโมชั่น แผนการ
กระตุ้นการขายออนไลน์ มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อน ามา
วิเคราะห์การตลาด จัดท าข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางโลจิสติก มีการลดการสูญเสีย
ลงร้อยละ 80 (จากเดิมสูญเสียร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่า 
6,000 บาท/เดือน เหลือสูญเสียร้อยละ 10 คิดเป็นมูลคา่
สูญเสีย 1,200 บาท/เดือน)  ผลการจัดระบบการผลิต
โดยการจัดท าเอกสารข้อมูลข้อก าหนดการรับวัตถุดิบ 
จัดผังการผลิต คู่มือการผลิต การวิเคราะห์ร้อยละผลได้ 
ประสิทธิภาพการผลิต และจัดท าแผนการเพื่อพัฒนาสู่
กระบวนการมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการผลิต 
ท าให้ลดเวลาในการผลิตหลังจากมีการจัดท าระบบ 
การผลิต ลงได้ 0.5 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 
การน าไปใช้ 
 ผลงานวิจัยนี้ เกิดประโยชน์ โดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการประเมิน
ศักยภาพเบื้องต้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการตลาดและการขาย ด้านการผลิตและการ
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สงกรานต์ และการจัดโปรโมชั่นวันเกิด เป็นต้น การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกบูธสินค้า การร่วมงาน
แสดงสินค้าต่างๆ เพื่อน าให้สินค้าไปเป็นที่รู้จัก 

 

ภาพที่ 6 Instagram และ Line @ ที่สร้างใหม่เพื่อการ
ด าเนินการทางดา้นตลาดออนไลน์ 

 ด้านบัญชีและการเงิน ให้มีการจัดท าบัญชีรับ
จ่าย ต้นทุน การลงทุน เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายใน
ด้านต่างๆ ก าไร/ขาดทุน การเสียภาษี ค าสั่งซื้อ ใบส าคญั
รับเงิน เป็นต้น โดยให้ผู้บริหารด าเนินการแต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบตามผังองค์กร และมีการจ้างที่ปรึกษา
ทางด้านบัญชีในการบริหารจัดการบัญชี  

 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการปรับปรุง
เพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการกิจการ 

หลังจากการที่ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อด้อย
หรือจุด อ่อนขององค์กรแล้ว  จากนั้นจึง ได้น า เอา
เครื่องมือ SWOT มาท าการวิเคราะห์ศักยภาพของสถาน
ประกอบการทั้ง 5 ด้าน อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบและ
วัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการปรับปรุง โดยแสดงผล
ในรูปแบบแผนภูมิใยแมงมุม ดังภาพที่ 7 จากภาพพบว่า
สถานประกอบการได้มีการพัฒนาข้ึนในหมวดการผลิต 
การบริหารจัดการองค์กร การตลาด การผลิต และ 
บรรจุภัณฑ์ โดยได้คะแนนการประเมินด้านการบริหาร
และการผลิตเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 44.40 เป็นร้อยละ 77.8 
ด้านการตลาดเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.3 เป็นร้อยละ 66.7 
และด้านการเงินและการบัญชีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 
เป็นร้อยละ 80  

 
ภาพที่  7 แผนภูมิใยแมงมุมเปรยีบเทียบแสดงผลการ

วิเคราะห์ SWOT ก่อนและหลังการด าเนินการปรับปรุง 

นอกจากนี้ยังสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางตัวเลขได้ดังนี้ 
ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 250 กิโลกรัม/สัปดาห์ โดยเดิมมี
ยอดขายเดือนละ 50,000 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 
70,000 บาท มีอัตราการเพิ่มของยอดขายถึงร้อยละ 40 
จากการจัดระบบองค์กร ระบบการบริหาร และการ
จัดการในด้านต่างๆ ดีขึ้น มีการบันทึกข้อมูลจัดท าข้อมูล
การซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต และข้อมูลการขาย การ
เพิ่มช่องทาง IG และมี Line@ เพื่อการติดต่อลูกค้า และ
ง่ายต่อการสั่งซื้อ มีแผนการจัดท าโปรโมชั่น แผนการ
กระตุ้นการขายออนไลน์ มีการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อน ามา
วิเคราะห์การตลาด จัดท าข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางโลจิสติก มีการลดการสูญเสีย
ลงร้อยละ 80 (จากเดิมสูญเสียร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่า 
6,000 บาท/เดือน เหลือสูญเสียร้อยละ 10 คิดเป็นมูลคา่
สูญเสีย 1,200 บาท/เดือน)  ผลการจัดระบบการผลิต
โดยการจัดท าเอกสารข้อมูลข้อก าหนดการรับวัตถุดิบ 
จัดผังการผลิต คู่มือการผลิต การวิเคราะห์ร้อยละผลได้ 
ประสิทธิภาพการผลิต และจัดท าแผนการเพื่อพัฒนาสู่
กระบวนการมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการผลิต 
ท าให้ลดเวลาในการผลิตหลังจากมีการจัดท าระบบ 
การผลิต ลงได้ 0.5 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
 
การน าไปใช้ 
 ผลงานวิจัยนี้ เกิดประโยชน์ โดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการประเมิน
ศักยภาพเบื้องต้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการตลาดและการขาย ด้านการผลิตและการ

บริการ ด้านการเงินและบัญชี และด้านผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือ SWOT analysis พบว่า
มีจุดอ่อนใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การ
จัดท าบัญชี และการตลาด จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุง
กิจการ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารและการจัดการ
องค์กรนั้น ที่ปรึกษาได้ให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนผัง
องค์กรให้กับบริษัทใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
ส่ ว น ธุ ร ก า ร  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี  
(administration) และส่วนผลิต (production) และให้
ค าแนะน าในการจัดหาผู้ช่วยหรือเลขา เพื่อท าหน้าที่
ช่ ว ย ง านด้ านธุ รกา รจั ดท า เ อกสา ร ในส่ วน ข อง 
administration officer ทั้ งหมด รวมไปถึงการเป็น
ตัวแทนของเจ้าของในกรณีที่จ าเป็น การบริหารจัดการ
ด้านการผลิต ได้ให้ค าปรึกษาในการจัดท าเอกสารด้าน
การควบคุมคุณภาพต่างๆ ได้แก่ การก าหนดข้อก าหนด
วัตถุดิบ (raw material specification) กระบวนการ
ผลิต (process flow chart) และจัดวางสายการผลิต 
( plant layout)  เ อ ก ส า ร สู ต ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต 
(procedure) เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน และจัดท าเอกสารใบค าสั่งผลิต เอกสาร
บันทึกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (stock and store) เพื่อ
ลดการสูญเสียด้านต้นทุนวัตถุดิบเนื่องจากการชั่งสูตร
หรือค านวณสูตรผิด และลดต้นทุนด้านเวลาในการผลิต 
ท าให้ประสิทธิภาพและก าลังการผลิตต่อวันต่อชั่วโมง
สูงขึ้น รวมไปถึงค าสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสินค้าคงค้าง 
เพื่อให้เกิดการวางแผนการผลิตได้ในอนาคต  
 ด้านการตลาดนั้นได้จัดท าแผนกลยุทธ์
การตลาดตามหลักการ 4Ps ได้แก่  ราคา  (Price) 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ในส่วนของราคา
ได้วางกลยุทธ์ราคาได้ 3 ระดับตามคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่นิยมตามช่วงเวลาอยู่เสมอ เช่น 
กล้วยอบคลุกงา หรือแกรนูลล่าที่ มีส่วนผสมของ 
กล้วยอบ ด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ด้าน
ตลาดออนไลน์ให้ค าแนะน าว่าทางผู้ประกอบการควรมี
บัญชีผู้ ใช้ Facebook fanpage และ Instagram ของ
ตนเอง หลังจากนั้นได้จัดท าแผนการโพสต์ลงบนสื่อ
ออนไลน์ไว้ 3 ช่วงเวลา ต้น กลาง และปลายสัปดาห์ 
และให้ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านการท าคลิป หรือการ
ท าการขายแบบถ่ายทอดสด (live) เป็นต้น ส่วนตลาด

ออฟไลน์ในปีแรกเน้นให้เข้าร่วมโครงการแสดงสินค้า
ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเกิดการจับคู่
ธุรกิจให้ได้มากที่สุด และจากการที่ได้รับการสนับสนุน
จากทางภาครัฐในการออกบูธนั้นควรเน้นให้เกิดการ
สร้างตัวแทน (dealer) เพื่อจัดจ าหน่ายสินค้าในภูมิภาค
ต่างๆ และการท าการรับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าอ่ืน 
(Original Equipment Manufacturer: OEM)  สินค้ า
ให้กับเจ้าอ่ืน ในปีแรก และขยายตลาดไปยังตลาด
ต่างประเทศโดยเน้นที่ภูมิภาคเอเชียก่อนเป็นอันดับแรก 
ในปีที่ 2 และ 3  

นอกจากผลที่ได้โดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังสามารถน าองค์ความรู้
และรูปแบบการใ ห้ค าป รึกษาดั งกล่ า ว ไป ใช้ กับ
ผู้ประกอบการกลุ่มอื่นทั้งในระดับกลางและระดับย่อมได ้
 
อภิปรายผล 
 จากการน าเอาเครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT 
เข้ามาเพื่อวิเคราะห์สภาพและศักยภาพเบื้องต้นของ
สถานประกอบการพบว่าเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ที่ดีท าให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยจุดอ่อนจุด
เข้มแข็งของสถานประกอบ น าไปสู่การออกแบบ 
วางแผนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของสถาน
ประกอบการในมิติต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร 
การตลาด การผลิต การเงินการบัญชี และบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งในแต่ละมิติสามารถน าเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยใน
การปรับปรุง เช่น ในมิติด้านการจัดการองค์กร ได้มีการ
น าเครื่องมือผังองค์กร (organization chart) มาช่วยท า
ให้องค์กรมีระบบระเบียบมากขึ้นส่งผลให้การบริหาร
จัดการดีขึ้น ด้านการตลาด มีการน าเอาเครื่องมือ
ส่วนผสมการตลาด 4Ps เข้ามาช่วยในการวางแผน
การตลาด เพิ่มยอดขาย และช่วยให้เข้าถึงความ 
ต้องการของลูกค้าได้ถูกจุด เพิ่มจ านวนลูกค้า ท าก าไร
เพิ่มข้ึน และด้านการผลิต ได้น าเอาเครื่องมือ GMP และ 
QC tool มาช่ วยในการควบคุมคุณภาพการผลิ ต  
การจัดระบบการผลิตโดยการจัดท าเอกสารข้อมูล
ข้อก าหนดข้อก าหนดการรับวัตถุดิบ จัดผังการผลิต คู่มือ
การผลิต การวิเคราะห์ร้อยละผลได้ ประสิทธิภาพการ
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สามารถช่วยลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้ ท าให้
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ และวิเคราะห์ศักยภาพของต้นแบบเยาวชน 2) เพื่อ
พัฒนาต้นแบบเยาวชนโดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็น
ต้นแบบเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชนคนเข่ือนผาก โดยมีวิธีการด าเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบท
เชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ศักยภาพต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก ระยะที่ 2 การพัฒนาต้นแบบเยาวชนโดยใช้
กระบวนการทางสังคมศาสตร์ ระยะที่ 3 การปฏิบัติการพัฒนาตนเองของเยาวชนโดยกระบวนการทางสังคมศาสตร์  
และระยะที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อถอดบทเรียนต้นแบบเยาวชนนักปฏิบัติการ 
เพื่อชุมชน โดยเครื่องมือที่ใช้คือการแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ชุมชนและศักยภาพต้นแบบเยาวชน
ร่วมกับการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสภาเยาวชนต าบลเข่ือนผาก จ านวนท้ังหมด  
30 คน ผลการการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบลเข่ือนผาก พบว่า 
ด้านบริบทเชิงพื้นที่ต าบลแม่งอนมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ด้านศักยภาพต้นแบบเยาวชนต้นแบบมี
ทักษะการมีส่วนร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็นเยาวชนต้นแบบ ดังนี้คือ ต้นแบบที่ 1 ต้นแบบเยาวชนผู้ประกอบการ
ผลิตยาดมสมุนไพรหอมฉุย ต้นแบบที่ 2 ต้นแบบเยาวชนผู้ประกอบการร้านกาแฟสตอรี่-คาเฟ่ และต้นแบบที่ 3 
ต้นแบบเยาวชนสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม อย่างไรก็ตามจากการถอดบทเรียนเยาวชนต้นแบบเพื่อการมุ่งสู่การเป็น
ชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเยาวชนให้คืนถิ่นฐานบ้านเกิด พบว่า ด้านสังคม มีการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่ เยาวชนคน
เข่ือนผากมีทักษะทางด้านการคิดมีความคิดที่ผสมผสานระหว่างความคิดเก่าและความคิดใหม่ โดยไม่เกิดความขัดแย้ง 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และสามารถ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ มีทักษะการปฏิบัติที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน
บ้านเกิดดีเยี่ยม ด้านเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานในเด็ก เยาวชน เกิดรายได้หมุนเวียนในกลุ่มต้นแบบเยาวชน
ผู้ประกอบการ ด้านวัฒนธรรม ต้นแบบเยาวชนมีทักษะถ่ายทอดแนวคิดการรักษ์บ้านเกิดผ่านพื้นที่เรียนรู้ร่วมของกลุ่ม
ต้นแบบเยาวชน เป็นต้นแบบที่สามารถขับเคลื่อนให้เป็นที่ศึกษา เรียนรู้ การดูงานของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
สร้างภาคีเครือข่ายเยาวชนระหว่างหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองต่อไป  
 
ค าส าคัญ  กระบวนการทางสังคมศาสตร์ ต้นแบบเยาวชนคนเข่ือนผาก เยาวชนนักสร้างนวัตกรรม พื้นที่เรียนรู้ร่วม  
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ABSTRACT 
 The purpose of this article is to 1) study the spatial context and analyze the potential of the 
youth model; and 2) develop the youth model in Khuean Phak Sub-district, Phrao District, Chiang 
Mai Province by employing a social science process to produce a model of youth practitioners for 
the community. The development process was conducted into four stages: Phase 1 was a spatial 
context study and potential analysis of the youth model in the Khuean Phak sub-district; Phase 2 
was youth model development using social science processes; Phase 3 was youth self-development 
practice using social science processes; and Phase 4 was data collection, analysis, and synthesis of 
data to extract the model lesson for youth practitioners. The tools used in this study were an 
observation form, an interview form, an analysis of the community and the potential of a youth 
model, as well as field visits with the Mayor of Mae Ngon Sub-district, the Office of the Permanent 
Secretary of Mae Ngon Sub-district Administrative Office, the Director of the Division of Religious and 
Cultural Education, and 30 young people from the Youth Council of Khuean Phak Sub-district.The 
results of the social science process to develop a model youth in Khuean Phak sub-district revealed 
that Mae Ngon Sub-district was ready to develop into a model community in the spatial context. 
On the potential of the model youth, it showed that the youth has the skills to participate in spatial 
development in order to become a model youth: Model 1: Youth model for Choui herbal inhaler 
production; Model 2: Youth model for Story-Cafe coffee shops; and Model 3: Youth model for social 
innovation. However, lesson learned of the model youth in order to become a model community 
for youth development to return to their hometown showed that; on the social aspect, there was 
a return of the new generation to their hometown. Khuean Phak's young people have good thinking 
skills, a variety of ideas, old ideas mixed with new ones without conflict, good practical skills, and 
excellent attitudes toward their hometown community. In terms of economics, employment was 
created for children and youth, and there was a revolving income in the model group of youth 
entrepreneurs. In terms of culture, the youth model group has the ability to convey the concept of 
caring for the homeland through a shared learning area. They are role models who can propel the 
area to become a destination for Chiang Mai's youth to study, learn, and work. Local government 
agencies have formed a youth network to work together to develop their community. 
 
Keywords  social science process, Khuean Phak youth model, innovators youth, shared learning area 
 
บทน า 

กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เป็นการสร้าง
พลเมืองผ่านการศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบ
และวิ ธี การทางวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับพฤติกรรม 
ปรากฏการณ์หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด
ของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความ
จริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการประเมิน ซึ่งเน้น
ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยไม่
สนใจคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นความร่วมมือ

ร่วมใจ หรือการเป็นการวัดคุณภาพของการบริหาร
จัดการ (Management)  

กระบวนการทางสังคมศาสตร์เป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาบุคคล มีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาและ
เสริมสร้างพลังประชาชน บรรลุความต้องการพื้นฐาน
ของบุคคลตามแนวทางของการพัฒนาประชากรของ 
(UNESCO, 2014) เพื่อให้เกิดความ มั่นคง และยั่งยืน
จากพลเมืองพลในพื้นท่ีบ้านเกิดของเยาวชนต าบล 
เข่ือนผากนั่นเอง โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต , 
2541) ได้อธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “การพัฒนาท่ี
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ABSTRACT 
 The purpose of this article is to 1) study the spatial context and analyze the potential of the 
youth model; and 2) develop the youth model in Khuean Phak Sub-district, Phrao District, Chiang 
Mai Province by employing a social science process to produce a model of youth practitioners for 
the community. The development process was conducted into four stages: Phase 1 was a spatial 
context study and potential analysis of the youth model in the Khuean Phak sub-district; Phase 2 
was youth model development using social science processes; Phase 3 was youth self-development 
practice using social science processes; and Phase 4 was data collection, analysis, and synthesis of 
data to extract the model lesson for youth practitioners. The tools used in this study were an 
observation form, an interview form, an analysis of the community and the potential of a youth 
model, as well as field visits with the Mayor of Mae Ngon Sub-district, the Office of the Permanent 
Secretary of Mae Ngon Sub-district Administrative Office, the Director of the Division of Religious and 
Cultural Education, and 30 young people from the Youth Council of Khuean Phak Sub-district.The 
results of the social science process to develop a model youth in Khuean Phak sub-district revealed 
that Mae Ngon Sub-district was ready to develop into a model community in the spatial context. 
On the potential of the model youth, it showed that the youth has the skills to participate in spatial 
development in order to become a model youth: Model 1: Youth model for Choui herbal inhaler 
production; Model 2: Youth model for Story-Cafe coffee shops; and Model 3: Youth model for social 
innovation. However, lesson learned of the model youth in order to become a model community 
for youth development to return to their hometown showed that; on the social aspect, there was 
a return of the new generation to their hometown. Khuean Phak's young people have good thinking 
skills, a variety of ideas, old ideas mixed with new ones without conflict, good practical skills, and 
excellent attitudes toward their hometown community. In terms of economics, employment was 
created for children and youth, and there was a revolving income in the model group of youth 
entrepreneurs. In terms of culture, the youth model group has the ability to convey the concept of 
caring for the homeland through a shared learning area. They are role models who can propel the 
area to become a destination for Chiang Mai's youth to study, learn, and work. Local government 
agencies have formed a youth network to work together to develop their community. 
 
Keywords  social science process, Khuean Phak youth model, innovators youth, shared learning area 
 
บทน า 

กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เป็นการสร้าง
พลเมืองผ่านการศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบ
และวิ ธี การทางวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวกับพฤติกรรม 
ปรากฏการณ์หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด
ของมนุษย์และสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความ
จริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการประเมิน ซึ่งเน้น
ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยไม่
สนใจคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นความร่วมมือ

ร่วมใจ หรือการเป็นการวัดคุณภาพของการบริหาร
จัดการ (Management)  

กระบวนการทางสังคมศาสตร์เป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาบุคคล มีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาและ
เสริมสร้างพลังประชาชน บรรลุความต้องการพื้นฐาน
ของบุคคลตามแนวทางของการพัฒนาประชากรของ 
(UNESCO, 2014) เพื่อให้เกิดความ มั่นคง และยั่งยืน
จากพลเมืองพลในพื้นที่บ้านเกิดของเยาวชนต าบล 
เข่ือนผากนั่นเอง โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต , 
2541) ได้อธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “การพัฒนาที่

ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ (Integrated) คือท าให้
เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะ
ที่มีดุลยภาพ (Balance) การท าให้กิจกรรมของมนุษย์
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” นั่น ก็คือ การ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาจะต้องค าถึงปัจจัยด้าน 
มนุษย์โดยให้คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้วย ดังนั้นตามแนวคิดของพระธรรมปิฎกจึงสามารถ
สรุป ได้ ว่ า  “การพัฒนาที่ ยั่ งยืน เป็น  การพัฒนาที่
ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านและทุกมิติ กล่าวคือ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จิตใจ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีคนเป็นศูนย์กลางหรือ 
เป้าหมายของการพัฒนา เพื่อให้คนอยู่ดีกินดีและมี
ความสุข ทั้งคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ในอนาคต 
 อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอันจะส่งผลให้กิจกรรมการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนเป็นกิจกรรมที่ เป็นระบบสนองตอบความ
ต้องการในแต่ละช่วงอายุ และครอบคลุมทุกสภาวะ
ความเป็นอยู่ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้
ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ให้สอด
คลองไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรม
เหมาะสมตามวัย 2) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
และทุกระดับเป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 3) เพ่ือให้การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนมีความเป็นเอกภาพท าให้การด าเนินงานด้าน
เด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการทางสังคมศาสตร์ เป็นแนวทางท่ี
คณะผู้วิจัยน ามาพัฒนาพัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบล
เขื่อนผาก โดยน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (สุภางค์, 2547) เพื่อพัฒนาต้นแบบเยาวชน 1) 
สร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนา
ชุมชน ทิศทาง แนวทางพัฒนาที่เกิดจากความร่วมแรง 
ร่วมใจ แก้ไขข้อขัดแย้ง 2) กระตุ้นความสนใจสู่ประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน 
3) การสร้างพฤติกรรมการคิดและวางแผนร่วมกัน และ 
4) เยาวชนร่วมขับเคลื่อน ผลักดันการพัฒนาชุมชน
ต าบลเขื่อนผาก สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันเป็นห่วงโซ่

อุปทานการพัฒนาที่มีการติดตาม ประสานงาน แก้ไข 
หาแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการบูรณาการองค์ความรู้
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันดี 

อย่างไรก็ตามการท่ีสภาเด็กและเยาวชน
สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ต้องปฏิบัติภายใต้การมี
ส่วนร่วม โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations, 
1978) ได้ให้ความหมายของการส่วนร่วมของประชาชน
ในฐานะที่เป็นกระบวนการพัฒนาว่า “การเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น  มีพลังของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อก าหนดเป้าหมายของสังคม จัดทรัพยากร
เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นและเป็นการปฏิบัติตามแผนการ
หรือโครงการต่างๆ โดยสมัครใจ” แต่การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในทางสังคมด้วยความสมัครใจ ควรเป็นไปใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อกลุ่มคน และ
ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบของ
กิจกรรมของกลุ่มนั้นๆ ซึ่ง อาจจะเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการก็ได้ 

กลุ่มต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก เป็น
เยาวชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนชุมชนบ้านเกิด ให้ตนเองเกิดการพัฒนา สร้าง
รายได้ เพิ่มมูลค่าในต้นทุนทางสังคมมุ่งสู่ความยั่งยืนได้ 
คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ได้วางแผน ประสานงาน
ร่วมกันโดยการมีส่วนร่วม แนวทางร่วมกันในการพัฒนา
ทักษะให้กับต้นแบบเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ 
ในยุคโควิด-19 ให้เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้
บริบทเชิงพื้นที่ ภายใต้กระบวนการทางสังคมศาสตร์  
โดยปั จจั ยก าหนดการกระท า ร่ วมกันทางสั งคม 
( Element of Social Action)  ใ น ต า บล เ ขื่ อ น ผ าก 
ประกอบไปด้วย ต้นแบบสภาเด็กและเยาวชน (Actor) 
เป้าหมายในการยกระดับสภาเด็กจัดกระท าโดยการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Goal or End) สภาเด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการโดยใช้กลไกการสร้างเครือข่าย มีเงื่อนไข 
(Condition) เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถสร้าง
มูลค่า และคุณค่าร่วมกัน วิธีการ (Means) ในการพัฒนา
ต้นแบบเยาวชน 

ดังนั้นการที่จะพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนมี
บทบาทร่วม ในยกระดับชุมชนถิ่นฐานบ้านเกิดของ
ตนเอง ภายใต้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ใน คณะ
ผู้ด าเนินการวิจัย จึงใช้แนวคิด Social Movement 

63วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



(ไชยรัตน์, 2545) หรือประเด็นการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อ
เสนอแนวทางการจัดการทรัพยากร  

การจัดสรรทรัพยากร ในพื้นที่ ผ่านการสร้าง 
อัตลักษณ์ เยาวชนคนเขื่อนผาก ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รักษ์ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่มีเป้าหมายเดียวกัน  
ในการพัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีภาคีเครือข่ายชุมชน ตาม
แนวทางเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชน 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งได้ 4 ระยะ
ดังนี้คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเชิงพื้นที่และการ
วิเคราะห์ศักยภาพต้นแบบเยาวชนต าบลเข่ือนผาก ระยะ
ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบเยาวชนโดยใช้กระบวนการทาง
สังคมศาสตร์ ระยะที่ 3 การปฏิบัติการพัฒนาตนเองของ
เยาวชนโดยกระบวนการทางสังคมศาสตร์ และระยะที่ 4 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ถอดบทเรียนต้นแบบเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชน 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 2) การปฏิบัติการ
ภาคสนาม และ 3) การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผากโดยใช้
กระบวนการทางสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4ราย คนที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้าน

สภาเด็กและเยาวชน จ านวน 5 ราย ที่มีประสบการณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 3) ต้นแบบสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเขื่อนผากจ านวน 22 ราย รวมทั้งหมด  
30 ราย 

จ านวนต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอ
พร้าวจังหวัดเชียงใหม่ (ตารางที่ 1) และแบ่งสัดส่วนตาม
เพศดังแสดงใน (ภาพที่ 1) 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนต้นแบบสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลเขื่อนผาก 

ปี พ.ศ. จ านวน 
ชาย หญิง 

2564 9 13 
Total 22 คน 

 
ภาพที่ 1 สัดส่วนจ านวนต้นแบบเยาวชนต าบล 

เขื่อนผากที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
กรอบแนวคิดกระบวนการทางสังคมศาสตร์ การพัฒนา
ต้นแบบเยาวชน ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ แสดง (ภาพ 2) ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการทางสังคมศาสตร์การพัฒนาต้นแบบเยาวชน 

41%
59%

สัดส่วนจ านวนต้นแบบเยาวชน
ต าบลเขื่อนผาก ณ ปี 2564

ชาย หญิง
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(ไชยรัตน์, 2545) หรือประเด็นการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อ
เสนอแนวทางการจัดการทรัพยากร  

การจัดสรรทรัพยากร ในพื้นที่ ผ่านการสร้าง 
อัตลักษณ์ เยาวชนคนเขื่อนผาก ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รักษ์ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่มีเป้าหมายเดียวกัน  
ในการพัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีภาคีเครือข่ายชุมชน ตาม
แนวทางเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชน 

 
วิธีการด าเนินงาน 
 วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งได้ 4 ระยะ
ดังนี้คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทเชิงพื้นที่และการ
วิเคราะห์ศักยภาพต้นแบบเยาวชนต าบลเข่ือนผาก ระยะ
ที่ 2 การพัฒนาต้นแบบเยาวชนโดยใช้กระบวนการทาง
สังคมศาสตร์ ระยะที่ 3 การปฏิบัติการพัฒนาตนเองของ
เยาวชนโดยกระบวนการทางสังคมศาสตร์ และระยะที่ 4 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ถอดบทเรียนต้นแบบเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชน 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 2) การปฏิบัติการ
ภาคสนาม และ 3) การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบลเข่ือนผากโดยใช้
กระบวนการทางสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4ราย คนที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้าน

สภาเด็กและเยาวชน จ านวน 5 ราย ที่มีประสบการณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 3) ต้นแบบสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเขื่อนผากจ านวน 22 ราย รวมทั้งหมด  
30 ราย 

จ านวนต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอ
พร้าวจังหวัดเชียงใหม่ (ตารางที่ 1) และแบ่งสัดส่วนตาม
เพศดังแสดงใน (ภาพที่ 1) 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนต้นแบบสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลเขื่อนผาก 

ปี พ.ศ. จ านวน 
ชาย หญิง 

2564 9 13 
Total 22 คน 

 
ภาพที่ 1 สัดส่วนจ านวนต้นแบบเยาวชนต าบล 

เขื่อนผากที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
กรอบแนวคิดกระบวนการทางสังคมศาสตร์ การพัฒนา
ต้นแบบเยาวชน ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ แสดง (ภาพ 2) ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดกระบวนการทางสังคมศาสตร์การพัฒนาต้นแบบเยาวชน 

41%
59%

สัดส่วนจ านวนต้นแบบเยาวชน
ต าบลเขื่อนผาก ณ ปี 2564

ชาย หญิง

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินการวิจัย การน ากระบวนการทาง
สังคมศาสตร์ มาพัฒนาต้นแบบเยาวชน ต าบลเข่ือนผาก 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  

1. ผลการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่และวิเคราะห์
ศักยภาพของต้นแบบเยาวชน  

1.1 ผลการศึกษาบริบทพื้นที่และการวิเคราะห์
ศักยภาพต้นแบบเยาวชน พบว่า สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเขื่อนผากถือก าเนิดขั้นเมื่อปีพ.ศ. 2558 โดยจุด 
เริ่ มต้นมีแกนน าทั้ งหมด 9 คน ปัจจุบันมี  22 คน 
เป้าหมายของการรวมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ต าบล
เข่ือนผาก เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วม ของเด็กและเยาวชน 
ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความสุข การสร้างเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีภาวะผู้น าผู้ตาม กล้าคิดกล้าแสดงออก 
การขยายจ านวนการรับสมาชิกเพิ่ม 

โดยทั้งนี้มี องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่อนผาก 
ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ด าเนินการให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนได้
ด าเนินการคัดเลือกคณะบริหารฯ เมื่อวันที่ 28 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 ซึ่ งตามที่พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 มาตรา 22 
ก าหนดให้ด าเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนขึ้น 
โดยมีสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น และให้มีคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนต าบล ประกอบด้วยประธานสภา
หนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกจาก
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อก าหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่ต าบล และด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล แสดงกิจกรรมภาคสนาม (ภาพที่ 3)  

1.2 สภาพปัญหาที่พบ ในการด าเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 1) ขาดแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และขาดการติดตามการด าเนินงาน 
2) ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี และ 3) ขาดแรงจูงใจ
ในการร่วมเป็นสมาชิก  

 
 

 
ภาพที่ 3 ภาคสนาม การลงพื้นที่ศึกษาบริบทพื้นที่ 

และการวิเคราะห์ศักยภาพต้นแบบเยาวชน 
 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า สภา
เด็กและเยาวชนต้นแบบ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นที่ในการ
ร่วมพัฒนา ขับเคลื่อน ยกระดับศักยภาพของเยาวชน 
แต่ขาดระบบกลไกการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่คณะผู้วิจัยน ามาพัฒนาต้นแบบเยาวชนคนเข่ือนผาก 

2. ผลของการพัฒนาต้นแบบเยาวชน ต าบล
เข่ือนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  ได้ต้นแบบ
เยาวชนโดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ สู่การเป็น
ต้นแบบเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชนคนเข่ือนผาก  
ได้ต้นแบบ 3 ต้นแบบ ดังนี้คือ  

ต้นแบบที่ 1 ต้นแบบเยาวชนผู้ประกอบการ
ผลิตยาดมสมุนไพรหอมฉุย  

ต้นแบบที่ 2 ต้นแบบเยาวชนผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟสตอร่ี-คาเฟ่ และ 

ต้นแบบที่ 3 ต้นแบบเยาวชนสร้างนวัตกรรม
เพื่อสังคม แสดงการด าเนินการใน (ภาพที่ 4-7) ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงกิจกรรมต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก 
(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก
,2564) 

 

65วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



 
ภาพที่ 5 แสดงผลิตภัณฑ์ตน้แบบเยาวชนผูป้ระกอบการ
ยาดมหอมฉุยผลผลติของต้นแบบเยาวชนคนเข่ือนผาก 

(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก
,2564) 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลิตภัณฑ์ร้านสะ-ตอ-รี-่คาเฟ่  

ผลผลติของต้นแบบเยาวชนคนเขื่อนผาก 
(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก, 
2564) 
 เกิดจากการดัดแปลงของศูนย์ประสานงานเด็ก
ออกแบบแล้วผ่านกระบวนการคิดของสภาเด็กและ
เยาวชน 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่เรียนรู้ร่วมต้นแบบเยาวชนต าบล
เข่ือนผาก เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วม และท ากิจกรรมร่วมกัน

อย่างสร้างสรรค์ 
(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก, 
2564) 
 คณะผู้วิจัยได้น ากระบวนการทางสังคมศาสตร์
ประกอบไปด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
กระบวนสร้างแรงจูงใจ หลักเคารพในตัวบุคคล  
หลักคุณประโยชน์ และหลักความยุติธรรม โดยต้นแบบ
เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านพื้นที่ต าบลเขื่อนผาก น าการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มาร่วมจัดกระท า
เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการ 

เข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการรับรู้สมัยใหม่ 
การขับเคลื่อนชุมชนโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เป็นองค์ประกอบร่วม แนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็น
วิธีการหรือกลไกที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคม 
เชิงพื้นที่ของต าบลเขื่อนผาก เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการ
พัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก ทั้งสามต้นแบบ 

2.1 ผลการถอดองค์ความรู้ผลส าเร็จการพัฒนา
ต้นแบบเยาวชนคนเข่ือนผาก 

ผลการด าเนินการพัฒนาต้นแบบเยาวชน คณะ
ผู้ด าเนินการ ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ในการ
พัฒนา และการถอดบทเรียนเยาวชนต้นแบบเพื่อการมุ่ง
สู่การเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเยาวชนให้คืนถิ่น
ฐานบ้านเกิด พบว่า ด้านสังคม มีการคืนถ่ินของคนรุ่น
ใหม่ เยาวชนคนเขื่อนผากมีทักษะทางด้านการคิดมี
ความหลากหลายทางด้านความคิด ความคิดเก่าผสม
ใหม่ โดยไม่เกิดความขัดแย้ง มีทักษะการปฏิบัติที่ดี และ
มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนบ้านเกิด ด้านเศรษฐกิจ เกิดการ
จ้างงานในเด็ก เยาวชน เกิดรายได้หมุนเวียนในกลุ่ม
ต้นแบบเยาวชนผู้ประกอบการ ด้านวัฒนธรรม ต้นแบบ
เยาวชนมีทักษะถ่ายทอดแนวคิดการรักษ์บ้านเกิดผ่าน
พื้นที่เรียนรู้ร่วมของกลุ่มต้นแบบเยาวชน สามารถเป็น
ต้นแบบที่สามารถขับเคลื่อนให้เป็นที่ศึกษา เรียนรู้ การดู
งานของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีการสร้างภาคี
เครือข่ายเยาวชนระหว่างหน่วยงานการปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองต่อไป 

ในกลไกของการบริหารจัดการหรือพัฒนา
ต้นแบบเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชน สนับสนุนให้มี
การจัดตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาเขื่อนผาก เพื่อ        
1) พัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านการเงินให้กับ
เยาวชนในต าบลเข่ือนผาก 2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วนในต าบลเขื่อนผาก 
3) เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และเกิดแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในการน าไปท ากิจกรรมในชุมชน และ 4) มอบ
สวัสดิการ ทุนการศึกษา หรือทุนในการท ากิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์ชุมชน ดังแสดง (ภาพที่ 8) 

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ถอดกระบวนการ
ทางสังคมศาสตร์บทเรียนความส าเร็จของการพัฒนา
ต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าวจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องแสดง (ภาพที่ 9 )  
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ภาพที่ 5 แสดงผลิตภัณฑ์ตน้แบบเยาวชนผูป้ระกอบการ
ยาดมหอมฉุยผลผลติของต้นแบบเยาวชนคนเข่ือนผาก 

(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก
,2564) 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงผลิตภัณฑ์ร้านสะ-ตอ-รี-่คาเฟ่  

ผลผลติของต้นแบบเยาวชนคนเขื่อนผาก 
(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก, 
2564) 
 เกิดจากการดัดแปลงของศูนย์ประสานงานเด็ก
ออกแบบแล้วผ่านกระบวนการคิดของสภาเด็กและ
เยาวชน 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่เรียนรู้ร่วมต้นแบบเยาวชนต าบล
เข่ือนผาก เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วม และท ากิจกรรมร่วมกัน

อย่างสร้างสรรค์ 
(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก, 
2564) 
 คณะผู้วิจัยได้น ากระบวนการทางสังคมศาสตร์
ประกอบไปด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ 
กระบวนสร้างแรงจู ง ใจ หลักเคารพในตัวบุคคล  
หลักคุณประโยชน์ และหลักความยุติธรรม โดยต้นแบบ
เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านพื้นที่ต าบลเขื่อนผาก น าการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มาร่วมจัดกระท า
เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการ 

เข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการรับรู้สมัยใหม่ 
การขับเคลื่อนชุมชนโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เป็นองค์ประกอบร่วม แนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็น
วิธีการหรือกลไกที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคม 
เชิงพื้นที่ของต าบลเขื่อนผาก เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการ
พัฒนาต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก ทั้งสามต้นแบบ 

2.1 ผลการถอดองค์ความรู้ผลส าเร็จการพัฒนา
ต้นแบบเยาวชนคนเข่ือนผาก 

ผลการด าเนินการพัฒนาต้นแบบเยาวชน คณะ
ผู้ด าเนินการ ใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ในการ
พัฒนา และการถอดบทเรียนเยาวชนต้นแบบเพื่อการมุ่ง
สู่การเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเยาวชนให้คืนถิ่น
ฐานบ้านเกิด พบว่า ด้านสังคม มีการคืนถิ่นของคนรุ่น
ใหม่ เยาวชนคนเขื่อนผากมีทักษะทางด้านการคิดมี
ความหลากหลายทางด้านความคิด ความคิดเก่าผสม
ใหม่ โดยไม่เกิดความขัดแย้ง มีทักษะการปฏิบัติที่ดี และ
มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชนบ้านเกิด ด้านเศรษฐกิจ เกิดการ
จ้างงานในเด็ก เยาวชน เกิดรายได้หมุนเวียนในกลุ่ม
ต้นแบบเยาวชนผู้ประกอบการ ด้านวัฒนธรรม ต้นแบบ
เยาวชนมีทักษะถ่ายทอดแนวคิดการรักษ์บ้านเกิดผ่าน
พื้นที่เรียนรู้ร่วมของกลุ่มต้นแบบเยาวชน สามารถเป็น
ต้นแบบที่สามารถขับเคลื่อนให้เป็นที่ศึกษา เรียนรู้ การดู
งานของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีการสร้างภาคี
เครือข่ายเยาวชนระหว่างหน่วยงานการปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของตนเองต่อไป 

ในกลไกของการบริหารจัดการหรือพัฒนา
ต้นแบบเยาวชนนักปฏิบัติการเพื่อชุมชน สนับสนุนให้มี
การจัดตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาเขื่อนผาก เพื่อ        
1) พัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านการเงินให้กับ
เยาวชนในต าบลเขื่อนผาก 2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วนในต าบลเขื่อนผาก 
3) เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิก และเกิดแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในการน าไปท ากิจกรรมในชุมชน และ 4) มอบ
สวัสดิการ ทุนการศึกษา หรือทุนในการท ากิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์ชุมชน ดังแสดง (ภาพที่ 8) 

อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ถอดกระบวนการ
ทางสังคมศาสตร์บทเรียนความส าเร็จของการพัฒนา
ต้นแบบเยาวชนต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าวจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องแสดง (ภาพที่ 9 )  

 
ภาพที่ 8 แสดงสัญลักษณ์กองทนุเพื่อช่วยเหลือสังคม 

(ที่มา:ภาพจากเพจสภาเด็กและเยาวชนต าบลเขื่อนผาก, 
2564) 
  

 

 
ภาพที่ 9 โมเดลแสดงกระบวนการทางสงัคมศาสตร์เพื่อ

การพัฒนาต้นแบบเยาวชนคนเข่ือนผาก 
 จะเห็นได้ว่ากระบวนการทางสังคมศาสตร์เป็น
อีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืนโดย
ให้ความส าคัญกับการเป็นพัฒนาต้นแบบเยาวชนในพืน้ที่
เป็นฐานการพัฒนาบ้านเกิด เยาวชนได้เห็นคุณค่าและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาร่วมกันที่ชัดเจน การใช้
ศักยภาพและทรัพยากรในชุมชนต าบลเขื่อนผากที่มีอยู่
เป็นหลัก จัดสรรทรัพยากรร่วมกันอย่างยุติธรรม และ
การมีส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายและตัดสินใจ
ในกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับตนเองและสภาเด็กและ
เยาวชน การสนับสนุนให้ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพและก าลังความสามารถ การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างพื้นเรียนรู้ร่วมที่
ให้เ อ้ือต่อการเรียนรู้ และท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ ก่อเกิดพลังการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 
อันเป็นรากฐานการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนต าบล

เขื่อนผากอย่างเข้มแข็ง อันเชื่อมโยงและน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป 
 
อภิปรายผล 

กลุ่มต้นแบบเยาวชนต าบลเข่ือนผาก เป็น
เยาวชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนชุมชนบ้านเกิด ให้ตนเองเกิดการพัฒนา สร้าง
รายได้ เพิ่มมูลค่าในต้นทุนทางสังคมมุ่งสู่ความยั่งยืนได้ 
คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ได้วางแผน ประสานงาน
ร่วมกันโดยการมีส่วนร่วม แนวทางร่วมกันในการพัฒนา
ทักษะให้กับต้นแบบเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ 
ในยุคโควิด-19 ให้เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้
บริบทเชิงพื้นที่ ภายใต้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ 
โดยปัจจัยก าหนดการกระท าร่วมกันทางสังคม ในต าบล
เข่ือนผาก ประกอบไปด้วย ต้นแบบสภาเด็กและ
เยาวชน) เป้าหมายในการยกระดับสภาเด็กจัดกระท า
โดยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สภาเด็กและเยาวชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติการโดยใช้กลไกการสร้างเครือข่าย มีเงื่อนไข เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถสร้างมูลค่า และคุณค่า
ร่วมกัน วิธีการ ในการพัฒนาต้นแบบเยาวชน 

อย่างไรก็ตามความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม
นั้นถือเป็นความฝันและเป้าหมายที่ทุกประเทศทั่วโลกมี
ความต้องการร่วมกัน โดย Durkheim ได้กล่าวเรียกว่า
ความเป็นหนึ่งเดียวกันว่า Solidarity (สามชาย, 2541) 
หรือแม้กระทั่งนักพัฒนา แนวคิดเชิงโครงสร้างและ
หน้ าที่ จนได้ชื่ อว่ า  Parsonian Functionalism ของ 
Parsons ซึ่งก็ได้ เรียก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี้ว่า 
Social Unity ซึ่งปัจจุบันถูกน ามาใช้ในการพัฒนาสังคม
และชุมชน  

และให้สอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืนตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทย (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี พ.ศ.2561-2580) นั้น เพื่อการพัฒนาท่ีสามารถสร้าง 
ความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโต  ของ
เศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
จนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับ  และเยียวยาของระบบ
นิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อัตลักษณ์ต้นแบบเยาวชน 

67วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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และสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ รับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง ประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่ งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วน ในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาใน
ระดับอย่างสมดุล มี เสถียรภาพ และยั่งยืน 

เพื่อเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่
ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ เยาวชนคนเขื่อนผาก ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรักษ์ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่มีเป้าหมาย
เดียวกัน ผลจากการสัมภาษณ์ต้นแบบเยาวชน สรุปผล
การสะท้อนคิด (Reflection) หลังการเข้าร่วมพัฒนา 
ดังนี้ 

ต้นแบบ 001 การเข้ามาเป็นสภาเด็กเยาวชน
เป็นการหล่อหลอมบ่มเพาะ ให้มีความรู้ทักษะ เป็นการ
พัฒนาตัวเองเพื่อสู่เป้าหมายชีวิตที่วางไว้ ได้มีมิตรภาพ
หลากหลายมีความกล้าแสดงออกด้านการพูด  

ต้นแบบ 002 การที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
สภาเด็กได้ปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและวิธีการท างาน
เพื่อสังคม จากเด็กที่เห็นแก่ตัวเป็นใหญ่ กลายเป็นเด็กที่
พยายามเข้าใจหลายๆ ฝ่าย จากคนที่ไม่อยากยุ่งวุ่นวาย
กับใครเป็นคนที่อยากเข้าหาคนมากขึ้น จากการที่ได้ท า
กิจกรรมและคลุกคลีกับกลุ่มคนหลากหลายรูปแบบ ช่วย
ในเรื่องของการวางตัวที่ดีรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรท า
อย่างไร ใช้ค าพูดเป็น และถ่ายทอดออกได้ ในฐานะที่
เป็นสภาเด็กคนแรกและอยู่มานานมันท าให้เราได้บีบคั้น
ตัวเองให้เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ ในการพูดคุย
ต่างๆ มันเป็นการสร้างทักษะไปโดยปริยาย โดยนึกเสมอ
ว่าการท ากิจกรรมพี่โตต้องเป็นตัวอย่างถ้าพี่ท าได้น้องจะ
ท าตามนั้นก็ไม่ยาก 
 ต้นแบบ 003 เมื่อได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนรู้สึกเต้นตื่นที่ได้มาท างานร่วมกับสภา
เด็กได้สอนอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความกล้า
แสดง กล้าคิด กล้าท า การคิดกระบวนการ การ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  
 ต้นแบบ 004 เมื่อหนูได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของสภาเด็กนั้นท าให้หนูได้ตระหนักหรือท าให้หนูรู้ 

ว่าการที่งานหนึ่งงานจะส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของคนในหมู่คณะ หรือคนในชมรมร่วมมือกัน
ท างานและยังท าให้พวกหนูได้ลองปฏิบัติหรือลองลงมือ
ท าในงานที่ตนเองไม่เคยท ามาก่อน 

ต้นแบบ 005 ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  
เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ลงมือท าการที่เราได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กนั้นเราได้รับทักษะต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการกล้าแสดงออก ได้มิตรภาพและได้เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนและได้มีจุดยืนที่แม้ว่าเราจะเป็นเสียง 
เล็กๆ แต่เราสามารถท่ีจะท าให้คนส่วนมากมาสนใจเรา
ได้และได้รับความรู้ในการแก้ปัญหา ในชุมชนและใน
ชีวิตประจ าวันและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้ฝึก
ทักษะในการท างานและในการฝึกประสบการชีวิตจริง 

ต้ น แ บ บ  006 ไ ด้ ใ ห้ พื้ น ที่ ใ น ก า ร แ ส ด ง
ความสามารถของตนเอง พื้นที่ความคิดที่เราอยากจะพดู 
ให้เราท าอะไรหลายๆ  อย่างด้วยตัวเอง ประสบการณ์ที่
ได้จากในนี้มันก็ไม่ได้จะมีได้ง่ายๆ แต่เนื่องจากมีผู้ใหญ่
หลายๆ ท่านพี่ๆ หลายๆ คนเห็นในความสามารถของ
ตนเอง จึงท าให้มีสภาเด็กและเยาวชนถึงทุกวันนี้ 

ต้นแบบ 007 การได้เป็นสภาเด็กและเยาวชน
ได้ให้ทักษะความรู้ให้ตัวเองและทุกๆ คนในทุกๆ เร่ืองไม่
ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่
ต่างๆ แล้วยังได้รู้วิธีการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม
ได้รับมิตรภาพดีดี ได้มีส่วนร่วมอย่างที่แท้จริงแล้วสนุก
ไปกับมันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะดีต่อตัวเองและทุกๆคน 

ต้นแบบ 008 ได้ฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ และ 
การท างานร่วมกันมีความสามัคคีรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน จากเด็กที่คิดแต่เที่ยวพอมาเป็นสภาเด็กได้ท าอะไร
ต่างๆ มากมายท าให้ฉันสนุกไปกับมันจากเด็กติดเที่ยวก็
กลายเป็นคนมีความคิดพอสมควรโตขึ้นมามาก สภาเด็ก
มอบความสุขและรอยยิ้มมากมายให้ฉันและเพื่อนหรือ
มิตรภาพ 
 ผลจากการสะท้อนความคิดของต้นแบบ
เยาวชนในกระบวนการทางสังคมศาสตร์ : บทเรียน
ความส าเร็จของการพัฒนาต้นแบบเยาวชน ต าบล 
เขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ เยาวชนสามารถ
สร้างสรรค์สังคมและบ่มเพาะตนเองเป็นต้นกล้าที่ดีมี
คุณภาพต่อไปอย่างมีคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับชีวิต
ตนเองต่อไปในอนาคต 
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และสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ รับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง ประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่ งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วน ในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาใน
ระดับอย่างสมดุล มี เสถียรภาพ และยั่งยืน 

เพื่อเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่
ผ่านการสร้างอัตลักษณ์ เยาวชนคนเขื่อนผาก ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรักษ์ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่มีเป้าหมาย
เดียวกัน ผลจากการสัมภาษณ์ต้นแบบเยาวชน สรุปผล
การสะท้อนคิด (Reflection) หลังการเข้าร่วมพัฒนา 
ดังนี้ 

ต้นแบบ 001 การเข้ามาเป็นสภาเด็กเยาวชน
เป็นการหล่อหลอมบ่มเพาะ ให้มีความรู้ทักษะ เป็นการ
พัฒนาตัวเองเพื่อสู่เป้าหมายชีวิตที่วางไว้ ได้มีมิตรภาพ
หลากหลายมีความกล้าแสดงออกด้านการพูด  

ต้นแบบ 002 การที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
สภาเด็กได้ปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและวิธีการท างาน
เพื่อสังคม จากเด็กที่เห็นแก่ตัวเป็นใหญ่ กลายเป็นเด็กที่
พยายามเข้าใจหลายๆ ฝ่าย จากคนที่ไม่อยากยุ่งวุ่นวาย
กับใครเป็นคนท่ีอยากเข้าหาคนมากขึ้น จากการที่ได้ท า
กิจกรรมและคลุกคลีกับกลุ่มคนหลากหลายรูปแบบ ช่วย
ในเรื่องของการวางตัวที่ดีรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรท า
อย่างไร ใช้ค าพูดเป็น และถ่ายทอดออกได้ ในฐานะที่
เป็นสภาเด็กคนแรกและอยู่มานานมันท าให้เราได้บีบคั้น
ตัวเองให้เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ ในการพูดคุย
ต่างๆ มันเป็นการสร้างทักษะไปโดยปริยาย โดยนึกเสมอ
ว่าการท ากิจกรรมพี่โตต้องเป็นตัวอย่างถ้าพี่ท าได้น้องจะ
ท าตามนั้นก็ไม่ยาก 
 ต้นแบบ 003 เมื่อได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกสภา
เด็กและเยาวชนรู้สึกเต้นตื่นที่ได้มาท างานร่วมกับสภา
เด็กได้สอนอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความกล้า
แสดง กล้าคิด กล้าท า การคิดกระบวนการ การ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  
 ต้นแบบ 004 เมื่อหนูได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของสภาเด็กนั้นท าให้หนูได้ตระหนักหรือท าให้หนูรู้ 

ว่าการที่งานหนึ่งงานจะส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของคนในหมู่คณะ หรือคนในชมรมร่วมมือกัน
ท างานและยังท าให้พวกหนูได้ลองปฏิบัติหรือลองลงมือ
ท าในงานที่ตนเองไม่เคยท ามาก่อน 

ต้นแบบ 005 ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  
เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ลงมือท าการที่เราได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กนั้นเราได้รับทักษะต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการกล้าแสดงออก ได้มิตรภาพและได้เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนและได้มีจุดยืนที่แม้ว่าเราจะเป็นเสียง 
เล็กๆ แต่เราสามารถที่จะท าให้คนส่วนมากมาสนใจเรา
ได้และได้รับความรู้ในการแก้ปัญหา ในชุมชนและใน
ชีวิตประจ าวันและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราได้ฝึก
ทักษะในการท างานและในการฝึกประสบการชีวิตจริง 

ต้ น แ บ บ  006 ไ ด้ ใ ห้ พื้ น ที่ ใ น ก า ร แ ส ด ง
ความสามารถของตนเอง พื้นที่ความคิดที่เราอยากจะพดู 
ให้เราท าอะไรหลายๆ  อย่างด้วยตัวเอง ประสบการณ์ที่
ได้จากในนี้มันก็ไม่ได้จะมีได้ง่ายๆ แต่เนื่องจากมีผู้ใหญ่
หลายๆ ท่านพี่ๆ หลายๆ คนเห็นในความสามารถของ
ตนเอง จึงท าให้มีสภาเด็กและเยาวชนถึงทุกวันนี้ 

ต้นแบบ 007 การได้เป็นสภาเด็กและเยาวชน
ได้ให้ทักษะความรู้ให้ตัวเองและทุกๆ คนในทุกๆ เร่ืองไม่
ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่
ต่างๆ แล้วยังได้รู้วิธีการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม
ได้รับมิตรภาพดีดี ได้มีส่วนร่วมอย่างที่แท้จริงแล้วสนุก
ไปกับมันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะดีต่อตัวเองและทุกๆคน 

ต้นแบบ 008 ได้ฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ และ 
การท างานร่วมกันมีความสามัคคีรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน จากเด็กที่คิดแต่เที่ยวพอมาเป็นสภาเด็กได้ท าอะไร
ต่างๆ มากมายท าให้ฉันสนุกไปกับมันจากเด็กติดเที่ยวก็
กลายเป็นคนมีความคิดพอสมควรโตขึ้นมามาก สภาเด็ก
มอบความสุขและรอยยิ้มมากมายให้ฉันและเพื่อนหรือ
มิตรภาพ 
 ผลจากการสะท้อนความคิดของต้นแบบ
เยาวชนในกระบวนการทางสังคมศาสตร์ : บทเรียน
ความส าเร็จของการพัฒนาต้นแบบเยาวชน ต าบล 
เขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ เยาวชนสามารถ
สร้างสรรค์สังคมและบ่มเพาะตนเองเป็นต้นกล้าที่ดีมี
คุณภาพต่อไปอย่างมีคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับชีวิต
ตนเองต่อไปในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 
1.ในการพัฒนา ต้นแบบเยาวชนควรจั ด

กิจกรรมที่เสริมสร้างประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่ดี
งามของคนในพื้นที่ ตลอดไปจนถึงคุณธรรมและศีลธรรม
อันดี ด้วยการสร้างพลังให้เกิดค่านิยม หรือ บรรทัดฐาน
ของสังคม อันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งเป็นแนวทางใน
การพัฒนา ควบคุม ดูแล และขัดเกลา อันจะท าให้เกิด
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม 

2. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรสร้าง
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของชุมชน จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
จ าเป็นต้องให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนร่วมแสดง
ข้อคิดเห็น ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของ
องค์กรในด้านการจัดการความรู้เพ่ือการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจใน เป้าหมาย
เดียวกันและให้ทันกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตลอดเวลา เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน  

3. ควรมีการวิ จั ยยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการเยาวชนต้นแบบให้สู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
และสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างหน่วยงานอ่ืน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและสร้างระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วม IoT แบบไฮโดรกริด
ส้าหรับฟื้นฟูนิเวศป่าชุมชนเพื่อการปลูกไผ่แคนเพื่อท้าให้ระบบนิเวศป่าชุมชนฟื้นตัวจากการขาดน้้า  และส่งเสริมการ
เติบโตของไผ่ และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการน้้าในป่าชุมชนบ้านท่าเรือ ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้  1. กระบวนการวิเคราะห์การประเมินและตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมสังคมและชุมชน ด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นโดยการสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus group) และวิธีการ
มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น-ร่วมออกแบบ (Participatory design, Co-design)  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การออกแบบติดตั้งระบบและเครื่องมือ และ 4 การประเมินผลการด้าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัย
พบว่ากิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นพบว่า ปัญหาที่แท้จริงของป่าชุมชนคือการ
ขาดน้้าในหน้าแล้ง จึงได้ร่วมกันออกแบบการฟื้นฟูป่าชุมชนโดยเลือกพื้นที่น้าร่อง 2 โซน มีประชากรไผ่จ้านวน 84 ต้น 
และชุมชนต้องการระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบ IoT และต้องการการรดน้้าโดยไม่ให้มีการสูญเสียน้้า
จึงส่งผลให้เลือกระบบธนาคารน้้าใต้ดินแบบปิดมาใช้ และได้ออกแบบกรอบการด้าเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 ด้าเนินการ
ติดตั้งระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1,500 วัตต์พร้อมระบบ IoT ร่วมธนาคารน้้าใต้ดินที่เจาะหลุมลึก 80 
เซนติเมตร และในขั้นตอนที่ 4 คือการประเมินผลกระทบด้านชุมชน พบว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมให้กิจการชุมชน
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าประชากรไผ่มีความเจริญเติบโตข้ึนเป็น 114 ต้น 
จากเดิม 84 ต้น สามารถลดการใช้พลังงานได้ 1,314 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ประหยัดเวลาในการรดน้้าได้วันละ 3 ชั่วโมง 
จากการประยุกต์ใช้ระบบ IoT และลดการปลดปล่อย CO2 ได้ 306.35 กิโลกรัมต่อปี สุดท้ายคือผลกระทบด้านสังคม 
และเศรษฐศาสตร์ พบว่าสามารถลดต้นทุนจากการน้าเข้าไผ่อย่างน้อยปีละ 50,000 บาท มีความสามารถในการผลิต
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สินค้าได้ทันตลาด ชุมชนท้าเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้แก่ครัวเรือนมากขึ้น ลดปัญหาการเดินทาง และลดความ
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้โดยอ้อมอีกด้วย. 
 
ค้าส้าคัญ  ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ การฟื้นฟูป่าชุมชน ระบบไฮโดรกริด  
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to develop and construct a solar water pumping system with 
IoT system to restore community forest ecosystems and bamboo planting to restore community 
forest ecosystems in Ban Tha Ruea Community, Tha Ruea Sub- district, Na Wa District, Nakhon 
Phanom Province.  The research was divided into 4 steps as follows:  1) the process of analyzing, 
assessing, and examining the social and community environment by focus group discussion, 
participation design and co- design methods 2) data analysis 3) design and installation of systems 
and measurement and 4) project performance evaluation.  From the result, it was found from the 
brainstorm for data collecting and analysis in the activities in steps 1 and 2 that the root cause in 
community forests was the lack of water in the summer season.  Therefore, the community forest 
restoration project had been designed by the community by selecting 2 pilot zones with a 
population of 84 bamboo trees, and the community needed a solar pumping system with IoT and 
watering without water loss.  Step 3:  a 1,500 watt solar pumping system with IoT and 80 cm depth 
of a close system groundwater bank was designed and Installed.  And from the community impact 
assessment in step 4 showed that this project can help to promote community affairs to grow 
efficiently. Environmental impact showed that the bamboo population has grown up to 114 trees, 
reduced energy consumption by 1,314 kilowatt-hour per year, reduced watering time 3 hours per 
day from IoT application, and CO2 emission reduction by 306. 35 kilograms per year.  Finally, the 
impact on social and economy showed that this project was able to reduce the importing cost of 
bamboo at least 50,000 baht per year, enhance the ability to produce products in timely manner 
market, create intergrated agriculture, generate more income for households, reduce travelling 
problems and also reduce the risk of indirect transmission of COVID-19. 

 
Keywords   Solar pumping system, Community Forest Restoration, Hydro grid system 
 
บทน้า 

บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอ
นาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นชุมชนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่      
มีอาชีพท้านาเป็นหลัก และมีการผลิตเครื่องดนตรี
พื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม มี จ้านวนประชากร 600 
ครัวเรือน โดยบ้านท่าเรือนั้นถือว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจนได้รับ
ฉายา “หมู่บ้านแห่งเสียงดนตรี” สืบสานวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โดย
การอนุรักษ์การท้าเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน คือ การท้า
แคน โหวต พิณ และโปงลาง นับเป็นเอกลักษณ์ที่สร้าง
คุณค่า และรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างมาก โดยทุกปี
ชาวบ้านท่าเรือจะมีเงินหมุนเวียนสะพัดจากการผลิต
เครื่องดนตรีอีสาน ส่งออกขายปีละกว่า 10 ล้านบาท 
สร้างรายได้ในครัวเรือนเดือนละประมาณ 20 ,000-
30,000 บาท โดยการท้าแคนนั้นชาวบ้านจะใช้ไผ่เฮี๊ยะ   
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ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ไผ่แคน” ปัจจุบันไผ่แคนส่วนใหญ่
นั้นน้าเข้าจากต่างประเทศ เป็นมูลค่าที่น้าเข้าไม่ต่้ากว่า 
5 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันชาวบ้านมีป่าชมุชนอยู่ประมาณ 
40 ไร่ จึงเกิดความพยายามที่จะท้าการปลูกไผ่เองโดย
ประชากรไผ่ที่ปลูกไว้ 600 ต้น เพื่อจะลดต้นทุนวัตถุดิบ
จากการน้าเข้าไผ่ แต่ด้วยปัญหาการขาดแคลนน้้าเพราะ
ไม่มีแหล่งน้้าสาธารณะ และไม่มีทุนทรัพย์ส้าหรับการ
เจาะบ่อบาดาล และไม่มีเวลาเพียงพอกอปรกับต้นทุน
ทางพลังงานในการมาบริหารจัดการสูงท้าให้ต้องละทิ้ง
การปลูกไปปล่อยให้เกิดความเสียหายจากความแห้งแล้ง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้้ามี
ค่อนข้างมาก เช่นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
มาจัดการน้้า การใช้ธนาคารน้้าใต้ดิน รวมถึงการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้้าเพื่อการเกษตร เป็น
ต้น ระบบไฮโดรกริดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถบริหาร
จัดการพื้นที่ป่าได้โดยระบบนี้เป็นการประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการแบบกริด (Grid to grid) การสูบน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar pump) ธนาคารน้้าใต้ดินระบบ 
ปิดร่วม (Close system ground water bank) กับการ
บริหารจัดการด้วยอินเทอร์เนตเพื่อทุกสรรพสิ่ง (IoT)  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน้า
เครื่องมือระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการ
จัดการน้้าแบบระบบไฮโดรกริด (Hydrogrid system) 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการน้้าให้ตรงกับโจทย์ปัญหา
ของชุมชนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริม
การด้าเนินธุรกิจของชุมชนโดย จากผลการวิจัยคาดว่า
จะมีการเพิ่มประชากรป่าไผ่รวมไปถึงการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ระบบไฮโดรกริด คือ ระบบการบริหารจัดการ
น้้า โดยการใช้ระบบสูบน้้าเป็นส่วนต้นก้าลังการส่งน้้า
ทางท่อ และใช้ระบบธนาคารน้้าใต้ดินระบบปิดเป็น 
จุดรับน้้า โดยการจัดการพื้นที่นั้นจะท้าการวางผังโดยใช้
แบบตารางและก้าหนดจุดจ่ายน้้า โดยการใช้ประชากร
ต้นไม้และทิศการไหลของน้้าตามศาสตร์ธนาคารน้้า 
ใต้ดิน คือน้้าในระดับน้้าใต้ดินหรือน้้าบาดาลจะไหลจาก
ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก และจากทิศเหนือไปใต้ 
ดังนั้นการขุดบ่อเติมน้้าหลักต้องอยู่ทางทิศตะวันตก

หรือไม่ก็ทิศเหนือ เพื่อท้าการระบุพิกัดให้เหมาะสมและ
สามารถให้น้้าไหลใต้ดินได้ทั่วถึงและเป็นไปตามหลักทาง
ธรรมชาติ แสดงดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 ระบบไฮโดรกริด 

 
หลักของการบริหารจัดการน้้า (Agricultural 

Technology, 2019) ที่ถูกต้องและให้ประสบผลส้าเร็จ
ต้องอาศัยหลักการและวิธีการดังนี้ 

1. หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ คือ แรง
เหวี่ยงของโลก แรงดึงดูดของโลก แรงดันน้้า 

2. หลักการทางด้านธรณีวิทยา คือ ลักษณะ
ทางด้านกายภาพทางธรณี เช่น ชั้นหิน ชั้นดิน และชนิด
ของดิน 

3. หลักการทางด้านภูมิศาสตร์และสังคม คือ
สภาพแวดล้อม ที่ตั้ง สภาพพื้นที่สูงต่้า อากาศ ความชื้น 
เป็นต้น 

ธนาคารน้้าใต้ดิน (องค์การบริหารส่วนต้าบล
เก่าขาม, 2561) , (Chanklom A, 2019) , (Pongphit  
S, 2019) และ (Suthison R, 2017) คือการท้าธนาคาร
น้้าใต้ดินระบบปิด คือการเติมน้้าลงใต้ดินในระดับบนสุด
ของน้้าใต้ดินที่เปลือกโลกชั้นผิวดิน (Water table) ซึ่ง
เป็นเขตท่ีมีอากาศแทรกในข้ันหิน (Zone of aeration) 
เมื่อเติมน้้าฝนลงที่ Zone of aeration สามารถเติมได้
อย่างมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุด การท้าบ่อธนาคารน้้าใต้ดิน
ระบบปิดเป็นเพียงบ่อน้้าเล็กๆ เติมน้้าลงไปใต้ดินได้
เรื่อยๆ ทุกครั้งที่ฝนตกมี แต่น้้าจมหายลงใต้ดินไม่มี 
น้้าล้นบ่อเพราะน้้าใต้ดินในชั้นนี้ได้ เชื่อมธารน้้ากับ 
หนอง, บึง, ล้าห้วย, ล้าน้้า, แม่น้้า, และทะเลไม่มีที่สิน้สดุ 
แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ระบบธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด  

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต้าบลเก่าขาม, 2561) 
 

 ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ (มหาวิทยาลัย
นเรศวร, มปพ) คือ การประยุกต์น้าแผงเซลล์แสงอาทติย์
มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบสูบน้้าเป็น
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ โดยไม่มีการเชื่อมต่อ
เข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า 

ส่ วนประกอบของระบบ สูบน้้ าพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ส่วนประกอบหลักของระบบจะประกอบด้วย
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel, PV) ระบบควบคุม
ทางไฟฟ้า (Controller)  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
ส้าหรับสูบน้้า (Inverter) และปั้มสูบน้้า (Motor pump) 
โดยรายละเอียดส่วนประกอบแสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

(ที่มา : http://www.suntechsolarindi.com) 
 
แผง เซลล์แสงอาทิตย์  (Solar panel)  คือ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็น
พลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
สามารถน้าไปประยุกต์กับระบบสูบน้้า ได้โดยตรง 
          ระบบควบคุมทางไฟฟ้า (Charger) คือระบบที่

ใช้การควบคุมการท้างานของสูบน้้า ซึ่งเครื่องควบคุม
การท้างาน แผงวงจรควบคุมการท้างานของระบบสูบน้้า 
เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ (Battery) คืออุปกรณ์ที่ท้าหน้าที่
จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
แปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยการใช้
เซลล์กัลวานิก (Galvanic cell) ที่ประกอบด้วยขั้วบวก
และขั้วลบ  

ปั๊มสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar pump)
คือ ปั๊มสูบน้้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ ผลิต
ไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้้าไปยังแปลง
เกษตร 

อินเทอร์เนตเพื่อทุกสรรพสิ่ง  ( Internet of 
Things)  (Buyya Rajkumar. , Vahid Dastjerdi Amir, 
2016)  คือระบบที่ ใช้ อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต 
โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ท้าให้สามารถ 
สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยง
การใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ จนเกิดเป็น
ระบบอัจฉริยะ Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart device โดย
ระบบท่ีน้ามาใช้คือระบบตรวจวัดความชื้นของดินและ
ระบบการควบคุมด้วยอินเทอร์เนต หรือเรียกง่ายๆ ว่า
ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart farming)  เป็นการท้า
การเกษตรอัจฉริยะท่ีน้าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
ระบบการเพาะปลูกในทุกๆ ขั้นตอนโดยในโครงการ
ประยุกต์ใช้ระบบเซ็นเซอร์วัคความชื้นเข้ามาควบคุม
ระบบการรดน้้าแสดงดังรูปที่ 4 และในรูปที่ 5 เป็นแดช
บอร์ดส้าหรับดูสถานะของระบบ และสามารถสั่งการให้
ท้างานได้โดยไม่จ้าเป็นต้องลงไปยังพื้นที่แปลงปลูกไผ่ 

  
ภาพที่ 4 เซ็นเซอร์วัดความชื นควบคุมการรดน ้า 
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ภาพที่ 2 ระบบธนาคารน ้าใต้ดินแบบปิด  

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต้าบลเก่าขาม, 2561) 
 

 ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ (มหาวิทยาลัย
นเรศวร, มปพ) คือ การประยุกต์น้าแผงเซลล์แสงอาทติย์
มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบสูบน้้าเป็น
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ โดยไม่มีการเชื่อมต่อ
เข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า 

ส่ วนประกอบของระบบ สูบน้้ าพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ส่วนประกอบหลักของระบบจะประกอบด้วย
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panel, PV) ระบบควบคุม
ทางไฟฟ้า (Controller)  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
ส้าหรับสูบน้้า (Inverter) และปั้มสูบน้้า (Motor pump) 
โดยรายละเอียดส่วนประกอบแสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ระบบสูบน ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

(ที่มา : http://www.suntechsolarindi.com) 
 
แผง เซลล์แสงอา ทิตย์  (Solar panel)  คือ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็น
พลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
สามารถน้าไปประยุกต์กับระบบสูบน้้า ได้โดยตรง 
          ระบบควบคุมทางไฟฟ้า (Charger) คือระบบที่

ใช้การควบคุมการท้างานของสูบน้้า ซึ่งเครื่องควบคุม
การท้างาน แผงวงจรควบคุมการท้างานของระบบสูบน้้า 
เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ (Battery) คืออุปกรณ์ที่ท้าหน้าที่
จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
แปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยการใช้
เซลล์กัลวานิก (Galvanic cell) ที่ประกอบด้วยขั้วบวก
และขั้วลบ  

ปั๊มสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar pump)
คือ ปั๊มสูบน้้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ ผลิต
ไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้้าไปยังแปลง
เกษตร 

อินเทอร์เนตเพื่อทุกสรรพสิ่ง  ( Internet of 
Things)  (Buyya Rajkumar. , Vahid Dastjerdi Amir, 
2016)  คือระบบที่ ใช้ อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต 
โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ท้าให้สามารถ 
สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยง
การใช้งานอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ จนเกิดเป็น
ระบบอัจฉริยะ Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart device โดย
ระบบท่ีน้ามาใช้คือระบบตรวจวัดความชื้นของดินและ
ระบบการควบคุมด้วยอินเทอร์เนต หรือเรียกง่ายๆ ว่า
ระบบสมาร์ทฟาร์ม (Smart farming)  เป็นการท้า
การเกษตรอัจฉริยะที่น้าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
ระบบการเพาะปลูกในทุกๆ ขั้นตอนโดยในโครงการ
ประยุกต์ใช้ระบบเซ็นเซอร์วัคความชื้นเข้ามาควบคุม
ระบบการรดน้้าแสดงดังรูปที่ 4 และในรูปที่ 5 เป็นแดช
บอร์ดส้าหรับดูสถานะของระบบ และสามารถสั่งการให้
ท้างานได้โดยไม่จ้าเป็นต้องลงไปยังพื้นที่แปลงปลูกไผ่ 

  
ภาพที่ 4 เซ็นเซอร์วัดความชื นควบคุมการรดน ้า 

 
ภาพที่ 5 แดชบอร์ดควบคุมระบบการท้างาน 

 
วิธีการด้าเนินงาน 
งานวิจัยแบ่งการด้าเนินงานเป็น 4 ขั้นตอนคือ  
ขั นตอนที่ 1 การประเมินและตรวจสอบสภาพแวดล้อม
สังคมและชุมชน ด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นโดยการ
สนทนากลุ่มเจาะจง (Focus group) และการมีส่วนร่วม
ออกแบบ-ร่วมออกแบบ (Participatory design, Co-
design) โดยการออกแบบสภาพแวดล้อมป่าชุมชนโดย
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ผลการด้าเนินงาน 
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ภาพที่ 6 ประชุมรับฟังความคิดเห็น 

และจัดการร่วมกัน 
 

ผลจากข้ันตอนการด้าเนินงานท่ี 2 ท้าให้
สามารถแสดงภาพระบบการท้างานเพื่อออกรูปแบบการ
ท้างานในภาพรวมแสดงได้ดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 ผลการออกแบบเป็นภาพการท้างานระบบ 

ผลการด้าเนินการจากขั้นตอนที่ 3 ได้ผลการ
ออกแบบระบบและท้าการติดตั้งประกอบด้วย ระบบ 
สูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ระบบขนาด 1,500 วัตต์ 
เป็นปั๊มสูบน้้าใต้ดิน ระยะดูดลึกขนาด 40 เมตร ขนาด
ท่อดูด 2 นิ้วใช้ร่วมแผงโซล่าเซลล์ชนิด Half-cell 330 
วัตต์ จ้านวน 4 แผงต่อแบบอนุกรมร่วมระบบ IoT  
ดังภาพที่ 8 

75วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 1 มกราคม -มิถุุนายน 2564



 
ภาพที่ 8 การติดตั งปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
การท้างานของระบบควบคุมใช้ระบบเซนเซอร์

วัดความชื้นในดินเป็นตัวสั่งการท้างานของปั๊ม ระบบการ
ส่งน้้าแบ่งออกเป็น 2 โซนน้าร่อง โดยแต่ละโซนมี
ปริมาณเนื้อที่ 2 งาน ท่อส่งน้้าใช้ท่อ PE ขนาด 1 นิ้ว
และลดขนาดท่อเหลือ ½ นิ้ว ระยะท่อให้น้้ารวมแต่ละ
โซนยาว 50 เมตร ขนาดบ่อระบบธนาคารน้้าใต้ดินแบบ
ปิดใช้การเจาะหลุมขนาด 6 นิ้ว ความลึกให้อยู่ในระดับ
รากไผ่ อยู่ที่ 80 เซนติเมตร และสวมปลอกเพื่อกันดิน
ทรุดด้วยท่อพีวีซีที่เจาะรูขนาด 4 นิ้วเจาะรูให้เหมือน 
รังผึ้ง และท้าให้น้้าสามารถไหลผ่านได้ออกไปสู่ดิน
ด้านข้างและด้านล่าง ท่อด้านในกรอกท่อด้วยหินแม่รัง 
(หินพื้นถิ่น) และคลุมปากท่อด้วยมุ้งตาข่ายทุกจุดที่ท้า
ทุกจุดที่ก้าหนดเป็นกริด แสดงดังภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 9 การติดตั งระบบธนาคารน ้าใต้ดิน 

ส่ วนการประ เมิ นผลและการ วิ เ คราะ ห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น  3 ส่วนดังนี้  

ผลกระทบด้านชุมชน ช่วยส่งเสริมให้กิจการ
ชุ มชนที่ เป็น เศรษฐกิจฐานราก เติบ โตได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ชุมชนหันมาดูแลแปลงปลูกมากข้ึน และ
ลงมือท้าการปลูกป่าชุมชน ดังภาพที่ 10 

 

 
ภาพที่ 10 การปลูกป่าชุมชนเมื่อมีระบบสูบน ้า 

 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสีย

และทิ้งของผลผลิตที่เกิดการเสียหายจากกระบวนการ
ปลูกและเพาะเลี้ยงไผ่ ประชากรไผ่มีความเจริญเติบโต
ขึ้นเป็น 114 ต้น ,ลดการใช้พลังงานจากการใช้ระบบ 
สูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 
1,314 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ในการรดน้้าในการปลูกไผ่
และประหยัดเวลาในการรดน้้า ได้วันละ 3 ชั่วโมง  
จากการประยุกต์ใช้ระบบ IoT มาใช้ในการบริหาร
จัดการ และลดการปลดปล่อย CO2 emission ได้  
306.35 กิโลกรัมต่อปี 

ผลกระทบด้านสังคม และธุรกิจ 
สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ ใ ห้กับกลุ่ม

เกษตรกรจากการปลูกไผ่เอง ลดต้นทุนจากการน้าเข้า 
ไผ่แคนได้อย่างน้อยปีละ 50,000 บาท, สามารถผลิต
สินค้าได้ทันต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น , สร้าง
โอกาสในการขยายธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน, ชุมชนมีการท้าเกษตรผสมผสาน
เนื่องจากดินมีน้้าชุ่มชื้นเกิดกระบวนการเพาะเห็ดและ
ปลูกผักกินได้สร้างรายได้แก่ครัวเรือนมากขึ้น ลดปัญหา
ด้านการเดินทางไปสู่ตลาด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ 
เชื้อโควิด 19 ได้โดยอ้อม 

 
การน้าไปใช้ 
 ผลงานวิจัยนี้เกิดประโยชน์โดยตรงกับชุมชน
เป้าหมาย คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือที่มีอาชีพทา้
แคน และเครื่องดนตรีพื้นถิ่น โดยได้รับการติดตั้งระบบ
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ภาพที่ 8 การติดตั งปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
การท้างานของระบบควบคุมใช้ระบบเซนเซอร์
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สินค้าได้ทันต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น , สร้าง
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ด้านการเดินทางไปสู่ตลาด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ 
เชื้อโควิด 19 ได้โดยอ้อม 

 
การน้าไปใช้ 
 ผลงานวิจัยนี้เกิดประโยชน์โดยตรงกับชุมชน
เป้าหมาย คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือที่มีอาชีพทา้
แคน และเครื่องดนตรีพื้นถิ่น โดยได้รับการติดตั้งระบบ

ฟื้นฟูป่าชุมชน และสร้างสภาพแวดล้อมให้กลับมา
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้และไผ่แคน  
ท้าให้ได้รูปแบบที่สามารถน้าไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
อ่ืนๆ ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เพื่อส่งเสริมระบบ
นิเวศน์และเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้ มาท้าการแก้ไขปัญหาสภาพป่าของ
ชุมชน โดยนวัตกรรมที่น้ามาใช้นั้นใช้ระบบสูบน้้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วม IoT เพื่อรดน้้าแบบไฮโดรกริด 
กับระบบธนาคารน้้าใต้ดินแบบปิด พบว่ารูปแบบการ
ด้าเนินงานวิจัยนี้สามารถประยุกต์ไปใช้บริหารจัดการกบั
การฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมอ่ืนๆ ได้ และการให้น้้าใน
ระดับความลึกของรากส่งผลให้การสูญเสียน้้าลดลงเมื่อ
เทียบกับการรดน้้าที่ผิวดิน แต่มีข้อพึงระวังคือจะต้องมี
การหาแหล่งน้้าที่สามารถรองรับความต้องการน้้าในการ
รดน้้าในหน้าแล้งให้ได้ตลอดช่วงฤดูกาล 
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แนวทางการเตรียมบทความเพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา” 

4

แนวทำงกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 
“วำรสำรวิชำกำรรับใช้สังคม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” 

แนวทางการเตรยีมบทความเพือตพิีมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปจจุบัน วิชาการรับใชสังคม (sociallyengage scholarship) ไดมีการดําเนินการกันแพรหลายและ
ตอเน่ือง โดยเปนการทํางานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงานตาง ๆ กับสังคมเพ่ือเปาหมาย
สําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมสูทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการทํางานรวมกันท่ีวาน้ันต้ังอยูบนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ รวมคิดรวมทํา (Partnership) ผูเก่ียวของมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) เรียนรูและใชความรู
รวมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบตอสังคม (Social impact) 

การดําเนินงาน “วิชาการรับใชสังคม” จะเนนการมีสวนรวมของชุมชน หมูบาน/ชุมชนแบบมีสวนรวมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หนวยงาน รวมกันคิด กําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกัน   
การมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีชวยกันคนหาความตองการ หรือปญหาท่ีตองการการแกไข โดยแบงไดเปน 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ท่ีมีกระบวนการนําองคความรูท่ีมีอยูภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต และใชกระบวนการท่ีเหมาะสมและเขากับบริบทของแตละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (sociallyengage research) ท่ีสรางองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหา
ใหกับผูใช อาทิ ชุมชนหรือผูประกอบการ 

 ดังน้ันการดําเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใชสังคม” จะเปนแนวทางหน่ึงใหนักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีทํางานรวมกับผูใชผลงานไมวาจะเปนคนในชุมชนหรือผูประกอบการ  
มีแหลงวารสารท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรผลงาน เปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินงาน
วิชาการดานรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติใหพัฒนาข้ึนตอไป ท้ังงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อ
ประโยชนของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อผูประกอบการ 

วัตถุประสงคของ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
 วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือตีพิมพผลงาน
วิชาการดานรับใชสังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพรเพื่อพัฒนาสังคมและสงเสริมใหนักวิชาการ
ดานรับใชสังคมในหนวยงานตาง ๆ ไดมีแหลงนําเสนอผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ 

หลักเกณฑการเสนอบทความวิจัยสําหรับ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
1. เปนบทความท่ีเกิดจากการคนควาวิจัยโดยมีกระบวนการนําไปสูการสรางความรูเพื่อใชประโยชนใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีขออธิบายไดอยางชัดเจน และ/หรือ เปนบทความท่ีเกิดจากการบริการวิชาการท่ี
สามารถอธิบายกระบวนการนําองคความรู ไปปรับใช ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของ
ชุมชนหรือผูประกอบการ 
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แนวทำงกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 
“วำรสำรวิชำกำรรับใช้สังคม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” 

แนวทางการเตรยีมบทความเพือตพิีมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” 
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ตอเน่ือง โดยเปนการทํางานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงานตาง ๆ กับสังคมเพ่ือเปาหมาย
สําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมสูทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการทํางานรวมกันท่ีวาน้ันต้ังอยูบนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ รวมคิดรวมทํา (Partnership) ผูเก่ียวของมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) เรียนรูและใชความรู
รวมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบตอสังคม (Social impact) 

การดําเนินงาน “วิชาการรับใชสังคม” จะเนนการมีสวนรวมของชุมชน หมูบาน/ชุมชนแบบมีสวนรวมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หนวยงาน รวมกันคิด กําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกัน   
การมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีชวยกันคนหาความตองการ หรือปญหาท่ีตองการการแกไข โดยแบงไดเปน 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ท่ีมีกระบวนการนําองคความรูท่ีมีอยูภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต และใชกระบวนการท่ีเหมาะสมและเขากับบริบทของแตละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (sociallyengage research) ท่ีสรางองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหา
ใหกับผูใช อาทิ ชุมชนหรือผูประกอบการ 

 ดังน้ันการดําเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใชสังคม” จะเปนแนวทางหน่ึงใหนักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีทํางานรวมกับผูใชผลงานไมวาจะเปนคนในชุมชนหรือผูประกอบการ  
มีแหลงวารสารท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรผลงาน เปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินงาน
วิชาการดานรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติใหพัฒนาข้ึนตอไป ท้ังงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อ
ประโยชนของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อผูประกอบการ 

วัตถุประสงคของ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
 วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือตีพิมพผลงาน
วิชาการดานรับใชสังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพรเพื่อพัฒนาสังคมและสงเสริมใหนักวิชาการ
ดานรับใชสังคมในหนวยงานตาง ๆ ไดมีแหลงนําเสนอผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ 

หลักเกณฑการเสนอบทความวิจัยสําหรับ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
1. เปนบทความท่ีเกิดจากการคนควาวิจัยโดยมีกระบวนการนําไปสูการสรางความรูเพื่อใชประโยชนใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีขออธิบายไดอยางชัดเจน และ/หรือ เปนบทความท่ีเกิดจากการบริการวิชาการท่ี
สามารถอธิบายกระบวนการนําองคความรู ไปปรับใช ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของ
ชุมชนหรือผูประกอบการ 

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 5

2. เปนงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการท่ีมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพ่ือการใชประโยชนในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ทองถ่ิน และ/หรือผูประกอบการ 

3. มีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  
อาทิประโยชนเชิงนโยบาย เชิงพานิชย เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 

4. เปนการบริการวิชาการท่ีสามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการนําเอาองคความรูไปใชประโยชนใน
สถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การนําไปใชประโยชนเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ทองถิ่นหรือผูประกอบการในดานการยกระดับ
คุณภาพดานตางๆ อยางชัดเจน อาทิ รายได โอกาสในการดําเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในดานตางๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพใน “ วารสารวิชาการรับใชสังคม” จะตอง 
สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 ท่ีเก่ียวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงมี 7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ช้ีแจงในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
3. กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
4. ความรูความเช่ียวชาญท่ีใชในการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน 
5. การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน 
6. การประเมินผลลัพทการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
7. แนวทางการติดตามและธํารงรกัษาพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นใหคงอยูตอไป 
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยท้ังหมดตองอยูในขอจํากัด 10 หนาดังกลาว 

องคประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนช่ือเรื่องใชภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ กระชับสามารถส่ือจุดประสงคการวิจัย
ชัดเจน ในกรณีท่ีมีภาษาอังกฤษใหทําเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของคํานามและคุณศัพท  
เชน Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ท่ีเหลือทําเปนเล็กหมด รวมท้ัง
คํากริยา คํากริยาวิเศษณ และคําท่ีไมใชเปนคํานําเชน ตัวอยาง ถาสงสัยขอแนะนําใหพิมพตัวใหญ
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเทาน้ัน นอกน้ันทําตัวเล็ก เชน Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไมแนะนําใหใชตัวสัญลักษณตาง ๆ ในการพิมพชื่อเร่ือง 

ชื่อผูดําเนินโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ 

หนวยงาน 

บทคัดยอ 
 ภา ษา อั ง ก ฤ ษ  ให ค ร บปร ะ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไมมีหัวขอก็ได 
 ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยใหสรุป

เน้ือหาของบทความท้ังหมดใหเขาใจท่ีมาของการทําวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย
โดยยอ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใชประโยชน และไดผลลัพธ อยางไร 

คําสําคัญ Keywords 

บทนํา 

 ช้ีใหเห็นความสําคัญของเรื่องท่ีทํา เขียนใหส้ัน กระชับ ไมเกิน 15 20 บรรทัด 
 คนควาเพ่ิมเติมวามีผูใดทํางานในลักษณะใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไร 
 ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการดําเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค เขียน 

เปนความเรียงหรือจัดลําดับความสําคัญแลวจัดเรียงเปนหัวขอ 
(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 

วิธีดําเนินงาน 
อธิบายวิธีดําเนินโครงการใหเห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะท่ีหากมีผูอ่ืนตองการทําวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอาน
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยท้ังหมดตองอยูในขอจํากัด 10 หนาดังกลาว 

องคประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนช่ือเรื่องใชภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ กระชับสามารถส่ือจุดประสงคการวิจัย
ชัดเจน ในกรณีท่ีมีภาษาอังกฤษใหทําเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของคํานามและคุณศัพท  
เชน Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ท่ีเหลือทําเปนเล็กหมด รวมท้ัง
คํากริยา คํากริยาวิเศษณ และคําท่ีไมใชเปนคํานําเชน ตัวอยาง ถาสงสัยขอแนะนําใหพิมพตัวใหญ
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเทาน้ัน นอกน้ันทําตัวเล็ก เชน Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไมแนะนําใหใชตัวสัญลักษณตาง ๆ ในการพิมพชื่อเร่ือง 

ชื่อผูดําเนินโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ 

หนวยงาน 

บทคัดยอ 
 ภา ษา อั ง ก ฤ ษ  ให ค ร บปร ะ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไมมีหัวขอก็ได 
 ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยใหสรุป

เน้ือหาของบทความท้ังหมดใหเขาใจท่ีมาของการทําวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย
โดยยอ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใชประโยชน และไดผลลัพธ อยางไร 

คําสําคัญ Keywords 

บทนํา 

 ช้ีใหเห็นความสําคัญของเรื่องท่ีทํา เขียนใหส้ัน กระชับ ไมเกิน 15 20 บรรทัด 
 คนควาเพ่ิมเติมวามีผูใดทํางานในลักษณะใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไร 
 ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการดําเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค เขียน 

เปนความเรียงหรือจัดลําดับความสําคัญแลวจัดเรียงเปนหัวขอ 
(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 

วิธีดําเนินงาน 
อธิบายวิธีดําเนินโครงการใหเห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะท่ีหากมีผูอ่ืนตองการทําวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอาน

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 7

และนําไปปฏิบัติได (กลาวถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
3.กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรูความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงน้ันหรือใชองคความรูอะไรไปทําบาง) 

ผลการดําเนินงาน 
อธิบายผลท่ีเกิดจากโครงการโดยตรง ไมมีการแสดงความคิดเห็นในสวนน้ี อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
ขอ 6.ผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

การนําไปใชประโยชน 
อธิบายใหเห็นวาผลงานดังกลาวไดนําไปใชประโยชนอยางไร ใครคือผูใช และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกลาวสูการใชประโยชนท้ังเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และเชิงสาธารณะอยางไร 
(อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมายและขอ 6.ผลลัพธการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอางอิงใหเห็นวาผลการดําเนินงานดังกลาวไดองคความรูใหม นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหมใหแกพื้นท่ีอยางไร และอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม
รวมท้ังเสนอและการทํางานในขั้นตอไป (อาจอธิบายขอ 5.การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมา
หลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน ขอ 7. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ใหคงอยูตอไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานน้ัน ๆ จัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรช่ือผูแตง ภายใตหัวขอ เอกสารอางอิง สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ 
APA (American Psychological Association) ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังน้ี 

หนังสือ 
ช่ือผูแตง . ปท่ีพิมพ . ชื่อเร่ือง. (ฉบับพิมพ). สถานท่ีพิมพ. ผูจัดพิมพ : 

          ตัวอยาง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 

บทความ 
ช่ือผูแตง .ปท่ีพิมพ(บรรณาธิการ) . ชื่อบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ช่ือเรื่องท่ีฉบับพิมพ. 

หนา. : สถานท่ีพิมพ (ปรากฏบทความผูจัดพิมพ) 
         ตัวอยาง เสรี ลีลาภัย . 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณในประเทศไทย. 
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