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วััตถุุประสงค์์ 
	 วารสารวิชาการรับใช้สงัคม	มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา	มีวตัถุุประสงค์เพ่ื่�อตีพื่มิพ์ื่ผลังานวิชาการ 
ด้้านรับใช้สังคม	ทั�งงานวจัิัยแลัะงานบรกิารวิชาการ	เผยแพื่รเ่พ่ื่�อพัื่ฒนาสังคมแลัะสง่เสริมให้นักวิชาการด้้านรบัใช้สังคม
ในหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้้มีแหล่ังนำาเสนอผลังานทางวิชาการส่่สาธารณะ	

เจ้้าของ  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

ท่ี่�ปรึกษากองบรรณาธิิการ

รองศาสตราจารย์ศีลัศิริ  สง่าจิตร   ผู้้้ปฏิิบััติหน้าที�อธิิการบัดีี

           มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

นายสุรพลั   ใจวิงศ์ษา  รองอธิิการบัดีีฝ่่ายวิิจัยแลัะบัริการวิิชาการ

กองบรรณาธิิการผู้้้ที่รงคุ์ณวุัฒิิภายในและภายนอก

ศาสตราจารย์จักรี  เส้นทอง   มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดีร. อารี  วิิบ้ัลัย์พงศ์  มหาวิิทยาลััยสงขลัานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดีร. ผู้ดุีงศักดิี� รัตนเดีโช  มหาวิิทยาลััยธิรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดีร.กาญจนา แก้วิเทพ   สถาบัันคลัังสมองของชาติ

รองศาสตราจารย์ ดีร.อาวิรณ์์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดีร.เศรษฐ์์ สัมภัสตะกุลั  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดีร.ธิงชัย ฟองสมุทร  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดีร.พีระพงศ์ ทีฆสกุลั   มหาวิิทยาลััยสงขลัานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดีร. กิตติ บุัญเลิัศนิรันดีร์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัสุวิรรณ์ภ้มิ

รองศาสตราจารย์ ดีร.พรหทัย ตัณ์ฑ์์จิตานนท์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

รองศาสตราจารย์ ดีร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

รองศาสตราจารย์พานิช  อินต๊ะ   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

รองศาสตราจารย์สุทัศน์  จุลัศรีไกวัิลั  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.อำาพรรณ์ พรมศิริ   มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ปฏิิภาณ์ สุทธิิกุลับุัตร  มหาวิิทยาลััยแม่โจ้

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.พิสิษฏ์ิ มณี์โชติ   มหาวิิทยาลััยนเรศวิร

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.คมกฤตย์ ชมสุวิรรณ์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกล้ัาธินบุัรี

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ไกรสิทธิิ� วิสุเพ็ญ   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัอีสาน

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ดีวิงพร  อ่อนหวิาน  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์รุ่งนภา  ช่างเจรจา  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

ดีร.สมคิดี   แก้วิทิพย์  มหาวิิทยาลััยแม่โจ้



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564

ค์ณะกรรมการกองบรรณาธิิการวัารสาร

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธิารพรศรี  บัรรณ์าธิิการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์นทีชัย  ผัู้สดีี   รองบัรรณ์าธิิการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.สุรีวิรรณ์ ราชสม   รองบัรรณ์าธิิการ

นายนริศ    กำาแพงแก้วิ   กรรมการ

ว่ิาที�ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์  กรรมการ

นางสาวิทิน   อ่อนนวิลั  กรรมการ

นายคเชนทร์   เครือสาร  กรรมการ

นายพิษณุ์   พรมพราย  กรรมการแลัะเลัขานุการ

นายจักร์รินทร์   ชื�นสมบััติ  กรรมการแลัะผู้้้ช่วิยเลัขานุการ

ค์ณะกรรมการพิิจ้ารณาบที่ค์วัามด้้านงานวิัจั้ยและบริการวิัชาการ

พ้ิ�นท่ี่�เช่ยงราย

รองศาสตราจารย์ ดีร.สิริโฉม  พิเชษฐ์บุัญเกียรติ   กรรมการ

นายปกรณ์์    เสรีเผู่้าวิงษ์   กรรมการ

ดีร.ปภาวิดีี    เนตรสุวิรรณ์   กรรมการ

พ้ิ�นท่ี่�น่าน

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.เอกชัย  ดีวิงใจ    กรรมการ

ดีร.กิจจาณั์ฏิฐ์์    ตั�งจิตนุสรณ์์   กรรมการ

พ้ิ�นท่ี่�ลำาปาง

ดีร. พวิงทอง    วัิงราษฎร์   กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.กนกวิรรณ์  เวิชกามา   กรรมการ

พ้ิ�นท่ี่�ตาก

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.พรรณ์ธิิภา  เพชรบุัญมี   กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ยุธินา ศรีอุดีม   กรรมการ

พ้ิ�นท่ี่�พิิษณุโลก

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์กฤษดีา  กาวีิวิงศ์   กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์สุพรรัตน์  ทองฟัก   กรรมการ

ค์ณะวิัศวักรรมศาสตร์

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.พินิจ  เนื�องภิรมย์  กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ไกรลัาศ  ดีอนชัย   กรรมการ

ค์ณะบริหารธุิรกิจ้และศิลปศาสตร์

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์เสรฐ์สุดีา ปรีชานนท์  กรรมการ

ดีร.ลัมัย    ผัู้สดีี   กรรมการ

ค์ณะวิัที่ยาศาสตร์และเที่ค์โนโลย่การเกษตร

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ชินานาฏิ  วิิทยาประภาการ   กรรมการ
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บทบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใชส้ังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่2 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้ได้เดินทางมาถึงปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 แล้ว โดยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพื้นที่เปิดทางวิชาการสำหรับ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการรับใช้
สังคมที่มุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
สังคมและชุมชนเป็นสำคัญ โดยฉบับนี้ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจทั้งด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ การตลาด 
บัญชี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั ้งสิ ้น 8 บทความ ประกอบไปด้วยบทความทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเกษตรและการแปรรูป จำนวน 1 บทความ ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและการตลาด 
จำนวน 3 บทความ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ในงานหัตถกรรมและศิลปกรรม จำนวน 1 บทความ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์การแพทย์เพื่อสังคม จำนวน 1 บทความ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม จำนวน 1 บทความ 
และด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบ การประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์สาขาบทความละ 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางวิชาการที่กองบรรณาธิการ ให้
ความสำคัญอย่างมาก อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงนำไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ต่อไป  

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังว่าวารสาร
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตาม
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาอย่างต่อเนื่อง ถ้าท่านใดสนใจประสงค์
ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ กองบรรณาธิการยินดีรับตีพิมพ์ โดยต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก และหากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำแนะนำเพื่อจะ
ได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 
กองบรรณาธกิาร 

ค์ณะศิลปกรรมและสถุาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วิรพจน์พรชัย  กรรมการ

นายภฤศพงศ์   เพชรบุัลั   กรรมการ

วิัที่ยาลัยเที่ค์โนโลย่และสหวิัที่ยาการ

รองศาสตราจารย์ ดีร.พานิช อินต๊ะ    กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.สุรีวิรรณ์ ราชสม   กรรมการ

สถุาบันวิัจั้ยเที่ค์โนโลย่เกษตร

รองศาสตราจารย์ ดีร ชิติ  ศรีตนทิพย์  กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตาร์จารย์ ดีร ปริญญาวิดีี ศรีตนทิพย์  กรรมการ

ผู้้้ช่วิยศาสตาร์จารย์ ดีร สันติ  ช่างเจรจา  กรรมการ

สถุาบันวิัจั้ยและพัิฒินา

ดีร.ตะวัิน   วิาทกิจ   กรรมการ

ดีร.ธีิระศักดิี�   สมศักดิี�   กรรมการ

ค์ณะกรรมการฝ่่ายจั้ด้ที่ำา
ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.สุรีวิรรณ์ ราชสม   ประธิานกรรมการ
นายพิษณุ์   พรมพราย  รองประธิานกรรมการ
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์  กรรมการ
นายวีิรวิิทย์   ณ์ วิรรณ์มา  กรรมการ
นางสาวิรัตนาภรณ์์  สารภี   กรรมการ
นางสาวิเสงี�ยม   คืนดีี   กรรมการ
นางสาวิหน่�งฤทัย   แสงใส   กรรมการ
นางสาวิศลิัษา    เศวิตนันทน์  กรรมการ
ดีร.สุภรพรรณ์    คนเฉียบั   กรรมการ
ดีร.จรรยวิรรธิน์ ตัณ์ฑ์์เจริญรัตน์ วุิฒิจำานงค์  กรรมการ
นางสาวิวิราภรณ์์   ต้นใส   กรรมการ
นายจักร์รินทร์   ชื�นสมบััติ  กรรมการแลัะเลัขานุการ
นางสาวิสุธิาสินี   ผู้้้อย้่สุข   กรรมการแลัะผู้้้ช่วิยเลัขานุการ

 

พิิมพ์ิท่ี่�

สถาบัันถ่ายทอดีเทคโนโลัยีส่้ชุมชน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

98  หม่้ 8  ตำาบัลัป่าป้อง  อำาเภอดีอยสะเก็ดี  จังหวัิดีเชียงใหม่  50220

สำานักงาน

สถาบัันถ่ายทอดีเทคโนโลัยีส่้ชุมชน มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

98  หม่้ 8  ตำาบัลัป่าป้อง  อำาเภอดีอยสะเก็ดี จังหวัิดีเชียงใหม่  50220

บทความทุกเร่�องได้้รับการตรวจัความถุ่กต้องทางวิชาการโด้ยผ้่ทรงคุณวุฒิ	 ข้้อความแลัะบทความในวารสาร 
วิชาการรับใช้สังคม	 มหาวิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา	 เป็นแนวคิด้ข้องผ้่เขี้ยน	 มิใช่ความคิด้เห็นข้องคณะ 
ผ้่จััด้ทำาแลัะมิใช่ความรับผิด้ชอบข้องกองบรรณาธิการ	แลัะกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ�คัด้ลัอก	แต่ให้อ้างอิงที�มา	



บทบรรณาธิิการ

วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564

 
บทบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใชส้ังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่2 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้ได้เดินทางมาถึงปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 แล้ว โดยยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพื้นที่เปิดทางวิชาการสำหรับ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการรับใช้
สังคมที่มุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
สังคมและชุมชนเป็นสำคัญ โดยฉบับนี้ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจทั้งด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ การตลาด 
บัญชี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั ้งสิ ้น 8 บทความ ประกอบไปด้วยบทความทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเกษตรและการแปรรูป จำนวน 1 บทความ ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและการตลาด 
จำนวน 3 บทความ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์ในงานหัตถกรรมและศิลปกรรม จำนวน 1 บทความ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์การแพทย์เพื่อสังคม จำนวน 1 บทความ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม จำนวน 1 บทความ 
และด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบ การประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์สาขาบทความละ 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานทางวิชาการที่กองบรรณาธิการ ให้
ความสำคัญอย่างมาก อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง รวมถึงนำไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ต่อไป  

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังว่าวารสาร
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตาม
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามาอย่างต่อเนื่อง ถ้าท่านใดสนใจประสงค์
ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ กองบรรณาธิการยินดีรับตีพิมพ์ โดยต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก และหากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับคำแนะนำเพื่อจะ
ได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 
กองบรรณาธกิาร 



รายช่�อผู้้้ทรงคุณวุฒิิผู้้้ประเมินบทความ (Peer Review)
ประจำำาฉบับ ปีที� 5 ฉบับที� 2 เด่ือน กรกฎาคม - ธัินวาคม 2564
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รองศาสตราจารย์ ดีร.เศรษฐ์์   สัมภัตตะกุลั  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดีร.คมกฤตย์   ชมสุวิรรณ์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกล้ัาธินบุัรี

รองศาสตราจารย์ ว่ิาที�ร้อยตรี ดีร. สุรชัย  กังวิลั   มหาวิิทยาลััยแม่โจ้

รองศาสตรจารย์ ดีร.อนิราช   มิ�งขวัิญ   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกล้ัาพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ สุทัศน์    จุลัศรีไกวัิลั  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดีร.บััญจรัตน์   โจลัานันท์  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.อภินันท์   ภ้เก้าล้ัวิน  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกล้ัาธินบุัรี

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.มงคลักร   ศรีวิิชัย   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีราชมงคลัล้ัานนา 

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ปริญ   คงกระพันธ์ิ  มหาวิิทยาลััยแม่โจ้

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ณั์ฐ์กาญจน์  รุ่งเรือง   มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้าหลัวิง

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.ธินาทิพย์   จันทร์คง  มหาวิิทยาลััยพะเยา

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.วีิรเวิทย์   อุทโธิ  มหาวิิทยาลััยอุบัลัราชธิานี

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.จิตติมณ์ฑ์น์  วิงศ์ษา   มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพระจอมเกล้ัาพระนครเหนือ

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ดีร.วัิชระ   วัิธินารวีิ  มหาวิิทยาลััยราชภัฏิเชียงราย

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.จอมใจ    แซมเพชร  มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.สถาพร  แสงสุโพธิิ�  มหาวิิทยาลััยแม่โจ้

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ ดีร.กมลัทิพย์   คำาใจ   มหาวิิทยาลััยราชภัฏิเชียงใหม่

ผู้้้ช่วิยศาสตราจารย์ นงคราญ   ไชยเมือง  มหาวิิทยาลััยพายัพ

ดีร.เผู้ชิญวิาส      ศรีชัย   มหาวิิทยาลััยเชียงใหม่

ดีร.พิณ์นภา     หมวิกยอดี  มหาวิิทยาลััยแม่โจ้
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วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564

การออกแบบแลัะพััฒินาชุดืแผู่้นกรองนำ�ามันงาดืำาสำาหรับเคร่�องกรองสุญญากาศ 
กรณีศ้นย์พััฒินาโครงการหลัวงห้วยเสี�ยว ตำำาบลับ้านปง อำาเภอหางดืง จัำงหวัดืเชียงใหม่
เพ็็ญวรััตน์์  พั็น์ธ์์ภััทรัชััย, พิ็เชัษฐ์์ โค้้วตรัะกููล และอััจฉรัา ไชัยยา

การพััฒินาวิสาหกิจำชุมชนนำาสินค้าเกษตำรปลัอดืภัยส่้ตำลัาดืออนไลัน์
กรณีศึกษา: วิสาหกิจำชุมชนหน่อไม้ฝรั�งแลัะพ่ัชผัู้กตำามฤด้ืกาลั 
ตำำาบลัสันทราย อำาเภอสารภี จัำงหวัดืเชียงใหม่
ไพ็รัพั็น์ธ์์ ธ์น์เลิศโศภิัต, อัรัไท เขีียวชัอ่ั�ม และสุ่จิตรัตรัา นั์น์ตา

การพััฒินากี�ทอผู้้ากึ�งอัตำโนมัติำด้ืวยโปรแกรมการออกแบบลัายผู้้า
ของชนเผู่้ากะเหรี�ยงด้ืวยกระบวนการ Design Thinking
ญาณิิศา โกูมลสิุริัโชัค้, จีรัวรัรัณิ แซ่�เล้า, สุ่ริัยน์ต์ สูุงค้ำา และน์พ็พ็รั พั็ชัรัปรัะกิูติ

การพััฒินาทักษะกำาลัังคนของประเทศ
ดืำาเนินการโดืยหลัักส้ตำรผู้้้ประกอบการพ่ั�นถิิ่�นบนพ่ั�นที�ส้ง
วรัรัณิธิ์ดา วงศ์เรืัอัน์, บวรัศักูดิ� เพ็ชัรัาน์น์ท์ และภัมรั ทรังยศ

ต้ำนแบบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดิืนสำาหรับผู้้้ป่วยเด็ืกสมองพิัการ
ธ์วัชัชััย อ่ั�น์ใจจม, สุมชััย ศรีัพ็รัโกูมลรััตน์์, สุหรััฐ์ อ้ัางอิัง, สุ่ธี์ร์ั มูลเทพ็ และจิรัะวัฒน์์ ขัีน์ติธ์รัางกููรั

การพััฒินาระบบบัญชีสำาหรับร้านค้าชุมชน
กรณีศึกษา: ร้านค้าชุมชนบ้านแม่ขักพััฒินา ตำำาบลัหางดืง อำาเภอหางดืง จัำงหวัดืเชียงใหม่
อัดิศักูดิ� ฝน์ห�าแกู้ว และค้ทาชัา ศรีัฟ้้าเลื�อัน์

การรายงานข้อม้ลับัญชีสำาหรับผู้้้บริหารสถิ่าบันการเงินชุมชน 
กรณีศึกษา สถิ่าบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง ตำำาบลับ้านด่้ื อำาเภอเม่อง จัำงหวัดืเชียงราย
พ็ามดา ชูัว่ฒยากูรั และศศิพั็ชัร์ั สัุน์กูลกิูจ

แนวทางการจัำดืการขยะบริเวณดือนหอยหลัอดื อำาเภอเม่อง จัำงหวัดืสมุทรสงคราม
ฒาลิศา เนี์ยมมณีิ และกัูญญา บวรัโชัค้ชััย



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.5 No.  2 July-December 2021



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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การออกแบบและพัฒนาชุดแผนกรองน้ำมันงาดำสำหรบัเครื่องกรองสุญญากาศ  

กรณีศูนยพฒันาโครงการหลวงหวยเสี้ยว ตำบลบานปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

Design and development of black sesame oil filter for vacuum filter machine 

case of Huai Siew Royal Project Development Center, Ban Pong,  

Hang Dong, Chiang Mai  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาชุดแผนกรองน้ำมันงาสำหรับเครื่องกรองระบบ

สุญญากาศ ใหตรงกับความตองการและเพิ่มกำลังการผลิตของศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว โดยชุดแผนกรอง

น้ำมันงาผลิตจาก สแตนเลสเกรด 304 ซึ่งใชกับอาหาร ประกอบดวยชิ้นสวนทั้งหมด 4 ชิ้น ไดแก แหวนสแตนเลส 

ครอบแผนกรองดานบน, แหวนรองสแตนเลส, แหวนสแตนเลสฐานราง และยางครอบแหวนสแตนเลส ซึ่งแตละ

ชิ้นสวนมีเสนผาศูนยกลาง เทากับ 76, 66, 76 และ 90 เซนติเมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ยังศึกษาขนาดของกากงาดำ 

เพื่อใชสำหรับเลือกวัสดุกรอง ไดแก ผาขาวบาง ไนลอน และโพลีเอสเทอร ที่เหมาะสมที่สุด และความหนาของวัสดุ

กรองที่มีการจัดเรียงตัว 1 และ 3 ชั้น พรอมทั้งคำนวณประสิทธิภาพการกรอง ทดสอบคาสี ความขุน และอัตรา 

การไหล พบวา วัสดุกรองที่มีความเหมาะสมในการใชกรองน้ำมันงา ไดแก โพลีเอสเทอร 3 ชั้น โดยมีคาประสิทธิภาพ

การกรองสูงที่สุดเทากับรอยละ96.10 มีคาสี L* a* b* เทากับ 31.97, -0.04 และ 0.18 ตามลำดับ มีคาความขุนของ

น้ำมันที่กรองไดต่ำกวา 0.02 NTU และมีอัตราการไหล เทากับ 0.91 x10-5 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ผลการประเมิน

ความพึงพอใจต อการใช งานว ัสดุกรองน ้ำม ันงาดำดวยเคร ื ่องกรองน ้ำม ันงาดำระบบสุญญากาศ พบวา  

ผู ประเมินมีความพึงพอใจมากที ่สุดตอวัสดุในภาพรวมที่ระดับคะแนน 9.6 และมีความพึงพอใจมากตอขนาด 

ที่เหมาะสม การใชงานไดงาย วัสดุกรองราคาถูก สามารถกรองไดดี ที่ระดับ 8.4, 8.8, 8.6 และ 8.7 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ : น้ำมันงาดำ การกรองสุญญากาศ ชุดแผนกรอง 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to design and develop a sesame oil filter set in a vacuum 

filter system to meet the needs and increase productivity of the Huai Siew Royal Project 

Development Center. The filter set was constructed of food-grade stainless steel 304. The filter set 

was made up of four parts including a stainless-steel top filter cover ring, a stainless-steel washer, a 

stainless-steel body ring, and a stainless-steel ring cover, with diameters of 76, 66, 76 and 90 

millimeters, respectively. The size of black sesame pomace was also investigated in order to 

determine the best filter materials (cheesecloth, nylon, and polyester) and filter thickness (1 layer 

or 3 layers). The color, turbidity, and flow rate of sesame oil were all measured. The filtering 

efficiency was also assessed. The highest filtering efficacy was 96.10 percent when three layers of 

polyester were used. L*, a*, and b* values were 31.97, -0.04, and 0.18, respectively. The turbidity of 

the oil was less than 0.02 NTU, and the flow rate was 0.91 x10-5 m3/sec. Satisfaction with the product 

was also evaluated. The overall material category received the highest rating of 9.6, followed by 

material size, user friendliness, material cost, and filterability, which received 8.4, 8.8, 8.6, and 8.7, 

respectively. 

 

Keywords Sesame oil, Vacuum filtration, Filter set 

 

1. บทนำ 

ปจจุบันมนุษยหันมาดูแลและใสใจเรื่องสุขภาพ
กันมากขึ้น อาจเนื่องมาจากภาวะการณคุกคามของโรค
ที่เกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม 
ทั้งทางดานคุณคาทางโภชนาการ กระบวนการผลิต และ
คุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งลวนแลวแตเปนปจจัยสำคัญที่
สงผลตอสุขภาพโดยตรง (ธีรวีร วราธรไพบูลย, 2557) 
ด วยเหต ุน ี ้การสรรหาว ัตถ ุด ิบท ี ่ม ีประโยชน   ลด
กระบวนการผลิตและมีคุณภาพสูงจึงเปนที่นาสนใจของ
ผูบริโภคในยุคปจจุบันเปนอยางมาก  

งาดำ ม ีช ื ่อทางว ิทยาศาสตร ว า Sesamum 

indicum L. ประเทศที ่ปลูกงามากคือ พมาและไทย 

ปจจุบันกระแสการรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำ
ใหผูคนตื่นตัวในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
ซึ่งงาจัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณคาทางโภชนาการ
สูงมาก (Salunkhe, 1992) โดยงามีไขมันในปริมาณทีสู่ง

มาก ประมาณ 45-50 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับ
พืชชนิดอื่น และยังอุดมไปดวยสารอาหารและวิตามินที่มี
ประโยชนตอรางกายในปริมาณมาก (บรรณาธิการ, 

2545) ในน้ำมันงาประกอบดวยสารที่สำคัญ 2 ชนิด คือ
เซซามิน (Sesamin) และ เซซามอลิน (Sesamonlin) 
พบวาสารสองชนิดมีสารตานอนุมูลอิสระ (Yamashita 
et. al., 2000) สารตานมะเร็ง (Hirese et. al., 1992) 
สามารถชวยลดความดันโลหิต (Shyu Yung-Shin et. 
al., 2009) นอกจากนี้มีผลในการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นของน้ำมันงาได (Salunkhe, 1992) จึงทำให
สามารถเก็บน้ำมันงาที่อุณหภูมิหองนานโดยไมเกิดกล่ิน
หืน ซึ่งสามารถนำมาใชประโยชนในดานอาหาร ยา และ
เครื่องสำอาง คนในสมัยกอนนิยมใชน้ำมันงาดำในการ
ประทินความงาม เชนทำเปนโลชั ่นทาผิว เนื ่องจาก 
น้ำมันงาสามารถชวยลดแรงตงึผิว ปองกันผิวแตก สตรีมี
ครรภมักใชทาหนาทองปองกันทองลาย หรือใชหมักผม
ทำใหผมนุมดกดำ การแปรภาพเปนผลิตภัณฑตางๆสวน
ใหญจะใชวิธีการสกัดเพื่อใหไดออกมาในภาพแบบน้ำมัน 
ปกติจะใช 2 ว ิธ ี ได แก การสกัดดวยตัวทำละลาย 
(Solvent Extraction) และทำการสกัดดวยวิธีสกัดเย็น 
(Cold Press Process) ซึ่งการสกัดเย็นถือเปนการสกัด
น้ำมันออกจากเมล็ดพืชโดยวิธ ีเชิงกล และสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในการสกัดใหมีอุณหภูมิไมเกิน 60 
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น้ำมันออกจากเมล็ดพืชโดยวิธ ีเชิงกล และสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในการสกัดใหมีอุณหภูมิไมเกิน 60 

องศาเซลเซียส จึงทำใหสามารถรักษาสารอาหาร และ
วิตามินในน้ำมันที่สกัดได ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลคา
ของวัตถุดิบไดสูง ไมสงผลตอสภาวะแวดลอม เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีการสกัดดวยตัวทำละลาย (ธนพล 
เจริญศรี และคณะ, 2560) ในน้ำมันงามีองคประกอบ
ของไขมันชนิดไมอิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid) มี
คุณสมบัติชวยปองกันโรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเสน
เลือด ดังนั้นน้ำมันงาดิบ จึงมีคุณคาสูงมากและสามารถ
นำไปใชประโยชนไดหลากหลาย (Kamal-Ealdin and 
Appelqvist, 1992) 

ศูนยพ ัฒนาโครงการหลวงหวยเสี ้ยว ตำบล 

บานปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดดำเนินการ

ส ง เสร ิมให  เกษตรกรในช ุนชนโดยรอบปลูกงาดำ 

(Sesame) พันธุ มก.18 ซึ่งเปนพืชไรที่ดูแลงาย ทนแลง

ไดดี รสชาติอรอย และกลิ่นหอม ซึ่งปจจุบันงาดำที่ทาง

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี ้ยว และศูนยฯอื่นๆ 

รวมทั้งหมด 5 พื้นที่ สามารถผลิตงาดำไดรวมทั้งหมด 

20 ตัน/ป ทางศูนยฯ จึงหาแนวทางการแปรภาพที่

เหมาะสมตอช ุมชนและถูกต องตามมาตรฐานเพื่อ

สามารถจำหนายสูทองตลาดได จึงไดแนวทางการสกัด

โดยใชกระบวนการสกัดเย็นจากเครื ่อง Screwpress 

เมื่อไดน้ำมันจากกระบวนการสกัด (Crude oil) มาแลว 

ขั้นตอนตอไปคือการตกตะกอนและการกรองกาก โดย

ขั้นตอนนี้ยังเกิดปญหา เชนการกรองเบื้องตนใชกระชอน

ตาถี่ในการกรองหยาบ ทำใหตองนำน้ำมันงาที่ผานการ

กรองตั้งทิ้งไวเพื่อรอการตกตะกอนของกากงา และรอ

การแยกชั้นของน้ำและน้ำมัน ซึ่งขั้นตอนนี้ใชระยะเวลา

ประมาณ 1 สัปดาหสงผลใหกระบวนการสกัดงานั้นใช

ระยะเวลานาน อาจส งผลกระทบตอค ุณภาพของ

ผลิตภัณฑและการตลาดในอนาคตได อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันทางศูนยฯ ไดมีการรวมพัฒนาเครื ่องกรอง

น้ำมันงาดวยระบบสุญญากาศกับนักวิจัย แตยังไมมีชุด

แผนกรองที่มีวัสดุที ่เหมาะสมกับการกรอง ดังนั้น ใน

งานวิจัยนี้จึงไดมีการออกแบบและพัฒนาชุดแผนกรอง

น้ำมันงาดำสำหรับใชงานกับเครื่องกรองสุญญากาศ 

 

 

 

2. วิธีการดำเนินงาน 

2.1 การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 

ผูวิจัยทำการศึกษาขอมูลของการวิจัย โดยแบง

ประเด็นการศึกษาออกเปน 2 ประเด็น ไดแก 

2.1.1 ดานเครื ่องกรองสุญญากาศที ่ใชในการ

กรองน้ำมันงาดำทำการศึกษาสวนประกอบและหลักการ

ทำงานของเครื่องกรองสุญญากาศจากนักวิจัยที่ทำการ

สรางเครื่องฯ และผูใชงานเครื่องจักรดังกลาว พรอมทั้ง

ทำการตรวจวัดสวนของชิ้นสวนเครื่องที่จะตองนำชุด

แผนกรองไปติดตั้งเพื่อใชงาน 

2 . 1 . 2  ด  านขนาดอน ุ ภ าคของกากง าด ำ

ทำการศึกษาขนาดอนุภาคกากงาดำที ่เจือปนอยู ใน

น้ำมันงาหลังออกจากเครื่องสกัดแบบสกรูเพรส (Screw 

press) ดวยการแยกกากงาดำที่เปนของแข็งออกจาก

สวนของน้ำมันที่เปนของเหลว ดวยเฮกเซน ลางดวยน้ำ

สะอาด ตากกากงาดำใหแหง ชั่งน้ำหนักกากงาดำกอน

รอนและบันทึกผล จากนั้นนำไปรอนดวยตะแกรงรอน 

(Sieve shaker) ที ่มีขนาดตะแกรงตั ้งแต 7 12 28 35 

45 60 80 และ 100 mesh ทำการบันทึกน้ำหนักกากงา

ในแตละชั้นที่ทำการทดลอง 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.2. การออกแบบชุดแผนกรองน้ำมันงาดำสำหรับ

เคร่ืองกรองสุญญากาศ 

นักวิจัยทำการออกแบบชุดแผนกรองน้ำมันงาดำ 

ดวยการวัดขนาดถัง (Hopper) บรรจุน้ำมันในสวนที่เก็บ
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ไดแก ผาขาวบาง, ผาไนลอน และผาโพลีเอสเทอร โดยมี

การเรียงซอนทับกันที่ 1 ชั้น และ3 ชั้น โดยกำหนดใหมี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง เทากับ 66 เซนติเมตร 
 

(เว2.4. การทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ำมันงาดำ 

นักวิจัยทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ำมันงา

ดำหลังกรองดวยวัสดุกรอง ดังนี้ 

2.4.1 เครื่องวัดคาสี (Color meter) ยี่หอ FRU 

รุน WR10 ใชมาตรฐานสีแบบ CIE L*a* b* ในสวนของ

การประเมินคาสี ถาคา L* เขาใกล100 หมายถึงตัวอยาง

มีความสวางมาก และหากเขาใกล 0 หมายถึง ตัวอยาง 

มีความสวางนอย สวนคา a* เปนบวก แสดงวาตัวอยาง

เปนสีแดง หากเปนลบแสดงวาตัวอยางเปนสีเขียว และ

ถาคา b* เปนบวก แสดงวาตัวอยางเปนสีเหลือง หาก

เปนลบแสดงวาตัวอยางมีสีน้ำเงิน (McGuire, 1992) 

2.4.2 ดานการวัดความขุนใส ดวยเครื่องวัดความ

ขุ น (Turbidity meter) ยี ่หอ APERA INSTRUMENTS 

รุ น TN400 มีสเกลวัดระดับ 0.02 20 100 800 NTU 

( Nephelometric Turbidity Unit, NTU) โ ด ย ม ี ก า ร

ประเมินผล ดังนี้ สารละลายใส มีคาความขุนไมเกิน 25 

NTU ขุนระดับปานกลาง มีคาความขุนอยูระหวาง 25-

100 NTU และถาสารละลายมีความขุ นมาก จะมีคา

ความขุนเกิน 100 NTU  
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.5 การคำนวณหาอัตราการไหล 

การคำนวณอัตราการไหล จะใชการวัดการไหล

เชิงปริมาณ (Volume flow: V, ลูกบาศกเมตร) ในหนึ่ง

ชวงเวลา (Time: t, วินาที) หรือวัดอัตราการไหลเชิง

ปริมาตร ซึ่งหาคาไดจาก 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10)   

Volume flow rate (Q) = 
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡
, 𝑚𝑚𝑚𝑚

3

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 

 (เว้น 1 บรรทัดนี ้ด้วยขนาดอักษร 10) 

2.6 ประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานวัสดุกรอง

น้ำมันงาดำ 

นักวิจัยทำการประเมินผลความพึงพอใจตอการ

ใชงานวัสดุกรองน้ำมันงาดำ โดยใชผูตอบแบบสอบถาม

ท ั ้ งหมด 20 คน แบ งเป น อาจารย  จำนวน 5 คน 

นักศึกษา จำนวน 4 คนและผูใชงานเครื่องกรองน้ำมัน

ระบบสุญญากาศ จำนวน 11 คน ที่ระดับความพึงพอใจ 

ที่ 1-10 โดย 1 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด และ 10 คือ 

พึงพอใจมากที่สุด 
3. ผลการดำเนินงาน 

3.1 ผลการศึกษาขนาดอนุภาคของกากงาหลังจาก

ผานเคร่ืองบีบอัด (Screw press) 

จากผลการศึกษาขนาดอนุภาคของกากงาดำที่

เ จ ื อ ป น ก ั บ น ้ ำ ม ั น ง า ด ำ ห ล ั ง จ า ก ก า ร บ ี บ อั ด 

(Compression) ด วยเคร ื ่องเขย าตะแกรง (Sieve 

shaker) พบวา ในน้ำมันงาดำจะมีการปนเปอนกากงา

ดำขนาดตางๆ เมื่อรอนดวยตะแกรงขนาด 7 12 28 35 

45 60 80 และ 100 เมซ โดยมีขนาดกากงาดำแยกเปน 

2, 830 1, 680 600 500 354 250 177 แ ล ะ  149 

ไมครอน มีร อยละที ่พบเทากับ 26.95 33.51 27.86 

3.88 3.35 2.36 1.45 และ 0.63 ตามลำดับ จะเห็นได

วา ในรอยละโดยน้ำหนักจะมีกากงาดำที่มีขนาด 1,680 

ไมครอนสูงที่สุดเทากับ รอยละ 33.51และ จะมีกากงา

ดำที่มีขนาด 149 ไมครอน นอยที่สุด เทากับ รอยละ 

0.63 ดังภาพที่ 1 โดยจะเห็นวากากงาดำที่มีปริมาณมาก

ที่สุดคอนขางที่จะมีขนาดใหญ มีลักษณะเปนของแข็งสี

ดำ มีขนาดใหญ มองเห็นไดดวยตาเปลา ดังภาพที่ 2 ก 

สวนกากงาดำที่มีปริมาณนอยที่สุด จะมีลักษณะเปน

ของแข็งสีดำ ขนาดเล็ก มองเห็นไดดวยตาเปลาเชนกัน 

ดังภาพที่ 2 ข  
(เวน 1 บรรทั

ดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

ภาพที่ 1 รอยละของกากงาดำที่ผสมอยูในน้ำมันงาดำ

หลังออกจากเครื่องบีบอัด 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 1 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564 5

ไดแก ผาขาวบาง, ผาไนลอน และผาโพลีเอสเทอร โดยมี

การเรียงซอนทับกันที่ 1 ชั้น และ3 ชั้น โดยกำหนดใหมี

ขนาดเสนผาศูนยกลาง เทากับ 66 เซนติเมตร 
 

(เว2.4. การทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ำมันงาดำ 

นักวิจัยทดสอบสมบัติทางกายภาพของน้ำมันงา

ดำหลังกรองดวยวัสดุกรอง ดังนี้ 

2.4.1 เครื่องวัดคาสี (Color meter) ยี่หอ FRU 

รุน WR10 ใชมาตรฐานสีแบบ CIE L*a* b* ในสวนของ

การประเมินคาสี ถาคา L* เขาใกล100 หมายถึงตัวอยาง

มีความสวางมาก และหากเขาใกล 0 หมายถึง ตัวอยาง 

มีความสวางนอย สวนคา a* เปนบวก แสดงวาตัวอยาง

เปนสีแดง หากเปนลบแสดงวาตัวอยางเปนสีเขียว และ

ถาคา b* เปนบวก แสดงวาตัวอยางเปนสีเหลือง หาก

เปนลบแสดงวาตัวอยางมีสีน้ำเงิน (McGuire, 1992) 

2.4.2 ดานการวัดความขุนใส ดวยเครื่องวัดความ

ขุ น (Turbidity meter) ยี ่หอ APERA INSTRUMENTS 

รุ น TN400 มีสเกลวัดระดับ 0.02 20 100 800 NTU 

( Nephelometric Turbidity Unit, NTU) โ ด ย ม ี ก า ร

ประเมินผล ดังนี้ สารละลายใส มีคาความขุนไมเกิน 25 

NTU ขุนระดับปานกลาง มีคาความขุนอยูระหวาง 25-

100 NTU และถาสารละลายมีความขุ นมาก จะมีคา

ความขุนเกิน 100 NTU  
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

2.5 การคำนวณหาอัตราการไหล 

การคำนวณอัตราการไหล จะใชการวัดการไหล

เชิงปริมาณ (Volume flow: V, ลูกบาศกเมตร) ในหนึ่ง

ชวงเวลา (Time: t, วินาที) หรือวัดอัตราการไหลเชิง

ปริมาตร ซึ่งหาคาไดจาก 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10)   

Volume flow rate (Q) = 
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑡𝑡𝑡𝑡
, 𝑚𝑚𝑚𝑚

3

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 

 (เว้น 1 บรรทัดนี ้ด้วยขนาดอักษร 10) 

2.6 ประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานวัสดุกรอง

น้ำมันงาดำ 

นักวิจัยทำการประเมินผลความพึงพอใจตอการ

ใชงานวัสดุกรองน้ำมันงาดำ โดยใชผูตอบแบบสอบถาม

ท ั ้ งหมด 20 คน แบ งเป น อาจารย  จำนวน 5 คน 

นักศึกษา จำนวน 4 คนและผูใชงานเครื่องกรองน้ำมัน

ระบบสุญญากาศ จำนวน 11 คน ที่ระดับความพึงพอใจ 

ที่ 1-10 โดย 1 หมายถึงพึงพอใจนอยที่สุด และ 10 คือ 

พึงพอใจมากที่สุด 
3. ผลการดำเนินงาน 

3.1 ผลการศึกษาขนาดอนุภาคของกากงาหลังจาก

ผานเคร่ืองบีบอัด (Screw press) 

จากผลการศึกษาขนาดอนุภาคของกากงาดำที่

เ จ ื อ ป น ก ั บ น ้ ำ ม ั น ง า ด ำ ห ล ั ง จ า ก ก า ร บ ี บ อั ด 

(Compression) ด วยเคร ื ่องเขย าตะแกรง (Sieve 

shaker) พบวา ในน้ำมันงาดำจะมีการปนเปอนกากงา

ดำขนาดตางๆ เมื่อรอนดวยตะแกรงขนาด 7 12 28 35 

45 60 80 และ 100 เมซ โดยมีขนาดกากงาดำแยกเปน 

2, 830 1, 680 600 500 354 250 177 แ ล ะ  149 

ไมครอน มีร อยละที ่พบเทากับ 26.95 33.51 27.86 

3.88 3.35 2.36 1.45 และ 0.63 ตามลำดับ จะเห็นได

วา ในรอยละโดยน้ำหนักจะมีกากงาดำที่มีขนาด 1,680 

ไมครอนสูงที่สุดเทากับ รอยละ 33.51และ จะมีกากงา
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หลังออกจากเครื่องบีบอัด 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 1 

   
(ก)                                       (ข) 

ภาพที่ 2 ขนาดโมเลกุลของกากงาหลังผานการรอน (ก) 

1680 ไมครอน (ข) 149 ไมครอน 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

3.2 ผลการออกแบบและสรางชุดกรองแผนกรอง

น้ำมันงาดำ 

จากการศึกษาและออกแบบเพื ่อสรางชุดแผน

กรองน้ำมันงาดำ ที่สามารถใชกับเครื่องกรองน้ำมันงา

ดวยระบบสุญญากาศ พบวา เนื ่องจากสวนประกอบ 

ท ี ่ออกแบบจะตองม ีการส ัมผ ัสก ับอาหารโดยตรง 

เพราะฉะนั ้นว ัสด ุท ี ่นำมาสร างเป นช ุดกรองจะใช  

แสตนเลส เกรด 304 ซึ ่งเปนเกรดที่เหมาะสมในการ

นำมาผลิตเปนชิ้นสวนที่สามารถสัมผัสกับอาหารได และ

ไมเกิดสนิม ผูวิจัยไดทำการออกแบบชิ้นสวนสำหรับชุด

ก ร อ ง น ้ ำ ม ั น ง า ด ำ  ล ั ก ษ ณ ะ เ ป  น ภ า พ ว ง ก ล ม  

มีเสนผาศูนยกลางเทากับ 76 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3 

มีสวนประกอบของชุดแผนกรองทั ้งหมด 4 ชิ ้นสวน 

ไดแก แหวนสแตนเลส ครอบแผนกรองดานบน, แหวน

รองสแตนเลส, แหวนสแตนเลสฐานราง และยางครอบ

แหวนสแตนเลส ซึ ่งแตละชิ ้นสวนมีเสนผาศูนยกลาง 

เท าก ับ 76, 66, 76 และ 90 เซนติเมตร ตามลำดับ 

โดยลำดับการใชงานจะตองมีการประกอบแผนกรองเขา

กับชุดกรอง โดยจะใสแผนกรองแทรกในชุดกรองลำดับ

ที่ 3 ซึ่งอยูระหวางแหวนรองสแตนเลส ดังภาพที่ 4 
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

 
 

ภาพที่ 3 ชดุกรองน้ำมันงาดำ 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

 
 

ภาพที่ 4 การประกอบชุดแผนกรองน้ำมันงาดำ 

(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

3.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการกรองของวัสดุกรอง 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการกรองของวัสดุ

กรอง ของวัสดุกรองทั้ง 3 ชนิด ไดแก ผาขาวบาง, ผา

ไนลอน และผาโพลีเอสเทอรโดยมีการเรียงซอนทับกันที่ 

1 ช ั ้น และ 3 ช ั ้น พบว า ว ัสด ุกรองท ั ้ ง  3 ชน ิด มี

ประสิทธิภาพการกรองอยูในชวงระหวาง รอยละ 82.50 

จนถึง 96.61 โดยวัสดุกรองชนิด โพลีเอสเทอร 3 ชั้น 

มีความเหมาะสมในการนำไปใชในการเปนวัสดุกรองมาก

ที่สุด โดยมีคาประสิทธิภาพการกรอง รอยละ 96.61 

อาจเนื่องมาจาก การซอนมวลทับกันของเสนใยจะมีการ

เพิ ่มตาขายขนาดเล็กหรือที ่เรียกวาตาขายเชื ่อมโยง 

(Link Fabric) ที่สามารถกักเก็บอนุภาคขนาดที่เล็กที่สุด

ไดถึง 200 mesh หรือ 74 ไมครอน เมื ่อใชการกรอง

แบบเปยก (Wet Filtration) (Kumar, 2014) ซึ่งสงผล

ทำใหความสามารถในการกรองมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

ด ังตารางที่  1  ส วนการใช ผ าขาวบาง 1 ช ั ้น จะมี

ประส ิทธ ิภาพการกรองต ่ ำท ี ่ ส ุ ด  ร  อยละ 82.50  

อาจเนื่องมาจากผาขาวบางมีความละเอียดที่สามารถ

กรองอนุภาคขนาดประมาณ 177-149 ไมครอน ซึ่งจะมี

ความละเอียดนอยกวาวัสดุกรองอีก 2 ชนิด ที่มีความ

ละเอียดมาก โดยอยู ในชวงระหวาง140-200 เมซ ซึ่ง

กรองอนุภาคขนาด 105-74 ไมครอนได น้ำมันที่ไดจึงมี 

ความใสมากกวา ขณะเดียวกันจะเห็นวาการเพิ่มจำนวน

ชั้นของวัสดุกรอง เวลาที่ใชในการกรองจะมีแนวโนมที่

เพิ ่มขึ ้น โดยการกรองดวยผาขาวบางจะใชระยะเวลา 

ที่นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุกรองอีก 2 ชนิด 
(เ
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการกรองของวัสดกุรองทั้ง 3 ชนิด 

วัสดุกรอง น้ำหนักกากงาดำ (กรัม) เวลาที่ใช (วินาที) รอยละของประสิทธิภาพการ

กรอง กอนกรอง หลังกรอง 

control 5.60 5.60 30 100.00 

WF1 5.60 4.82 54 82.50 

PA1 5.60 5.13 60 91.61 

PL1 5.60 5.25 81 93.75 

WF3 5.60 5.04 70 90.00 

PA3 5.60 5.32 85 95.00 

PL3 5.60 5.41 110 96.61 

หมายเหตุ : Control หมายถึง การกรองโดยไมใชวัสดุกรอง       WF หมายถึง ผาขาวบาง  PA หมายถึง ผาไนลอน

     PL หมายถึง ผาโพลีเอสเทอร      

               ตัวเลข หมายถึง การระบุจำนวนชั้นของผาขาวบาง เชน 1 หมายถึง 1 ชั้น และ 3 หมายถึง 3 ชั้น  
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของน้ำมันงาดำหลังกรอง : ดานคาสี ความขุน และอัตราการไหล 

วัสดุกรอง คาส ี ความขุน 

(NTU) 

อัตราการไหล 

ลูกบาศกเมตรตอ

วินาท ี

L* a* b* 

control 34.42a+0.23 -0.12b+0.02 -1.62f+0.04 0.00a+0.00 3.33x10-5 a+0.02 
WF1 26.89f+0.07 -2.11a+0.06 1.21b+0.04 0.00a+0.00  1.85x10-5 b+0.07 
PA1 28.38e+0.09 -0.85d+0.03 0.97c+0.08 0.00a+0.00 1.67x10-5 c+0.04 
PL1 30.62c+0.31 -0.04e+0.01 0.41d+0.04 0.00a+0.00 1.23x10-5 e+0.01 
WF3 25.09g+0.64 -2.89a+0.07 2.32a+0.04 0.00a+0.00 1.43x10-5 d+0.07 
PA3 29.96d+0.03 -0.49c+0.05 0.95c+0.02 0.00a+0.00 1.18x10-5 e+0.01 
PL3 31.97b+0.09 -0.04e+0.01 0.18e+0.03 0.00a+0.00 0.91x10-5 f+0.05 

ตัวยกในคอลัมนตางๆแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ p<0.05 
หมายเหตุ :  Control หมายถึง การกรองโดยไมใชวัสดุกรอง     WF หมายถึง ผาขาวบาง PA หมายถึง ผาไนลอน

       PL หมายถึง ผาโพลีเอสเทอร      
                 ตัวเลข หมายถึง การระบุจำนวนชั้นของผาขาวบาง เชน 1 หมายถึง 1 ชั้น และ 3 หมายถึง 3 ชั้น  
รรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12)

3.4 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำมันงาหลัง

กรอง 

(3.4.1 ผลการศึกษาคาสี (L*a*b*) 

จากการศึกษาคาสีน้ำมันงาดำหลังกรอง ดวย

เคร ื ่องกรองระบบสุญญากาศ โดยใช  เคร ื ่องว ัดสี 

(Colorimeter) ว ัดสีของน้ำมันงาดำ ดังตารางที ่  2 

พบวา ชุดควบคุม จะมีคาสี L*, a* และ b* เทากับ 

34.42, -0.12 และ -1.62 จะเห็นไดวา น้ำมันคอนขาง 

ที่จะใส มีการแสดงคาสีเขียวและสีฟาเขม สวนน้ำมันงา

ดำที่ไดหลังกรองดวยวัสดุทั้ง 3 ชนิด เมื่อทำการวัดคาสี 

พบวา จะมีคา L* อยูในชวงระหวาง 25.09 ถึง 31.97 

a* อยูในชวงระหวาง -2.89 ถึง -0.04 และ b* อยูในชวง

ระหวาง 0.18 ถึง 2.32 จะเห็นไดวา น้ำมันหลังกรอง 

จะมีความใสมากกวาน้ำมันงาดำกอนกรองดวยเครื่อง

กรองสุญญากาศ ซึ่งน้ำมันงาดำกอนกรองจะมีสวนของ



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564 7

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการกรองของวัสดกุรองทั้ง 3 ชนิด 

วัสดุกรอง น้ำหนักกากงาดำ (กรัม) เวลาที่ใช (วินาที) รอยละของประสิทธิภาพการ

กรอง กอนกรอง หลังกรอง 

control 5.60 5.60 30 100.00 

WF1 5.60 4.82 54 82.50 

PA1 5.60 5.13 60 91.61 

PL1 5.60 5.25 81 93.75 

WF3 5.60 5.04 70 90.00 

PA3 5.60 5.32 85 95.00 

PL3 5.60 5.41 110 96.61 

หมายเหตุ : Control หมายถึง การกรองโดยไมใชวัสดุกรอง       WF หมายถึง ผาขาวบาง  PA หมายถึง ผาไนลอน

     PL หมายถึง ผาโพลีเอสเทอร      

               ตัวเลข หมายถึง การระบุจำนวนชั้นของผาขาวบาง เชน 1 หมายถึง 1 ชั้น และ 3 หมายถึง 3 ชั้น  
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของน้ำมันงาดำหลังกรอง : ดานคาสี ความขุน และอัตราการไหล 

วัสดุกรอง คาส ี ความขุน 

(NTU) 

อัตราการไหล 

ลูกบาศกเมตรตอ

วินาท ี

L* a* b* 

control 34.42a+0.23 -0.12b+0.02 -1.62f+0.04 0.00a+0.00 3.33x10-5 a+0.02 
WF1 26.89f+0.07 -2.11a+0.06 1.21b+0.04 0.00a+0.00  1.85x10-5 b+0.07 
PA1 28.38e+0.09 -0.85d+0.03 0.97c+0.08 0.00a+0.00 1.67x10-5 c+0.04 
PL1 30.62c+0.31 -0.04e+0.01 0.41d+0.04 0.00a+0.00 1.23x10-5 e+0.01 
WF3 25.09g+0.64 -2.89a+0.07 2.32a+0.04 0.00a+0.00 1.43x10-5 d+0.07 
PA3 29.96d+0.03 -0.49c+0.05 0.95c+0.02 0.00a+0.00 1.18x10-5 e+0.01 
PL3 31.97b+0.09 -0.04e+0.01 0.18e+0.03 0.00a+0.00 0.91x10-5 f+0.05 

ตัวยกในคอลัมนตางๆแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ p<0.05 
หมายเหตุ :  Control หมายถึง การกรองโดยไมใชวัสดุกรอง     WF หมายถึง ผาขาวบาง PA หมายถึง ผาไนลอน

       PL หมายถึง ผาโพลีเอสเทอร      
                 ตัวเลข หมายถึง การระบุจำนวนชั้นของผาขาวบาง เชน 1 หมายถึง 1 ชั้น และ 3 หมายถึง 3 ชั้น  
รรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12)

3.4 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำมันงาหลัง

กรอง 

(3.4.1 ผลการศึกษาคาสี (L*a*b*) 

จากการศึกษาคาสีน้ำมันงาดำหลังกรอง ดวย

เคร ื ่องกรองระบบสุญญากาศ โดยใช  เคร ื ่องว ัดสี 

(Colorimeter) ว ัดสีของน้ำมันงาดำ ดังตารางที ่  2 

พบวา ชุดควบคุม จะมีคาสี L*, a* และ b* เทากับ 

34.42, -0.12 และ -1.62 จะเห็นไดวา น้ำมันคอนขาง 

ที่จะใส มีการแสดงคาสีเขียวและสีฟาเขม สวนน้ำมันงา

ดำที่ไดหลังกรองดวยวัสดุทั้ง 3 ชนิด เมื่อทำการวัดคาสี 

พบวา จะมีคา L* อยูในชวงระหวาง 25.09 ถึง 31.97 

a* อยูในชวงระหวาง -2.89 ถึง -0.04 และ b* อยูในชวง

ระหวาง 0.18 ถึง 2.32 จะเห็นไดวา น้ำมันหลังกรอง 

จะมีความใสมากกวาน้ำมันงาดำกอนกรองดวยเครื่อง

กรองสุญญากาศ ซึ่งน้ำมันงาดำกอนกรองจะมีสวนของ

ตะกอนกากงาดำแขวนลอยอยูบางเมื่อมองดวยตาเปลา 

ดังภาพที่ 5  
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

3.4.2 ผลการวดัความขุนใส 

เมื ่อทำการวัดคาความขุ น พบวา การใชวัสดุ
กรองทุกชนิดแสดงคาความขุนที่ 0.00 NTU ซึ่งมีคาต่ำ
กว  าท ี ่ เ คร ื ่ อ งว ั ดความข ุ  นจะสามารถว ัดค  า ได   
ซึ ่งเครื ่องจะแสดงคาเมื ่อความขุ นอยู ที ่ระดับ 0.02 
เปนตนไป  
(เวน 1 บรรทัดนี้ ดวยขนาดอักษร 12) 

           
(ก)                                    (ข) 

 

ภาพที่ 5 น้ำมันงาดำกรองดวยวัสดุกรองโพลีเอสเทอร  

3 ชั้น (ก) กอนกรอง   (ข) หลังกรอง 
 

(3.5 ผลการคำนวณอัตราการไหล  

จากการศึกษาอัตราการไหล จะพบวา วัสดุทั้ง 3 
ชนิดจะมีคาอัตราการไหลตั้งแต 0.91 x10-5 ลูกบาศก
เมตรตอวินาที ถึง 1.85 x10-5 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
จะเห็นไดวาการกรองดวยผาขาวบาง 1 ชั้น จะมีคาอัตรา
การไหลดีที ่ส ุดเทากับ 1.85 x10-5 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที และใชเวลาในการกรองทั้งหมด 54 วินาที สวน 
การใชวัสดุกรองชนิด  โพลีเอสเทอร 3 ชั้น จะมีคาอัตรา
การไหลต่ำที่สุด เทากับ 0.91 x10-5 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที ใชเวลาในการกรองทั ้งหมด 110 วินาที อาจ
เนื่องมาจากพอลิเอสเทอรมีความละเอียดในการกรอง
โมเลกุลกากงาที่สูงกวา ไนลอนและผาขาวบาง จึงทำให
อัตราการไหลคอนขางชา 
(เวน 1 บรรทัดน้ี ดวยขนาดอักษร 10) 

3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานวัสดุ

กรองน้ำมันงาดำดวยเครื ่องกรองน้ำมันงาดำระบบ

สุญญากาศ 

จากการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจตอ
การใช งานของว ัสด ุกรองน ้ำม ันงา โดยม ีผ ู ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 20 คน ที่มีความเกี่ยวของกับการ
ผลิตและใชงานวัสดุกรองน้ำมันงาดำ พบวา ผูประเมิน 
มีความพึงพอใจตอวัสดุในภาพรวมที่ระดับคะแนน 9.6 
ซึ่งถือวามีความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ระดับความ
พึงพอใจตอ ขนาดที่เหมาะสม การใชงานไดงาย วัสดุ
กรองราคาถูก สามารถกรองไดดี ผูประเมินไดใหคะแนน
ที่ระดับ 8.4, 8.8, 8.6 และ 8.7 ตามลำดับ ดังภาพที่ 6
กษร 12) 

 

ภาพที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจตอการใชงานวัสดุ

กรองน้ำมันงาดำ 
 
4. การนำไปใช 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดทำการประสานงานกับ
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว ในการ
สงมอบชุดแผนกรองน้ำมันงาดำที่ใชสำหรับเครื่องกรอง
น ้ำม ันงาดำระบบสุญญากาศ ด ังภาพที่  7 ซ ึ ่ งเปน
ผลงานวิจัยตอยอดจากงานวิจัย เรื่อง การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องกรองน้ำมันงาดำระบบสุญญากาศ ที่ไดทำ
การขอทุนสนับสนุนจากมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลลานนา ภายใต โครงการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา กับการนำ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและ
ยกระด ับผ ู ประกอบการผล ิตภัณฑช ุมชนในพื ้นที่
ภาคเหนือ 6 จังหวัด เมื่อป 2561 นอกจากผลการวิจัยนี้
จะชวยเพิ่มกำลังการผลิต ในแงของการลดเวลาการผลิต
จากเดิม ซึ่งน้ำมันงาดำทั้งหมด 25 ลิตร จะใชเวลาใน
การกรองแบบไมใชเครื ่องจักร ทั ้งหมด 168 ชั ่วโมง 
แตหากมีการใชวัสดุกรองรวมกับเครื่องกรองสุญญากาศ 
น้ำมันงาดำ 25 ลิตร จะใชเวลาทั้งหมด 8.33 นาที ซึ่งถือ
วามีประโยชนตอกระบวนการผลิตน้ำมันงาดำสกัดเย็น
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อยางมาก นอกจากนี้การใชวัสดุกรองรวมกบัเครื่องกรอง
น้ำมันงาระบบสุญญากาศยังมีประโยชนในแงของการ
นำไปถายทอดองคความรู ให ก ับศ ูนย ฯและช ุมชน
ใกลเคียงยังเพื่อเปนตนแบบของแผนกรองที่สามารถ
ประยุกตใชกับน้ำมันที่ผลิตมาจากวัตถุดิบทางการเกษตร
อื่นไดดวย โดยมีผลิตภัณฑน้ำมันงาจากกระบวนการ
ผลิตที่พรอมจำหนาย ภายใตการผลิตของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยเส้ียว ดังภาพที่ 8 

 

 

ภาพที่ 7 การใชงานวัสดุกรองน้ำมันงาดำสำหรับ 

เครื่องกรองน้ำมางาดำระบบสุญญากาศ ณ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยเส้ียว 

 

 
 

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑน้ำมันงาดำสกัดเย็นที่ผานการกรอง

ดวยวัสดกุรองนำ้มันงาดำ 

 
5. อภิปรายผล 

ผล ิตภ ัณฑ น ้ำม ันงาดำ ถ ือเป นผล ิตภ ัณฑ  
ที่ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานวิชาการทั้งในสวนของ
มูลนิธ ิโครงการหลวง หนวยงานการศึกษาภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน ในการถายทอดองคความรูดาน
การปลูก สายพันธุงาดำที่มีคุณภาพ และใหผลผลิตสูง 
จนสามารถผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑ “น้ำมันงาดำสกัด
เย็น” ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาสูง นอกจากมูลนิธิ
โครงการหลวงจะเปนผูไดรับการถายทอดองคความรู  
ไมเพียงเทานั ้น ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี ้ยว  
ยังดำเนินกิจกรรมโดยเปนศูนยกลางที่จะประสานงาน 
และถายทอดองคความรูดานการผลิตน้ำมันงาดำเพื่อ
ขายในเชิงพานิชย ใหกับกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน และผูที่สนใจ ทั้งที่อยูในพื้นที่ตำบลบานปงและ
พื้นที่ใกลเคียง ในภาพแบบการสงเสริมใหมีการปลูกและ
แปรภาพผลิตภัณฑงาดำ ซึ่งเปนการบูรณาการอยางมี
สวนรวมในการดำเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคสถานประกอบการและเกษตรกร เพื่อเปนการสราง
อาชีพ สรางรายไดใหกับกลุมเกษตรกร เหนือสิ่งอื่นใด 
การจะผลิตน้ำมันงาดำ ใหมีคุณภาพจะตองมีการอาศัย
องคความรูทางได คุณสมบัติของสาระสำคัญที่ไดจาก 
การผลิต กระบวนการผลิตที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพ
ของงาดำ การคัดเลือกเมล็ดงาดำกอนการสกัดน้ำมัน 
และเทคโนโลยีที ่จะชวยในกระบวนการผลิต ที ่สงผล
กระทบตอคุณภาพผลิตภัณฑนอยที่สุด จากที่กลาวมานี้
ลวนเปนปจจัยสำคัญที่จะตองควบคุมในกระบวนการ
ผลิต น้ำมันงาดำสกัดเย็นทั ้งสิ ้น โดยเฉพาะการนำ
เทคโนโลยีเขามาใชในการลดเวลาในกระบวนการผลิต 
โดยเฉพาะขั้นตอนการกรอง ซึ่งใชเวลานาน เนื่องจาก
น้ำมันงามีคอนขางหนืดและมีกากงาที่ผสมกับน้ำมัน
หลังจากผานเครื่องบีบอัด (Screw Press) ในภาพแบบ
สารแขวนลอย จึงสงผลใหตองใชระยะเวลาในการแยก
สารทั้ง 2 ชนิดออกจากกัน ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงไดทำ
การออกแบบและสรางชุดแผนกรองน้ำมันงาดำเพื่อใช
สำหรับเครื่องกรองน้ำมันงาดำระบบสุญญากาศ โดยเห็น
วาการใชเครื่องกรองและวัสดุกรองที่มีความเหมาะสมจะ
สามารถชวยเพิ่มกำลังการผลิตของศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหวยเสี ้ยวได จากผลการดำเนินงานพบวา การ
สรางชุดแผนกรองที่มีความเหมาะสมในกระบวนการ
ผลิต ตนทุนการผลิตต่ำ ทำความสะอาดไดงาย จะทำให
ศ ูนยพ ัฒนาโครงการหลวงห  วย เส ี ้ ยว  ยกระดับ
กระบวนการผลิตน้ำมันงาดำสกัดเย็นไดอยางมีคุณภาพ 
เพิ่มกำลังการผลิต และลดเวลาในขั้นตอนการกรองได
อยางมาก ซึ่งหากมีระยะเวลาในการกรองนาน ปจจัย
ภายนอก เช น แสง อ ุณหภูม ิ จะสงผลโดยตรงตอ
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คุณสมบัติของน้ำมันงาดำสกัดเย็น ดังนั้นศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยเสี้ยว สามารถนำขอมูลที่ไดจากการ
วิจัย มาประยุกตใชเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสำหรับ
ขั้นตอนการกรองน้ำมันงาดำไดเปนอยางดี ตามความ
เหมาะสมตอไป จากการวิจัย พบวา การออกแบบชุด
แผนกรองน้ำมันงาและวัสดุสำหรับกรองสามารถผลิตได
โดยใชสแตนเลสเกรด 304 ซึ่งจะประกอบดวยชิ้นสวน
ทั้งหมด 4 ชิ้น ไดแก แหวนสแตนเลส ครอบแผนกรอง
ดานบน, แหวนรองสแตนเลส, แหวนสแตนเลสฐานราง 
และยางครอบแหวนสแตนเลส ซึ ่งแตละชิ ้นสวนมี
เสนผาศูนยกลาง เทากับ 76, 66, 76 และ 90 เซนติเมตร 
ตามลำดับ และวัสดุกรองที่มีความเหมาะสมในการใช
กรองน้ำมันงา ไดแก โพลีเอสเทอร 3 ชั้น ซึ่งเมื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการกรอง พบวา มีคาสูงที่สุดเทากับ 96.10 
เปอรเซ็นต มีคาสี L* a* b* คาความขุน และอัตราการ
ไหล เทากับ 31.97 -0.04 0.18 0.00 NTU และ 0.91 
x10-5 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ตามลำดับ ถึงแมวาอัตรา
การไหลของวัสดุที่กรองดวยผาขาวบาง 1 ชั้นจะดีที่สุด 
แต ประสิทธ ิภาพการกรองก ็แย ท ี ่ส ุดเช นก ัน ด ังนี้
ระยะเวลาที ่เพิ ่มขึ ้นจาก 54 วินาทีเมื ่อกรองดวยผา 
ขาวบาง 1ชั้น เปน 110 วินาที เมื่อกรองดวยโพลีเอส
เทอร 3 ชั้น แตไดประสิทธิภาพการกรองที่สูงขึ้นก็ยังถือ
วาเปนคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของผูใชงาน 
เมื่อประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานวัสดุกรอง
น้ำมันงาดำดวยเครื่องกรองน้ำมันงาดำระบบสุญญากาศ 
พบวา ผู ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดตอวัสดุใน
ภาพรวมที่ระดับคะแนน 9.6 ในขณะที่ระดับความพึง
พอใจตอขนาดที่เหมาะสม การใชงานไดงาย วัสดุกรอง
ราคาถูก สามารถกรองไดดี ผู ประเมินไดใหคะแนนที่
ระดับ 8.4, 8.8, 8.6 และ 8.7 ตามลำดับ 
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บทคัดยอ 

 วิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีปญหาเรื่อง
การขยายชองทางจำหนายและเพิ่มกำไรในการขายสินคาของกิจการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะห
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล 2) การดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑและการทำตลาด
ออนไลนสินคาเกษตรอินทรีย เครื่องมือและวิธีการวิจัย ไดแก การรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต
แบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนาแบบกลุม การทำงานลักษณะการเปนพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัย
ทำงานรวมกับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเนื้อหาดวยกรอบ
แนวคิดซออารและแบบจำลองธุรกิจ ซึ่งกลุมตัวอยางคือเกษตรกรของวิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล 
ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบวา วิสาหกิจชุมชนดังกลาว มีสินคาเกษตร
อินทรียที่เปนพืชผักปลอดภัยที่ปลูกตามฤดูกาล โดยมีหนอไมฝรั่งเปนสินคาหลัก ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน ไมเคยขายสินคา
ของตนเองในสื่อสังคมออนไลน สินคายังไมมีบรรจุภัณฑ สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนยังตองการทักษะดานการสื่อสาร
สินคาสูชองทางการขายแบบออนไลน ดังนั้น วิสาหกิจชุมชน ตองเริ่มจากการรวมกันพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ
ภาพแบบใหมใหมีความสวยงาม โดดเดน มีคุณคา นาดึงดูด และไดรับการถายถอดองคความรูดานการขายออนไลน 
อาทิ การถายภาพและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการตัดตอภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเผยแพรในเพจเฟซบุก จากการ
วิเคราะหดวยแนวคิดซออาร พบวา ผูนำของวิสาหกิจที่เขมแขง็ มีความเปนผูนำสูง สามารถประยุกตใชเครื่องมือตาง ๆ 
อาทิ แอปพลิเคชันการตัดตอภาพเคลื่อนไหว การถายภาพดวยมือถือ การใชเพจจากแอปพลิเคชันเฟซบุก หรือการใช
แอปพลิเคชันไลนแอด เพื่อการทำการตลาดออนไลน และที่สำคัญคือมีความตอเนื่องในการทำเพจเฟซบุกดวยตนเอง 
ตลอดจนสมาชิกของชุมชน มีความใฝเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ ่งกันและสามารถถายทอดความรูระหวาง
สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ คนรุนใหมที่เปนผูนำของวิสาหกิจชุมชนมีความเขาใจหลักในการวิเคราะหเพื่อการพฒันา 
ซึ่งตอไปในอนาคตจะสามารถวิเคราะหและพัฒนาดวยตนเองรวมกับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน และยังสามารถเปน 
ผูถายทอดความรูใหแกวิสาหกิจชุมชนอื่น โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกอนและหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ 
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ยอดขายเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 50 ตนทุนลดลงคิดเปนรอยละ 30 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 237 ผลจาก
การวิจัยสามารถนำไปประยุกตใชกับวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ตองการนำกิจการเขาสูตลาดออนไลน 
 

คำสำคัญ: การพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ตลาดออนไลน การตลาด 

 
Astract 

The asparagus and sasonal vegetable community enterprise, San Sai subdistrict, Saraphi 
district, Chiang Mai province, had encountered difficulties growing distribution channels and 
generating earnings from product sales. The aims of this study were to: 1) assess the 
possibilities for community-based asparagus and seasonal vegetable enterprises; and 2) 
develop and implement an online marketing strategy for organic products. The following 
instruments and approaches were used in the research included: document reviews, 
participatory observation, in-depth interviews, focus groups, and mentoring systems involving 
university employees and students. Additionally, descriptive methods and content analysis 
were used to assess the research, as well as the SOAR and Business Model Canvas frameworks. 
Twelve farmers from the asparagus and seasonal vegetable community enterprise at San Sai 
subdistrict, Saraphi district, Chiang Mai province provided samples. The findings indicated that 
this community enterprise had never made a product presentation on any social media 
platform. There was no packaging on any of the products. Additionally, community enterprise 
members needed skills for communicating items to online sales channels, developing new 
packaging designs and packaging which suited for the products. Moreover, the researchers 
transferred knowledge of online commerce, photography, and video editing to be published 
on Facebook. Furthermore, the executives of this community enterprise possess exceptional 
leadership abilities. He can utilize a variety of tools, including video editing programs, 
smartphone photography, a Facebook page, and the LINE application for online promotion. 
Most significantly, there was consistency in creating the page on their own. Also, community 
members could impart expertise to their peers. In addition, the new generation of community 
enterprise leaders grasped the ideas of analysis for development. In the future, these 
approaches will be capable of analyzing and developing on their own with the assistance of 
members of the community enterprise and may also serve as a conduit for knowledge transfer 
to other community enterprises. To compare operating performance prior to and following 
product creation, revenues climbed 50 percent, costs reduced 30 percent, and net profit 
increased 237 percent. The research findings can be used to other community-based 
organizations interested in expanding their company into the online market. 

 
Keywords: Development, Community Enterprise, Online Market, Marketing 
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1. บทนำ 

ภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ปพ.ศ.
2561 - 2580 ของประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นขอที่ 
16 เรื่อง เศรษฐกิจฐานราก ไดกลาวถึงแผนการพัฒนาที่
มุงเนนปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสราง
เศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ ่งพา
ตนเอง ชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกนัและกัน มีคุณธรรม มีการ
ไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหวางกันเปน เกิดการ
สรางอาชีพและการกระจายรายได สามารถลดปญหา
ความเหล่ือมล้ำ และความไมเสมอภาค (สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563) ทั ้งนี้
พบวาวิสาหกิจชุมชนเปนกลไกสำคัญของชุมชนที่ชวย
ขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานการกระจายรายได 
ส ู ช ุมชนมากขึ ้น รวมไปถึงการสงเสร ิมและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีมูลคา การสรางชองทางการตลาดใหม ๆ 
ที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค 
อาทิ การคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็ว 
ดังนั ้นการตลาดผานเครือขายอินเตอรเน็ต ถือเปน
องคประกอบสำคัญที ่สนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
ขางตนไดอยางเปนภาพธรรม กลายเปนกระแสที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในยุคดิจ ิท ัลที่
เทคโนโลยีกลายมาเปนเครื่องมือสำคัญในการลดตนทุน
การผลิต อีกทั้งยังเปนชองทางในการที่จะเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายอยางไรพรมแดน โดยสถิติของประเทศ
ไทย พบวา มีจำนวนการใชโทรศัพทสมารทโฟนและ
อินเทอรเน็ตในเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสื่อสังคมออนไลนที่คนไทย
นิยมใชงาน ไดแก ไลนและเฟซบุ ก จึงสงผลตอการ 
ซื้อ-ขายสินคาออนไลนที ่เติบโตขึ้น ทั้งนี้จากสถิติการ
สั่งซื้อสินคาออนไลนของคนไทยที่มีจำนวนมากขึ้นอยาง
ตอเนื ่อง ตลาดอีคอมเมิรซไทยป พ.ศ. 2562 มีมูลคา 
163,300 ลานบาท นอกจากนี ้ สถานการณการแพร
ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย ทำใหผูบริโภคซื้อสินคา
ผานชองทางออนไลนมากขึ ้น สงผลใหมูลคาตลาดอี
คอมเมิรซไทยเพิ่มขึ้น มีมูลคาจำนวน 294,000 ลานบาท 
โดยในป พ.ศ. 2563 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นรอยละ 35 
เมื่อเทียบจากป พ.ศ.2562 และแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในป 
พ . ศ . 2564 ( Techsauce Team, 2563) ท ั ้ ง น ี ้ จ า ก
ผลกระทบดังกลาว ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงของอาชีพ
ตาง ๆ ที่ตองดำเนินงานและประกอบกิจการผานชอง
ทางการใหบริการออนไลนมากขึ ้น การปรับเปลี ่ยน
ดังกลาว มีผลตออาชีพการคาขายสินคาทางการเกษตร 

ทั ้งนี้ในปจจุบันเกษตรกรตองปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งหากเกษตรกรสามารถนำสินคาเขาสู
ตลาดออนไลนได จะสงผลใหไมตองพึ่งพาการขายสินคา
ผานคูคาคนกลาง อีกทั้งยังสามารถขยายตลาดสินคา
เกษตรสู ผ ู บร ิโภคไดมากขึ ้น ทำใหเกษตรกรไดทำ 
ความรูจักกับกลุมลูกคาของตัวเองโดยตรง ไดทราบถึง
ความตองการที่แทจริงของกลุมลูกคาผานการสนทนา
ผานชองทางออนไลน สงผลใหเกิดการพัฒนาสินคา
เกษตรที่ตรงกับความตองการของตลาด 

นอกจากนี้ ยังพบวาในปจจุบันธุรกิจจำเปนตอง
เฝาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมธุรกิจ สภาพ
การแขงขันและแนวโนมของความตองการลูกคา เพื่อ
แก  ไ ข และปร ั บป ร ุ ง ก ลย ุ ท ธ  ใ ห  ส อดคล  อ ง กั บ
สภาพแวดลอมธุรกิจ อันจะทำใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามท ี ่ ได ต ั ้ งไว  โดยจะต องเร ิ ่มจากการว ิ เคราะห
สภาพแวดลอมธุรกิจ ซ ึ ่งม ีหลากหลายเครื ่องมือที่
สามารถนำไปประเมินภาพรวมของธุรกิจ ทั้งนี้ ภิญโญ 
ร ัตนาพ ันธ ุ   (2556) ได กล  าวถ ึง เคร ื ่องม ือที่  เปน
กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ SOAR 
Analysis (Stavos & Hinrichs, 2009) (Khavarian-
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ความเสี่ยง การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ การคิดเชิง
สรางสรรค และการแกไขปญหา ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางมาก ที่ผูนำวิสาหกิจชุมชนจะไดนำไปบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนใหเกิดประสิทธิผลตอไป และควรเนนการ
พัฒนาแบบมีสวนรวม ที่เกิดจากความตองการและความ
เต็มใจของผูนำวิสาหกิจชุมชนดวย (ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย, 
2559) 

งานวิจ ัยดังกลาว จากการสัมภาษณตัวแทน
วิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบล
สันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวากลุม
วิสาหกิจชุมชนดังกลาว ยังมีการจำหนายสินคาชองทาง
เดียว ไดแก การขายสินคาสงใหแกผูคาคนกลาง ไมมีการ
ขายแบบออนไลน และสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน
ตองการองคความรู ดานการสรางมูลคา คุณคา และ
เอกลักษณของสินคา ดังนั้น กรอบแนวคิดพัฒนาสินคา
เกษตรปลอดภัยสูตลาดออนไลนสามารถชวยสงเสริม
การตลาดไดเมื ่อทำการสื ่อสารอยางเหมาะสม สราง
ยอดขายผานชองทางออนไลนได และเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนสิ่งสำคัญคือการมีสวนรวมของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

การวิจ ัยนี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อพัฒนาสินคาเกษตร
ปลอดภัยสูตลาดออนไลน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน
หนอไมฝร ั ่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ไดดำเนินการโดยมีกลุม
ต ัวอย างค ือเกษตรกรของว ิสาหกิจช ุมชน จำนวน  
12 คน และเครื่องมือในการศึกษา ไดมีการตรวจสอบ
เครื่องมือ โดยผูวิจัยนำแบบสัมภาษณและประเด็นพูดคุย
ใหผู ทรงคุณวุฒิที ่เช ี ่ยวชาญดานการบริหารจัดการ 
จำนวน 3 คน เพื่อรวมใหความคิดเห็น ตรวจสอบแกไข 
และปรับปรุงแบบสัมภาษณและประเด็นพูดคุยใหมี
ความสมบูรณยิ ่งขึ ้น เพื ่อใหไดขอมูลที ่ตรงประเด็น 
ตามวัตถุประสงคงานวิจัย ดังนี้ 

1. คณะผูวิจัยไดทำการประชุมรวมกับวิสาหกิจ
ชุมชนเพื ่อคนหาปญหาและความตองการผานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชการสังเกตแบบมีสวน
ร  ว ม  ( Participatory Observation) (Patton, 2002) 
ร วมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
(Patton, 2002) และการสนทนาแบบกลุม (Focus 

Group) (Merton, 1940) และการทำงานลักษณะพี่
เล้ียง (Mentoring System) (Mavuso, 2007)  

2. เมื่อไดขอมูลแลวนั้น คณะผูวิจัยไดดำเนินการ
สังเคราะหขอมูล เพื ่อวิเคราะหทั ้งหมดดวยตนเอง  
โดยวิธ ีเช ิงพรรณนาดวยเคร ื ่องมือ SOAR Analysis 
(Stavos & Hinrichs, 2009) โดยเปนการคนหาจุดแข็ง
และโอกาส  เพื่อสรางแรงบันดาลใจและคาดถึงผลลัพธที่
จะเกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชน (แสดงดังตารางที่ 1) 

3. การออกแบบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนเชิงกลยุทธนำไปสู การระบุความตองการและ
แผนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห
ธ ุรก ิจโดยใชแผนธุรก ิจ (Business Model Canvas) 
(Osterwalder & Pigneur, 2010) จะช วยให ค ิดรอบ
ดาน และทำใหเห็นภาพรวมของธุรกิจ สามารถสื่อสาร
กับทีมงาน ใหเขาใจไดงาย และไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ ่งแบบจำลองธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสมของภาพแบบธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป (แสดงดัง
ภาพที่ 1) 

4. การวิเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การสื ่อสารของมนุษย เชน เอกสาร การพูดหรือการ
สื่อสารภาพถายหรือสัญลักษณตาง ๆ ที่ไมใชภาษาพูด 
(Holsti, 1968) 

 
3. ผลการดำเนินการ  

3.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพและปญหาของวิสาหกิจ

ชุมชนหนอไมฝร่ังและพืชผักตามฤดูกาล 

จากการวิเคราะหศ ักยภาพดานตาง ๆ ของ
วิสาหกิจชุมชนพบวา 

- ดานการบริหารจัดการกลุม เปนลักษณะการ
บริหารแบบครอบครัว ช วยกันคิดชวยกันทำ ไมมี
โครงสรางหนาที่อยางชัดเจน มีความเปนผูนำที่พรอม
เรียนรูและพัฒนาอยูเสมอ 

- ดานการตลาด ยังไมมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ
และผลิตภัณฑ รวมไปถึงชองทางการจัดจำหนายที่เปน
ตลาดสด  ส ิ นค  า ไม ม ี ค วามแตกต  า งจากค ู  แข ง  
ไมมีการประชาสัมพันธและโฆษณาสินคา  

- ดานความตองการใหลูกคาเขาใจถึงประโยชน

ของสินคาเกษตรอินทรีย ไรสารเคมีตกคาง ไมสงผลเสีย
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- ดานความตองการใหลูกคาเขาใจถึงประโยชน

ของสินคาเกษตรอินทรีย ไรสารเคมีตกคาง ไมสงผลเสีย

ตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และชุมชน ซึ่งจากขอมูลของ

โครงการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและความเต็มใจ 

ที่จะจายสำหรับผักผลไมปลอดภัยของประชาชน

ไทย (2559) พบวาหากลูกคาเกิดความตระหนักตอ

สารเคมีตกคางมากขึ้น สงผลใหแนวโนมการเลือกบริโภค

พืชผ ักอ ินทร ีย มากข ึ ้น พบประเด ็นด ังตารางที ่  1 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหวิสาหกิจชุมชนโดยวิธีการ SOAR 

ประเด็นวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

จุดแข็ง  
(Strengths: S) 

1. สินคาเกษตรอินทรีย  
2. สินคามีความหลากหลายของพันธุพืช  
3. มีการสินคาแปรภาพหลากหลาย เชน พิชซา สลัดโรล ชาผักเชียงดา เปนตน  
4. เกษตรกรมีความรู ความสามารถ และประสบการณดานการเกษตรเปนอยางดี  
5. มีเครือขายเกษตรกรภายนอกชุมชน 
6. ผูนำวิสาหกิจชุมชนมีความเปนผูนำสูง ทัศนคติดี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยูเสมอ  
7. สมาชิกชุมชนมีความเขมแข็ง  

โอกาส  
(Opportunities: O) 

1. การเพิ่มขึ้นของกลุมคนบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
2. การสนับสนุนของภาครัฐบาลในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย  
3. ความกาวหนาของเทคโนโลยี อาทิ การมีแอปพลิเคชันบนส่ือสังคมออนไลนตาง ๆ    
4. ภาคการศึกษาเขามามีสวนรวมในการทำงานกับวิสากิจชุมชน  
5. ภาคเอกชนที่พรอมสนับสนุนการรับซื้อสินคาจากเกษตรกร  

แรงบันดาลใจ  
(Aspirations: A) 

1. การรักษาคุณภาพสินคาแปรภาพและสินคาเกษตรอินทรีย ไรสารเคมีตกคาง ปลอดภัย
ตอผูบริโภคทำใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น 

2. การพัฒนาการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากการดำเนินงานเหมาะสมและประหยัดคาใชจายในการดำเนินงาน  

3. การสรางภาพลักษณที่ดี จึงไดรับการยอมรับจากลูกคาและสังคม 
4. การทำใหเกษตรกรตองการพฒันาความรู ความสามารถ และประสบการณใหเกิดความ

ชำนาญมากยิ่งขึ้น 
5. การขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้นดวยการเพิ่มชองทางการจัดจำหนายชองทางออนไลนที่

สามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนจำนวนมาก 
ผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น  
(Results: R) 

1. ตนทุนการผลิตลดลง  
2. อัตราการเติบโตของรายไดสูงขึ้น  
3. ไดรับความเชื่อมั่นจากผูบริโภค  
4. ฐานลูกคามีมากขึ้น 

จากตารางที่ 1 พบวา จุดแข็ง (Strengths) ของ
วิสาหกิจชุมชนมีมากเมื่อเทียบกับคูแขงในพื้นที่ โดยจะ
เปนสินคาเกษตรอินทรีย ไรสารเคมีตกคาง ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ สิ ่งแวดลอม และสังคม มีความ
หลากหลายของพันธุ พืช รวมไปสินคาแปรภาพ เชน  
พิชซา สลัดโรล ชาผักเชียงดา เปนตน ทั้งนี้ เกษตรกรมี

ความรู ความสามารถ และประสบการณดานการเกษตร
เปนอยางดี นำไปสู การเพาะปลูกพืชที ่มีคุณภาพสูง 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว ผูนำวิสาหกิจชุมชน
มีความเปนผูนำสูง ทัศนคติดี รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่นอยูเสมอ สมาชิกชุมชนมีความเขมแข็ง มีเครือขาย
เกษตรกรภายนอกชุมชน อีกทั้งยังมีความกระตือรือรน
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ในการศึกษา พัฒนา และประยุกตใช ความรู อยาง
สม่ำเสมอ จากจุดแข็งที่ไดกลาวมาขางตนทำใหสามารถ
คนหาโอกาส (Opportunities) ที ่เกิดขึ ้น เปนปจจัย
สนับสนุนใหมีความไดเปรียบ ซึ่งในปจจุบันกระแสการ
บริโภคสินคาเพื่อสุขภาพกำลังเปนที่นิยม ดังนั้น สินคา
เกษตรอินทรียเปนหนึ่งในตัวเลือก และเมื่อมีสินคาที่มี
ความหลากหลายถือเปนการตอบสนองความตองการ
ผูบริโภคไดครบถวน ซึ่งสะดวกในการเลือกหาหรือเลือก
ซื้อมากกวาที่จะตองเดินทางไปในหลายๆ ที่เพื่อใหได
ส ินค าครบตามตองการ และการเต ิบโตของตลาด
ออนไลนที่สงผลตอการขยายฐานลูกคา ประกอบกับ
ภาครัฐใหการสนับสนุนในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
ในสวนของภาคการศึกษาที ่เขามามีสวนรวมในการ
ทำงานรวมกับวิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชนที่พรอมใหการ
สนับสนุนการรับซื ้อสินคาจากเกษตรกร รวมไปถึง 
การคนพบกับวิธีการจัดการวิสาหกิจชุมชนหรือการ
ทำงานที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก แอปพลิเคชันบนสื ่อสังคมออนไลน ให 
แตละกระบวนการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงได
ทันทวงที และยังทำใหสมาชิกสามารถแสดงศักยภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มที่ ทำใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและ
กัน โดยปกติหากสามารถคนหาและระบุจุดแข็งและ

โอกาสไดแลว จะทำใหสามารถคนพบแรงบันดาลใจ 
(Aspirations) เพราะวาจุดแข็งและโอกาสมีฐานจาก
ความสำเร็จที่เกิดขึ ้นจริงมากอน อาทิ ตองการรักษา
ค ุณภาพสินค าแปรภาพและสินค าเกษตรอินทร ีย  
ไรสารเคมีตกคาง ปลอดภัยตอผูบริโภค ทำใหผูบริโภค
เกิดความเชื่อมั่น คงความหลากหลายของสินคาอยูเสมอ 
และการพัฒนาการบริหารจ ัดการอยางเป นระบบ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการ
ดำเนินงานเหมาะสมและประหยัดคาใชจ ายในการ
ดำเนินงาน อีกทั้งยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดี รวมถึง
การยอมรับจากลูกคาและสังคม ยังทำใหเกษตรกร
ตองการพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ
ใหเกิดความชำนาญมากยิ่งขึ ้น อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ 
ที่คนพบคือการที่ตองการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้นดวย
การเพิ ่มชองทางการจัดจำหนายชองทางออนไลน  
ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนจำนวนมาก และสุดทาย
นี้ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Results) ไดแก ตนทุนการผลิต
ลดลง อัตราการเติบโตของรายไดสูงขึ ้น ไดรับความ
เชื่อมั่นจากผูบริโภค ฐานลูกคามีมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังดำเนินการจำลองแผนธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบล
สันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจำลองธรุกิจของวิสาหกจิชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย  

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม (Business Model Canvas) 
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ในการศึกษา พัฒนา และประยุกตใช ความรู อยาง
สม่ำเสมอ จากจุดแข็งที่ไดกลาวมาขางตนทำใหสามารถ
คนหาโอกาส (Opportunities) ที ่เกิดขึ ้น เปนปจจัย
สนับสนุนใหมีความไดเปรียบ ซึ่งในปจจุบันกระแสการ
บริโภคสินคาเพื่อสุขภาพกำลังเปนที่นิยม ดังนั้น สินคา
เกษตรอินทรียเปนหนึ่งในตัวเลือก และเมื่อมีสินคาที่มี
ความหลากหลายถือเปนการตอบสนองความตองการ
ผูบริโภคไดครบถวน ซึ่งสะดวกในการเลือกหาหรือเลือก
ซื้อมากกวาที่จะตองเดินทางไปในหลายๆ ที่เพื่อใหได
ส ินค าครบตามตองการ และการเต ิบโตของตลาด
ออนไลนที่สงผลตอการขยายฐานลูกคา ประกอบกับ
ภาครัฐใหการสนับสนุนในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
ในสวนของภาคการศึกษาที ่เขามามีสวนรวมในการ
ทำงานรวมกับวิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชนที่พรอมใหการ
สนับสนุนการรับซื ้อสินคาจากเกษตรกร รวมไปถึง 
การคนพบกับวิธีการจัดการวิสาหกิจชุมชนหรือการ
ทำงานที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก แอปพลิเคชันบนสื ่อสังคมออนไลน ให 
แตละกระบวนการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงได
ทันทวงที และยังทำใหสมาชิกสามารถแสดงศักยภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มที่ ทำใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและ
กัน โดยปกติหากสามารถคนหาและระบุจุดแข็งและ

โอกาสไดแลว จะทำใหสามารถคนพบแรงบันดาลใจ 
(Aspirations) เพราะวาจุดแข็งและโอกาสมีฐานจาก
ความสำเร็จที่เกิดขึ ้นจริงมากอน อาทิ ตองการรักษา
ค ุณภาพสินค าแปรภาพและสินค าเกษตรอินทร ีย  
ไรสารเคมีตกคาง ปลอดภัยตอผูบริโภค ทำใหผูบริโภค
เกิดความเชื่อมั่น คงความหลากหลายของสินคาอยูเสมอ 
และการพัฒนาการบริหารจ ัดการอยางเป นระบบ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากการ
ดำเนินงานเหมาะสมและประหยัดคาใชจ ายในการ
ดำเนินงาน อีกทั้งยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดี รวมถึง
การยอมรับจากลูกคาและสังคม ยังทำใหเกษตรกร
ตองการพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ
ใหเกิดความชำนาญมากยิ่งขึ ้น อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ 
ที่คนพบคือการที่ตองการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้นดวย
การเพิ ่มชองทางการจัดจำหนายชองทางออนไลน  
ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนจำนวนมาก และสุดทาย
นี้ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Results) ไดแก ตนทุนการผลิต
ลดลง อัตราการเติบโตของรายไดสูงขึ ้น ไดรับความ
เชื่อมั่นจากผูบริโภค ฐานลูกคามีมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังดำเนินการจำลองแผนธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบล
สันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจำลองธรุกิจของวิสาหกจิชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย  

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม (Business Model Canvas) 

จากภาพที่ 1 พบวาแบบจำลองแผนธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 

1.ดานกลุมลูกคาหลัก (Customer Segments) 
แบงตามลักษณะเฉพาะ โดยเปนกลุมลูกคาที่ใชสื่อสังคม
ออนไลนในชีวิตประจำวัน หรือจะเปนกลุมลูกคาที่อาศัย
อยูบริเวณใกลเคียง มีรายได 9,000 บาทตอเดือน ขึ้นไป 
เนื่องจากตนทุนการปลูกผักแบบอินทรียจะสูงกวาการ
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แออัด และกลุมลูกคาที่ซื้อผักกระถางนั้นจะเปนผูที่มี
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2. ดานคุณคาที่นำเสนอ (Value Proposition) 
วิสาหกิจชุมชนเสนอคุณคาที ่เปนความปลอดภัยตอ
ลูกคา สิ่งแวดลอม และสังคม ขอมูลที่เปนประโยชนจาก
เกษตรกร เชน เวลาและปริมาณการใหน้ำ การดูแลพืช
และดิน เปนตน มีคลังอาหารปลอดภัยในบานที่มีพื้นที่
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GAP) และการรับรองเกษตรอินทรียที ่เปนเกษตรราย
ยอย คือ การรับรองแบบมีสวนรวม หรือที ่เร ียกวา 
Participatory Guarantee Systems (PGS) ผ ู บร ิ โภค
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5. ดานรายไดหลัก (Revenue Streams) เกิด
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7 .  ด  า นท ร ั พ ย าก รหล ั ก  ( Key Resource)  
นอกจากมีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมตัว
ก ัน มีภาพลักษณและมาตรฐานรับรอง ซึ ่งถ ือเปน
ทรัพยากรหลักที่สามารถขับเคลื่อนวิสาหกิจใหกาวไป
ขางหนาได และผลผลิตตาง ๆ แลว ยังมีองคความรูและ
ประสบการณการปลูกผักดวยวิธีเกษตรอินทรีย  

8. ดานหุนสวนหลัก (Key Partner) ผูจำหนาย
เมล ็ดพ ันธ ุ และอ ุปกรณทางการเกษตร พ ันธม ิตร
เครือขายเกษตรกร องคกรเกี่ยวกับการเกษตรและภาค
สวนอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวของ บริษ ัทขนสง แหลงเง ินทุน
สนับสนุน เปนตน 

9. ดานโครงสรางตนทุน (Cost Structure) ไดแก 
คาน้ำ คาไฟ คาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจ ายทาง
การตลาดเมื่อเห็นภาพรวมของวิสาหกิจชุมชน จึงไดมี
การวางแผนและลงมือดำเนินการเพื่อแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของวิสาหกิจชุมชน ที่สอดคลอง
กับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและภายใตทรัพยากรที่มี
อยูอยางจำกัด ดวยความหมาะสมของพื้นที่ 

 

3.2 ผลการออกแบบผลิตภัณฑและการทำการตลาด

แบบออนไลน 

3.2.1 การออกแบบบรรจุภัณฑภาพแบบใหม 
เนื ่องจากในปจจุบันผู บริโภคมีเวลาในการเลือกซ้ือ
นอยลงและผลิตภัณฑในตลาดมีจำนวนเพิ ่มมากขึ้น 
ดังนั้นบรรจุภัณฑจึงตองไดรับการออกแบบที่สวยงาม 
โดดเดน มีคุณคา นาดึงดูด ไดอยางมีประสิทธิผล อันจะ
นำไปสูการซื้อในที่สุด ซึ่งจากเดิมวิสาหกิจชุมชนใชบรรจุ
ภัณฑที่เหมือนตามทองตลาดทั่วไป คือ การนำหนังยาง
มัด หรือการใสถุงใส ดังแสดงภาพที่ 2 และถึงแมวาจะ
เปนสินคาเกษตรอินทรีย มีความปลอดภัย แตหากบรรจุ
ภัณฑไมมีความแตกตาง เหมือนทองตลาดทั่วไป ก็ไม
สามารถดึงดูดความนาสนใจไดเทาที่ควร จึงไดมีแนว
ทางการพัฒนา โดยเริ่มจากการออกแบบตราสัญลักษณ 
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น จดจำเอกลักษณของ
ว ิ ส า ห ก ิ จ ช ุ ม ช น ไ ด  ( Brand Awareness) โ ด ย
องคประกอบของตราสัญลักษณจะแสดงใหเห็นวาเปน
สินคาทางการเกษตร มีเครื่องหมายที่แสดงถึงมาตรฐาน
ที่ไดรับการรับรอง ไมวาจะเปน มาตรฐานการรับรอง
การปฏิบ ัต ิทางการเกษตรที ่ด ี  (Good Agricultural 
Practices: GAP) และการรับรองเกษตรอินทรียที ่เปน

เกษตรรายยอย คือ การรับรองแบบมีสวนรวม หรือที่
เ ร ี ยกว  า  Participatory Guarantee Systems (PGS) 
เปนตน ดังแสดงภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑกอนการพฒันา 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตนแบบตราสัญลักษณ 

 
3.2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยการนำผัก

และผลไมจัดใสตะกราสานและตกแตงเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคา จากฝมือคนในชุมชน ที่เปนสวนหนึ่งในการ
สรางอาชีพของคนในพื้นที่และการเกื้อลกูลซึ่งกันและกัน 
โดยมีแนวคิดสำหรับสินคานี ้เพื ่อมอบเปนของขวัญ  
ที่ระลึก ของฝาก แสดงดังภาพที่ 4 และนอกจากนี้ยังมี
การเพิ่มผลิตภัณฑ คือ กระถางผักสวนครัว ดังภาพที่ 5 
จากเดิมจำหนวยเปนกิโลกรัมหรือเปนถุงเทานั้น ซึ่งเปน
การเพิ่มตัวเลือกใหกับผูบริโภคที่ตองการดูแลรักษาพืช
เอง ตองการคลังอาหารปลอดภัยในระยะยาว โดยจะ
ไดรับคำแนะนำและคำปรึกษาจากเกษตรกรอยูเสมอ 
โดยผลิตภัณฑชนิดนี้สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคใน
ปจจุบันที่อยูในยุคของการแพรระบาดโรคไวรัสโควิด-19 
ทำใหล ูกค าระม ัดระว ังในการร ับประทานมากขึ้น  
ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อจากตลาดสดหรือซุปเปอร
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เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่น จดจำเอกลักษณของ
ว ิ ส า ห ก ิ จ ช ุ ม ช น ไ ด  ( Brand Awareness) โ ด ย
องคประกอบของตราสัญลักษณจะแสดงใหเห็นวาเปน
สินคาทางการเกษตร มีเครื่องหมายที่แสดงถึงมาตรฐาน
ที่ไดรับการรับรอง ไมวาจะเปน มาตรฐานการรับรอง
การปฏิบ ัต ิทางการเกษตรที ่ด ี  (Good Agricultural 
Practices: GAP) และการรับรองเกษตรอินทรียที ่เปน

เกษตรรายยอย คือ การรับรองแบบมีสวนรวม หรือที่
เ ร ี ยกว  า  Participatory Guarantee Systems (PGS) 
เปนตน ดังแสดงภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑกอนการพฒันา 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตนแบบตราสัญลักษณ 

 
3.2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยการนำผัก

และผลไมจัดใสตะกราสานและตกแตงเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคา จากฝมือคนในชุมชน ที่เปนสวนหนึ่งในการ
สรางอาชีพของคนในพื้นที่และการเกื้อลกูลซึ่งกันและกัน 
โดยมีแนวคิดสำหรับสินคานี ้เพื ่อมอบเปนของขวัญ  
ที่ระลึก ของฝาก แสดงดังภาพที่ 4 และนอกจากนี้ยังมี
การเพิ่มผลิตภัณฑ คือ กระถางผักสวนครัว ดังภาพที่ 5 
จากเดิมจำหนวยเปนกิโลกรัมหรือเปนถุงเทานั้น ซึ่งเปน
การเพิ่มตัวเลือกใหกับผูบริโภคที่ตองการดูแลรักษาพืช
เอง ตองการคลังอาหารปลอดภัยในระยะยาว โดยจะ
ไดรับคำแนะนำและคำปรึกษาจากเกษตรกรอยูเสมอ 
โดยผลิตภัณฑชนิดนี้สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคใน
ปจจุบันที่อยูในยุคของการแพรระบาดโรคไวรัสโควิด-19 
ทำใหล ูกค าระม ัดระว ังในการร ับประทานมากขึ้น  
ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อจากตลาดสดหรือซุปเปอร

มารเก็ต จากการทดสอบตลาด พบวา สินคาประเภทนี้
เปนที่สนใจของลูกคาเพราะวาเกิดความคุมคาในราคาที่
เหมาะสม จับตองได ลดการเหี ่ยวเฉาของพืชผักไดดี  
ลดเวลาในการดูแลรักษา และประหยัดพื้นที่ อีกทั้งมีการ
ออกแบบแผนเมนูพิซซา ดังแสดงภาพที่ 6 เพื่อใชในการ
ประชาส ัมพ ันธ ผล ิตภ ัณฑ   โดยหน าพ ิซซ าม ีการ 
ใชสวนประกอบจากผักและผลไมจากวิสาหกิจชุมชน  

 

 
 

ภาพที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ 
 

 

ภาพที่ 5 การเพิ่มผลิตภัณฑพืชกระถาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 6 การออกแบบแผนเมนูพิซซา 

3.4.3 การถายถอดองคความรู ด านการขาย
ออนไลนกับวิสาหกิจชุมชน ไดดำเนินการถายทอดองค
ความรูความรู ใหม ไดแก การอบรมขายสินคาผาน
ชองทางสื่อสังคมออนไลน อาทิ การใชเฟซบุกและไลน
แอด โดยถายทอดความรูเกี ่ยวกับการโพสต เชน การ
ถายสภาพทั ่วไปของวิสาหกิจชุมชนและขอมูลทั ่วไป 
เพื่อใหลูกคามั่นใจวาวิสาหกิจชุมชนนี้มีสินคาจำหนาย
จริง รวมไปถงึการใหความรูทางการเกษตรของเกษตรกร
บนสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหลูกคาไดซื้อสินคาและไดรับ
ความรูไปดวยเพียงแคเขามาเพจเดียว ดังแสดงภาพที่ 7 
รวมไปถึงการสอนการคำนวณตนทุนสินคา และการ
กำหนดราคาขายสินคา โดยไดถายทอดองคความรูใน
การคำนวณตนทุน เชน คาสติกเกอรตราสัญลักษณ
สินคา คาบรรจุภัณฑ คาแรงงาน คาขนสง คาใชจาย 
ดานการตลาด เปนตน 
 

 

 
 

ภาพที่ 7 ชองทางออนไลนของวิสาหกิจชุมชน 

จากการดำเนินการที ่ผ านมาทำใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง สรางรายไดในครัวเรือน ชุมชน และสราง
มูลคาใหกับผลิตภัณฑ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ/ 
บรรจุภัณฑ การออกแบบตราสัญลักษณ/แผนเมนูพิซซา 
การเพิ่มผลิตภัณฑใหม การใชสื่อสังคมออนไลนในการ
ประชาสัมพันธ เชน เฟซบุกและไลนแอดทำใหยอดขาย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปรียบเทียบจากกอนและหลังการ
พัฒนา พบวามียอดขายในระยะเวลา 12 เดือน เพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 50 ซึ่งมาจากการขายออนไลนเกือบทั้งหมด 
โดยเฉพาะชองทางเฟซบุก ดวยการโพสตอยางสม่ำเสมอ 
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เชน การนำเสนอขายสินคาดวยภาพภาพและขอความ 
การใหความรูทางการเกษตรที่เปนประโยชนตอผูบริโภค 
เนื่องจากกอนการพัฒนาอยูในชวงของการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จึงทำใหตองเปลี ่ยนเปนการขาย
ออนไลนเปนหลัก และมีบางสวนที่เขามาซื้อในที่ทำการ
ของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นจึงไมมีคาใชจายในการขนสง 
และคาเชาแผงราน เนื่องจากเดิมตองจายคาเชาแผงราน
ถึง 4,000 บาทตอเดือน โดยเดินทางไปขายสินคาที่
ตลาดขายผักออแกนิคใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
และขายสินคาผานคูคาคนกลางที่มารับสินคาจากสวน
เกษตรของวิสาหกิจ หากตองเดินทางไปขายสินคาเอง 
จะมีคาเดินทางเฉล่ียในแตละเดือนประมาณ 2,000 บาท 
รวมไปถึงการเก็บรักษาผลผลิต หากตองนำไปจำหนายที่
แผงรานตองมีคาใชจายในการเก็บรักษา เชน คาน้ำ ที่
ตองรดใหความชุมชื้นอยูตลอดเวลา แตในปจจุบันจะ

เก็บเกี่ยวเมื่อมีคำสั่งซื้อ จึงทำใหลูกคาจะไดผลผลิตที่สด
ใหม ไมเหี่ยวเฉา เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหตนทุนลดลงถึง
รอยละ 30 อาทิ คาเดินทาง คาเชาพื้นที่ คาบำรุงรักษา
ผักระหวางรอจำหนาย เปนตน อยางไรก็ตาม การ
เพิ่มขึ้นของตนทุนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยูในชวงที่ฤดู
หนาว ทำใหผลผลิตหลักอยางหนอไมฝรั่งออกผลผลิตชา 
จึงทำใหเกษตรกรตองทดลองปลูกพืชชนิดอื่น โดยจะมี
ทั้งที่ประสบความสำเร็จและไมสำเร็จ และการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนในเดือนมกราคมที ่เปนผลมาจากการเพิ่ม
ผลิตภัณฑใหม คือ การขายผักกระถางผักสวนครัว  
โดยจะตองลงทุนซื ้อกระถาง สวนประกอบของดิน
เพาะปลูก รวมไปถึงแรธาตุบำรุงดินและพืช ทั้งนี้การ
เพิ่มขึ้นของกำไรมากกวารอยละ 237 ซึ่งมาจากอีกหลาย
ปจจัย เชน ชนิดผลผลิต ผลิตภัณฑใหม การแปรภาพ
สินคา เปนตน ดังแสดงตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกอนและหลังการพัฒนาผลิตภัณฑชวงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต 1 

เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จำนวน 12 คน 

 จำนวน (บาท) เปรียบเทียบ (บาท) คิดเปน 

(รอยละ) กอน หลัง เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ยอดขาย 1,800,000 2,700,000 900,000 เพิ่มขึ้น 50 

ตนทุน 1,260,000 882,000 (378,000) ลดลง (30) 

กำไรสุทธ ิ 540,000 1,818,000 1,278,000 เพิ่มขึ้น 237 

 
4. การนำไปใชประโยชน 

งานวิจ ัยเพื ่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินคา
เกษตรปลอดภัยสูตลาดออนไลน กรณีศึกษา : วิสาหกิจ
ชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สามารถนำไปเปนตนแบบ
วิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากร 
ที่มีอยู การปรับตัวใหทันตอยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ดวยการนำเอาชองทางออนไลนมาปรับใชเพื ่อเปน 
การเพิ่มชองทางการจัดจำหนาย อยางไรตาม เทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนเพียงเครื่องมือเทานั้น อีกทั้งยังเปนสิ่งที่มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การนำมา
ประยุกตใชจึงควรเริ่มจากการตั้งเปาหมายของวิสาหกิจ
ชุมชนของตนใหชัดเจนกอน จากนั้นกำหนดกลยุทธและ
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลที ่ เหมาะสมมาปรับใช เพ ื ่อบรรลุ

เปาหมาย ที่สำคัญจะตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
ตลอดกระบวนการตัดสินใจซื ้อ เพื ่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนของตนใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
เนื่องจากความตองการของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยูเสมอ สำหรับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
นั้นจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

ทั้งยังสามารถนำเอางานวิจัยนี้ไปใชเชิงสาธารณะ
โดยการนำองคความรู ในการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกดิการใชทรัพยากรที่มอียู
อยางจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ และชวยใหลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึง
การขายสินคาหรือบริการบนชองทางออนไลน ซึ่งเปน
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เชน การนำเสนอขายสินคาดวยภาพภาพและขอความ 
การใหความรูทางการเกษตรที่เปนประโยชนตอผูบริโภค 
เนื่องจากกอนการพัฒนาอยูในชวงของการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จึงทำใหตองเปลี ่ยนเปนการขาย
ออนไลนเปนหลัก และมีบางสวนที่เขามาซื้อในที่ทำการ
ของวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นจึงไมมีคาใชจายในการขนสง 
และคาเชาแผงราน เนื่องจากเดิมตองจายคาเชาแผงราน
ถึง 4,000 บาทตอเดือน โดยเดินทางไปขายสินคาที่
ตลาดขายผักออแกนิคใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
และขายสินคาผานคูคาคนกลางที่มารับสินคาจากสวน
เกษตรของวิสาหกิจ หากตองเดินทางไปขายสินคาเอง 
จะมคีาเดินทางเฉล่ียในแตละเดือนประมาณ 2,000 บาท 
รวมไปถึงการเก็บรักษาผลผลิต หากตองนำไปจำหนายที่
แผงรานตองมีคาใชจายในการเก็บรักษา เชน คาน้ำ ที่
ตองรดใหความชุมชื้นอยูตลอดเวลา แตในปจจุบันจะ

เก็บเกี่ยวเมื่อมีคำสั่งซื้อ จึงทำใหลูกคาจะไดผลผลิตที่สด
ใหม ไมเหี่ยวเฉา เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหตนทุนลดลงถึง
รอยละ 30 อาทิ คาเดินทาง คาเชาพื้นที่ คาบำรุงรักษา
ผักระหวางรอจำหนาย เปนตน อยางไรก็ตาม การ
เพิ่มขึ้นของตนทุนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยูในชวงที่ฤดู
หนาว ทำใหผลผลิตหลักอยางหนอไมฝรั่งออกผลผลิตชา 
จึงทำใหเกษตรกรตองทดลองปลูกพืชชนิดอื่น โดยจะมี
ทั้งที่ประสบความสำเร็จและไมสำเร็จ และการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนในเดือนมกราคมที ่เปนผลมาจากการเพิ่ม
ผลิตภัณฑใหม คือ การขายผักกระถางผักสวนครัว  
โดยจะตองลงทุนซื ้อกระถาง สวนประกอบของดิน
เพาะปลูก รวมไปถึงแรธาตุบำรุงดินและพืช ทั้งนี้การ
เพิ่มขึ้นของกำไรมากกวารอยละ 237 ซึ่งมาจากอีกหลาย
ปจจัย เชน ชนิดผลผลิต ผลิตภัณฑใหม การแปรภาพ
สินคา เปนตน ดังแสดงตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกอนและหลังการพัฒนาผลิตภัณฑชวงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต 1 

เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จำนวน 12 คน 

 จำนวน (บาท) เปรียบเทียบ (บาท) คิดเปน 

(รอยละ) กอน หลัง เพิ่มขึ้น/ลดลง 

ยอดขาย 1,800,000 2,700,000 900,000 เพิ่มขึ้น 50 

ตนทุน 1,260,000 882,000 (378,000) ลดลง (30) 

กำไรสุทธ ิ 540,000 1,818,000 1,278,000 เพิ่มขึ้น 237 

 
4. การนำไปใชประโยชน 

งานวิจ ัยเพื ่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินคา
เกษตรปลอดภัยสูตลาดออนไลน กรณีศึกษา : วิสาหกิจ
ชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สามารถนำไปเปนตนแบบ
วิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากร 
ที่มีอยู การปรับตัวใหทันตอยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ดวยการนำเอาชองทางออนไลนมาปรับใชเพื ่อเปน 
การเพิ่มชองทางการจัดจำหนาย อยางไรตาม เทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนเพียงเครื่องมือเทานั้น อีกทั้งยังเปนสิ่งที่มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การนำมา
ประยุกตใชจึงควรเริ่มจากการตั้งเปาหมายของวิสาหกิจ
ชุมชนของตนใหชัดเจนกอน จากนั้นกำหนดกลยุทธและ
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลที ่ เหมาะสมมาปรับใช เพ ื ่อบรรลุ

เปาหมาย ที่สำคัญจะตองศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
ตลอดกระบวนการตัดสินใจซื ้อ เพื ่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนของตนใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
เนื่องจากความตองการของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยูเสมอ สำหรับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
นั้นจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

ทั้งยังสามารถนำเอางานวิจัยนี้ไปใชเชิงสาธารณะ
โดยการนำองคความรู ในการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกดิการใชทรัพยากรที่มอียู
อยางจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีแนวทางในการ
ปฏิบัติ และชวยใหลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึง
การขายสินคาหรือบริการบนชองทางออนไลน ซึ่งเปน

เครื ่องมือนำไปสู ความสำเร ็จในการทำธุรกิจเกือบ 
ทุกประเภท และยังสามารถนำไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย กลาวคือ การนำเอาทรัพยากรทองถิ่นในการ
สรางมูลคา ด วยการพัฒนาผลิตภัณฑ ให เก ิดการ
กระจายรายไดภายในทองถิ่น  

การนำไปใชประโยชนเชิงวิชาการ โดยใชเปน
ขอมูลในการสนับสนุนการเรียนการสอน มีกรณีศึกษา
เพื่อเพิ่มความเขาใจของผูเรียน ใหเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถนำไปใชแกปญหาหรือ
นำไปใช ประโยชน  เช ิงว ิชาการท ี ่ เป นความร ู  ใหม 
เปนขอมูลพื ้นฐานสำหรับการศึกษาตอไปเพื ่อใหได
ความรูที่ลึกซึ้งเปนประโยชนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การมี
สวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ทำใหสามารถแกไขปญหา
และตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางเปน 
ภาพธรรม 
 
5. อภิปรายผล 

การวิจ ัยเพื ่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินคา
เกษตรปลอดภัยสูตลาดออนไลน: กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดำเนินการโดยมีสวน
รวมกับชุมชนเพื่อคนหาถึงปญหาและความตองการของ
ว ิสาหก ิจช ุมชน และใช  เคร ื ่ องม ือการว ิ เคราะห
สภาพแวดล  อมด  ว ย เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ  SOAR Analysis  
ที่สามารถจัดทำกรอบการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการ
พัฒนายั ่งย ืน และชวยใหว ิสาหกิจชุมชน สามารถ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาตอไปไดในอนาคต
รวมกัน เพราะหากวิเคราะหสภาพแวดลอมอยูเสมอจะ
ทำใหสามารถคนพบโอกาสไดมากขึ ้น เชนเดียวกับ 
Khavarian-Garmsira & Zare ( 2014) ร ะบ ุ ว  า ก า ร
กำหนดกลยุทธจาก SOAR Analysis ไดรับการยอมรับ
วาเปนกรอบการทำงานที่มีความแข็งแกรง ชวยในการ
ปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยุทธ และกระบวนการ
ดำเนินการโดยโดยใชแนวทางเชิงบวกเพื ่อสอบถาม 
จุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธที ่วัดผลได 
จินตนาการถึงอนาคตที่ตองการมากที่สุด สรางกลยุทธที่
เปนนวัตกรรม สรางวัฒนธรรมที่ยั ่งยืน และสรางแรง
บันดาลใจใหผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร  

จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50 มาจากการ
จำหนายผานชองทางออนไลนของวิสาหกิจชุมชน พรอม
กับการนำเสนอคุณคา (Value) ใหกับลูกคา ซึ ่งเปน

ชองทางที่สอดรับกับพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน หาก
ผูประกอบการใดสามารถปรับตัวเขาสูชองทางออนไลน
ได ก็สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางไรพรมแดน ซึ่งเปน
ปจจัยที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสุภาวดี 
ชัยวิวัฒนตระกูล (2563) กลาววาเนื ่องดวยปจจุบัน
หลายภาคสวนตองเผชิญกับการระบาดของ โควิด-19 
รณรงคใหเวนระยะหางทางสังคม จึงเปนปจจัยที่กระตุน
ใหเกิดการใชชองทางออนไลนกันมากขึ้นเพื่อลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และพฤติกรรมผูบริโภคในการ
ซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นไปอีก 
นอกจากนี้ Prem et al. (2020) ที ่กลาวถึงการตลาด
ออนไลนที่ผูบริโภคสามารถทำการส่ังซื้อสินคาจากที่บาน
โดยไมจำเปนตองเดินทางนั้น เปนชองทางที่ไดรับความ
นิยมเพิ่มมากขึ้นไปอีก เนื่องดวยสถานการณโรคระบาด
ที่มีการรณรงคใหอยูหางจากสังคม ซึ่งในสถานการณการ
ระบาดของโรคนี้ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือพบวา
สินคาประเภทอาหาร ผักและ ผลไม มีการเติบโตของ
การสั่งซื้อและขนสงสินคาออนไลนมากขึ้นและคาดวา
การเติบโตนี ้จะยังคงตอเนื ่องเชนนี ้ไปอีกระยะ และ
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) (2563) กลาวเกี ่ยวกับ
เกษตรกรยุคใหม ขายสินคาเกษตรออนไลน ที่ไหนกัน
บาง วาจากเดิมที่ในอดีตหลายคนมองวาเกษตรกรเปน
เพียงคนเพาะปลูกในลำดับขั้นตนของหวงโซอุปทานให
กลายเปนนักธุรกิจที่สามารถจัดการการดำเนินงานดวย
ตนเองได ตั้งแตการเพาะปลูกไปจนถึงการขายสินคาบน
ชองทางออนไลนที่สามารถกำหนดราคาเองไดและไม
จำเปนตองสงสินคาผานพอคาคนกลาง ซึ่งการทำธุรกิจ
ของเกษตรกรยุคใหมนั้นสามารถนำเสนอสินคาใหเขาถึง
ผูบริโภคดวยตลาดสินคาเกษตรออนไลน อยางไรก็ตาม 
หากวิสาหกิจชุมชนหนอไมฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตองขยายกิจการเพื่อ
ตอบสนองตอผูบริโภคอยางกวางขวางมากขึ้น อยางใน
ระดับตางประเทศ จำเปนตองมีทักษะดานการสื่อสาร 
ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน ซึ่งถือเปน
ปจจัยสูความสำเร็จและความไดเปรียบทางการแขงขัน 
อีกทั้งขอจำกัดดานเทคโนโลยีที่ชวยคงความสดของผัก
และผลไม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินคา 
จ ึงเปนส วนสำค ัญการพัฒนาว ิสาหก ิจช ุมชนให มี 
ความเข มแข็ง สามารถพึ ่งพาตนเอง และเปนการ
แกปญหาทางดานเศรษฐกิจในระดับชุมชนอยางยั่งยืน  
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แนวทางการขยายผลการดำเนินงานในระยะ
ตอไป ควรสงเสริมใหผูประกอบการมีความรูและทักษะ
เพื่อใชในการปรับตัวตอบริบทของตลาดที่เปลี่ยนไปใน
อนาคตไดมากขึ้น การสงเสริมชองทางการตลาดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลายหลากและมีความสอดคลอง
กับพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต โดยเฉพาะชองทางการ
ขายผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงการสงเสริม
การอบรมเพื่อเพิ่มองคความรูเพื่อปรับแนวคิดใหเกิดการ
สรางนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคา คุณคา และลักษณะ
เดนของผลิตภัณฑในพื้นที่ใหเกิดความแตกตาง การมี
ทักษะที่จำเปน (Hard Skill) อยางเชน ดานการสื่อสาร
ดวยภาษาตางประเทศ เพื่อพัฒนาตอยอดเทคนิคสวนตัว
ในการทำงานตอไป 
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แนวทางการขยายผลการดำเนินงานในระยะ
ตอไป ควรสงเสริมใหผูประกอบการมีความรูและทักษะ
เพื่อใชในการปรับตัวตอบริบทของตลาดที่เปลี่ยนไปใน
อนาคตไดมากขึ้น การสงเสริมชองทางการตลาดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลายหลากและมีความสอดคลอง
กับพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต โดยเฉพาะชองทางการ
ขายผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงการสงเสริม
การอบรมเพื่อเพิ่มองคความรูเพื่อปรับแนวคิดใหเกิดการ
สรางนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคา คุณคา และลักษณะ
เดนของผลิตภัณฑในพื้นที่ใหเกิดความแตกตาง การมี
ทักษะที่จำเปน (Hard Skill) อยางเชน ดานการสื่อสาร
ดวยภาษาตางประเทศ เพื่อพัฒนาตอยอดเทคนิคสวนตัว
ในการทำงานตอไป 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนากี่ทอผากึ่งอัตโนมัติดวยโปรแกรมออกแบบลายผาของชนเผา 

กระเหรี่ยงที่มีการทอลวดลายดวยระบบตะกอมือ 4 ตะกอ สามารถทอผาไดหนากวางสูงสุด 62.5 เซนติเมตร และ

ความยาวไดตามความตองการของผูทอ ในการออกแบบกี่ทอผาใชหลักการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยยึดผูทอ

และผูบริโภคเปนศูนยกลางใหมีรูปรางและลักษณะที่เหมาะสมกับทานั่งของผูทอ โดยปรับปรุงจากกี่ทอเอวที่ยังคง 

อัตลักษณแบบดั้งเดิม แตสามารถนั่งทอไดหลายลักษณะ เชน การนั่งพื้น การนั่งขัดสมาธิ การนั่งเหยียดขา หรือการนั่ง

บนเกาอี้  ซึ่งจะชวยใหผูทอเปลี่ยนอิริยาบถในการนั่งทอไดหลายรูปแบบ ตางจากการทอแบบเดิมที่ตองนั่งเหยียดขา

และผูกโยงเสนดายยืนไวกับเอวชางทอตลอดเวลา การทอดวยกี่ที่พัฒนานี้ทำใหสามารถลดการปวดเมื่อย นั่งทอผาได

นานมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทอดีขึ้น  ในสวนของการพัฒนาลวดลายผาทอไดมีการนำโปรแกรมออกแบบ

ลายผามาประยุกตใชในการออกแบบ ทำใหสามารถพัฒนารูปแบบและมองเห็นลวดลายผากอนการทอจริงไดจาก

คอมพิวเตอร ซึ่งเดิมจะเปนการจดจำลวดลายของผูทอ จึงไมสามารถเห็นลวดลายไดกอน ทำใหยากตอการเรียนรู 

ของคนรุนใหม และทำใหผูบริโภคเหน็ลวดลายและสีของเสนดายกอนนำไปทอจริง กี่ที่ไดพัฒนาขึ้นไดนำไปทดสอบกับ

ผูทอ จำนวน 12 คน เพื่อทดสอบสมรรถนะและความพึงพอใจของผูทอ ผลการทดสอบความพึงพอใจของผูทอพบวา 

ผูทอมีความพึงพอใจในโครงสราง คุณสมบัติและคุณลักษณะของกี่ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับความสูงต่ำของระดับกี่ 

ซึ่งผูพัฒนาไดดำเนินการปรับตามคำแนะนำและนำไปใชใหเกิดประโยชนกับผูทอไดจริง 

 

คำสำคัญ : กี่ทอผากึ่งอัตโนมัติ โปรแกรมออกแบบลายผา ชนเผากะเหรี่ยง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
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ABSTRACT 

 This paper proposes a design and development of loom with woven pattern design by using 
computer program for Karen tribe. The loom was able to make a woven clothe with a dimension of 
62. 5 cm.  of width and adjustable length depending on designer It consisted of 4 pieces of hand 
harness. The loom designing was based on design thinking following the requirement of the weaver 
and customer by considering the proper sitting position. An appropriate and comfortable ergonomic 
of woven was one of the main important point of view for loom design which the weaver can sit on 
ground, with stretched out legs on the chair for weaving.  The weaver can change their body any 
time or even move to do other thing and comeback to woven easier than the conventional type. In 
addition, the woven pattern design by using computer software was attached to the loom for 
creating more pattern.  This makes it possible to develop patterns and see fabric patterns before 
actual weaving from a computer.  The developed loom was tested and verified from 12 weavers, 
the result was found that the characteristic, efficiency and time were satisfied.  There showed 
suggestion which was the height of the loom should be adjustable to be fit to the sitting position of 
the weaver, then this had been already fixed.. 
 
Keywords : Semi-Automatic Loom, Woven Pattern Design, Karen Tribe, Design Thinking  

 
1. บทนำ 

การทอผาของชนเผาชาวกะเหรี่ยง เปนการทอ
แบบวิถีดั้งเดิม เรียกวาทอแบบ กี่เอว หรือ การทอแบบ
หางหลัง โดยใชอุปกรณเครื ่องทอขนาดเล็กเรียกวา  
กี่เอว ลักษณะการทอผาแบบกี่เอวนี้ผูทอจะตองนั่งกับ
พื้น เหยียดขาขนานตรงไปขางหนาทั้งสองขาง มีสายที่
ผูกติดดวยดายเสนยืนคาดรัดโอบไปดานหลังของเอว อีก
ดานหนึ่งจะผูกมัดกับเสาเรือนหรือโคนตนไมหรือหลักที่
มีความแข็งแรง การทอดวยกี่เอวจะใชการขยับเคลื่อน
ตัวของผูทอ บังคับเสนดายยืนใหตึงหรือหยอนไดตาม
ตองการ ทําใหผู ทอสามารถเลือกสถานที ่ทอไดตาม 
ความพอใจ โยกยายไดสะดวก ผาที่ทอดวยกี่เอวจะมี
ขนาดผาหนาแคบๆ ดวยฝมืออันล้ำเลิศ ผสานกับเทคนิค
และภูมิปญญาที่สั่งสม (ณฐพงศ จิตนิรัตน, 2553) และ
ถูกถายทอดสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษสืบตอกันมาหลาย
ชั่วอายุคน ทั้งเทคนิคการมัดหมี่ จก ขิด และยกดอก 
(ก ิตติกรณ นพอุดมพันธุ, 2559) ผาทอของชนเผา
กะเหรี่ยงจึงมีความงดงาม โดดเดนดวยสีสันตระการตา 
และผูคนทั่วไปยังคงพบเห็นรูปแบบอันเปนเอกลักษณ
ของเครื่องแตงกายของชนเผากะเหรี่ยง ดวยเสื้อหลาก
ส ีส ัน จนเป นท ี ่ต องตาต องใจของคนเม ือง ของ
นักทองเที่ยว และชาวตางชาติ ใหตองซื้อหากลับไปสวม

ใสจนถึงปจจุบ ัน (จ ักรพันธุ สุระประเสริฐ, 2558) 
ซึ่งขอจำกัดของกี่ทอเอว คือ สมรรถนะในการทอ และ
เมื่อนั่งทอเปนเวลานานจะทำใหผูทอปวดเมื่อยรางกาย  
ทำใหประสิทธิภาพในการทอลดลง เกิดปญหาสุขภาพ
กับผูทอ ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดมีการพัฒนากี่ทอผาที่มี
การปรับปรุงลักษณะการทอ  

ช ุมชนกะเหร ี ่ยง ทอผ าด วยก ี ่ทอเอว ของ 
พระบาทหวยตม เปนอีกชุมชนหนึ่งที่ผลิตผาทอดวยภูมิ
ปญญาและใชกี่ทอเอวเปนเครื่องมือในการผลิต  และ
พบวาสถานการณปจจุบันการทอผาดวยกี ่ทอเอวใน
ชุมชนนอกจากจะทำใหทอผาไดหนาแคบ โดยเฉลี่ยอยูที่ 
15-20 นิ้ว หรือ 37.5 – 50 เซนติเมตร (ความกวางจะ
ขึ้นอยูกับลำตัวหรือเอวของชางทอ) จึงมีขอจำกัดเมื่อจะ
นำไปแปรรูป ความยาวของผาเฉลี ่ย 400 เซนติเมตร 
ชางทอจะไมสามารถทอไดยาวกวานี้ (ภิรมย แกวมณี, 
2555) เนื่องจากการมวนผาไวบริเวณหนาทองทำให
หนักตรงบริเวณดังกลาว อีกทั้งลักษณะของการนั่งทอ
กับพื้น เหยียดขาตรงและงอเขาเมื่อตองสลับขึ้นลงเปน
ระยะเวลานาน ทำใหชางทอประสบกับปญหาอาการ
ปวดหลัง และตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปพบ
แพทยเพื่อเยียวยาอาการดังกลาว นอกจากนี้การทอผา
แตละครั้ง ลวดลายไมสามารถจะจดจำได ทำใหตองมี
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creating more pattern.  This makes it possible to develop patterns and see fabric patterns before 
actual weaving from a computer.  The developed loom was tested and verified from 12 weavers, 
the result was found that the characteristic, efficiency and time were satisfied.  There showed 
suggestion which was the height of the loom should be adjustable to be fit to the sitting position of 
the weaver, then this had been already fixed.. 
 
Keywords : Semi-Automatic Loom, Woven Pattern Design, Karen Tribe, Design Thinking  

 
1. บทนำ 

การทอผาของชนเผาชาวกะเหรี่ยง เปนการทอ
แบบวิถีดั้งเดิม เรียกวาทอแบบ กี่เอว หรือ การทอแบบ
หางหลัง โดยใชอุปกรณเครื ่องทอขนาดเล็กเรียกวา  
กี่เอว ลักษณะการทอผาแบบกี่เอวนี้ผูทอจะตองนั่งกับ
พื้น เหยียดขาขนานตรงไปขางหนาทั้งสองขาง มีสายที่
ผูกติดดวยดายเสนยืนคาดรัดโอบไปดานหลังของเอว อีก
ดานหนึ่งจะผูกมัดกับเสาเรือนหรือโคนตนไมหรือหลักที่
มีความแข็งแรง การทอดวยกี่เอวจะใชการขยับเคลื่อน
ตัวของผูทอ บังคับเสนดายยืนใหตึงหรือหยอนไดตาม
ตองการ ทําใหผู ทอสามารถเลือกสถานที ่ทอไดตาม 
ความพอใจ โยกยายไดสะดวก ผาที่ทอดวยกี่เอวจะมี
ขนาดผาหนาแคบๆ ดวยฝมืออันล้ำเลิศ ผสานกับเทคนิค
และภูมิปญญาที่สั่งสม (ณฐพงศ จิตนิรัตน, 2553) และ
ถูกถายทอดสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษสืบตอกันมาหลาย
ชั่วอายุคน ทั้งเทคนิคการมัดหมี่ จก ขิด และยกดอก 
(ก ิตติกรณ นพอุดมพันธุ, 2559) ผาทอของชนเผา
กะเหรี่ยงจึงมีความงดงาม โดดเดนดวยสีสันตระการตา 
และผูคนทั่วไปยังคงพบเห็นรูปแบบอันเปนเอกลักษณ
ของเครื่องแตงกายของชนเผากะเหรี่ยง ดวยเสื้อหลาก
ส ีส ัน จนเป นท ี ่ต องตาต องใจของคนเม ือง ของ
นักทองเที่ยว และชาวตางชาติ ใหตองซื้อหากลับไปสวม

ใสจนถึงปจจุบ ัน (จ ักรพันธุ สุระประเสริฐ, 2558) 
ซึ่งขอจำกัดของกี่ทอเอว คือ สมรรถนะในการทอ และ
เมื่อนั่งทอเปนเวลานานจะทำใหผูทอปวดเมื่อยรางกาย  
ทำใหประสิทธิภาพในการทอลดลง เกิดปญหาสุขภาพ
กับผูทอ ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดมีการพัฒนากี่ทอผาที่มี
การปรับปรุงลักษณะการทอ  

ช ุมชนกะเหร ี ่ยง ทอผ าด วยก ี ่ทอเอว ของ 
พระบาทหวยตม เปนอีกชุมชนหนึ่งที่ผลิตผาทอดวยภูมิ
ปญญาและใชกี่ทอเอวเปนเครื่องมือในการผลิต  และ
พบวาสถานการณปจจุบันการทอผาดวยกี ่ทอเอวใน
ชุมชนนอกจากจะทำใหทอผาไดหนาแคบ โดยเฉลี่ยอยูที่ 
15-20 นิ้ว หรือ 37.5 – 50 เซนติเมตร (ความกวางจะ
ขึ้นอยูกับลำตัวหรือเอวของชางทอ) จึงมีขอจำกัดเมื่อจะ
นำไปแปรรูป ความยาวของผาเฉลี ่ย 400 เซนติเมตร 
ชางทอจะไมสามารถทอไดยาวกวานี้ (ภิรมย แกวมณี, 
2555) เนื่องจากการมวนผาไวบริเวณหนาทองทำให
หนักตรงบริเวณดังกลาว อีกทั้งลักษณะของการนั่งทอ
กับพื้น เหยียดขาตรงและงอเขาเมื่อตองสลับขึ้นลงเปน
ระยะเวลานาน ทำใหชางทอประสบกับปญหาอาการ
ปวดหลัง และตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปพบ
แพทยเพื่อเยียวยาอาการดังกลาว นอกจากนี้การทอผา
แตละครั้ง ลวดลายไมสามารถจะจดจำได ทำใหตองมี

การทำดวยระยะเวลาที ่ยาวนาน (มธุรส เว ียงสีมา, 
2563) จะเกิดความเมื่อลาจากการทอ  จนเปนเหตุให
เกิดการปวดหลัง  และเวลานั่งเหยียดขา จะมีอาการ
ปวดขาและปวดหลัง นั่งนานๆ เสนยึด ปวดหัวเขา ปวด
แขน ปวดไหล ซึ ่งอาการคนทอ นั ่งนานมดลูกหยอน 
ปวดทองนอย และถานั่งนานๆ กลัวทอไมเสร็จจะเปน
กระเพราะปสสาวะอักเสบ (น้ำเงิน จันทรมณี, 2557) ซึ่ง
จะสงผลใหเสียเวลาในการทอเปนอยางมาก จึงไดมีการ
พัฒนากี่ทอผา รูปแบบใหมที่ทำใหมีประสิทธิภาพการ
ทอสูงขึ ้น ลดการปวดหลังและสามารถปรับเปลี ่ยน
รูปแบบลวดลายไดมากขึ้น 
 
2. วิธีการดำเนินงาน 

การดำ เน ินงานด  านการพ ัฒนาก ี ่ ทอ เอว
กึ่งอัตโนมัติ ผูวิจัยไดทำการศึกษารวมกับกลุมทอผาบาน
หวยตม หมูที่ 12 ตำบลนาทราย อำเภอล้ี  จงัหวัดลำพนู 
ซึ ่งเป นกลุ มชาต ิพ ันธ ุ ปกาเกอะญอหรือกะเหร ี ่ยง  
ที่นอกจากจะมีอาชีพหลักคือการเกษตรแลว ทางกลุมยัง
มีอาชีพเสริมคือการทอผาฝาย ทำเครื่องเงิน การขุดศิลา
แลง การจักสานไมไผ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
คอยใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือพรอมกับ
ชวยสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชน คือ ศูนยสงเสริม
การเกษตรที ่สูงจังหวัดลำพูน ปจจุบันกลุ มมีสมาชิก
จำนวน 75 คน ม ีนางสาวสายทอง เ ง ิน เล ิศกุล  
เปนประธาน การเก็บขอมูลไดใชกระบวนสนทนากลุม 
(Focus Group) กับสมาชิกกลุม พรอมทั้งสังเกตและ
บันทึกกระบวนการทอผาดวยกี ่เอวของสมาชิกกลุม 
นอกจากนี้นักวิจัยยังไดทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
การทบทวนเอกสารวิชาการและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ 
ทำใหไดกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน ดังภาพที่ 1 

 

 
  

     ภาพที ่1 ผังการดำเนินงาน 

ทางผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อทำการสัมภาษณกลุมกับ
กลุมทอผาวัดพระบาทหวยตม ทราบวา ชุมชนพระบาท

หวยตม อยู ในความดูแลศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
พระบาทหวยตม จังหวัดลำพูน (ศริญญา นาคราช และ
สุภัทรา รัตนคอน, 2549) มีความแตกตางชัดเจนในเรื่อง
ของประเพณี วัฒนธรรม ความสวยงามของวัดและ 
วิถีชีวิต โดยเมื ่อป พ.ศ. 2521  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมราษฎร ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิต
ความเปนอยู จึงทรงมีพระราชดำริวา “หมูบานแหงนี้
ประสบปญหาขาดแคลนที่ทำกินมีขาวไมพอบริโภคทุกป 
ชาวบานเปนโรคขาดอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็กและ
ชาวเขาไดอพยพมาอยูรวมกันเชนนี้ เปนผลดีในการลด
การหักลางทำลายปา ลดพื้นที่ปลูกฝนทางออมจะไดไม
ไปรับจางปลูกฝนใหชาวเขาอื่นอีกดวย” จึงทรงโปรด
เกลาใหรับชุมชนพระบาทหวยตมอยูภายใตพื้นที่การ
ดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งชุมชนวัดพระบาทหวย
ตมมีกลุมทอผาชื่อ “หมฝายลายปาเกอญอ” ตั้งอยูหมูที่ 
12 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 ปจจุบันไดยกระดับ
เปนศูนยเรียนรูหัตถกรรมหวยตม มีสมาชิกกลุม 75 คน 
ประกอบดวย 

1. ผูสูงวัย 15 คน อายุตั้งแต 60 – 80 ป 
2 .  สตร ีว ัยกลางคน 54 คน อาย ุระหว  าง 

35 – 50 ป 
3. เยาวชน 6 คน อายุระหวาง 17 – 25 ป  

(ยังศึกษาอยูและชวยแมทอ) สมาชิกกลุมจะมีชวงเวลา
ในการผลิตผา ดังนี้ 
 ชวงระหวางเดือนธันวาคม – มีนาคม จะมีเวลา
วางผลิตผามากกวาปกติเนื่องจากเปนหลังชวงเก็บเกี่ยว
และการจางงานในหนาแลงมีนอยกวาในหนาฝน 

ชวงระหวางเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน จะทำ 
ไรขาวโพดและทำเกษตรจะทำในเวลาวาง 

ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน จะทำ
การผลิตผานอย เนื ่องจากไปรับจางเก็บลำไย หรือ 
ไปรับจางอื่นๆ 

 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวแทนกลุมผูทอชุมชนพระบาทหวยตม 
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ผู ว ิจ ัยได ใช แนวคิดของกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking Process) ในการออกแบบ
และพัฒนากี่ทอผา ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังภาพ 
ที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 3 การพฒันากี่ทอผาดวยหลักการ 

 Design Thinking 
  

ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการพัฒนากี่ทอผา
ตามหลักการ Design Thinking Process แตละขั้นตอน 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. Emphasize การทำความเข าใจถ ึงบร ิบท
ปญหาของผูทอ โดยการเขาไปพูดคุยสัมภาษณถึงวีถีชีวิต
ในการประกอบอาชีพ ลักษณะการทอเบื ้องตน เพื่อ
เขาใจถึงสภาพการทำงานของผูทอ ซึ่งปญหาของผูทอ
คือ เมื่อยลาเมื่อตองนั่งทอเปนเวลานานและทานั่งทอผูก
เอวมีผลตอสุขภาพ สถานการณปจจุบันการทอผาดวย 
กี่ทอเอวในชุมชนนอกจากจะทำใหทอผาไดหนาแคบ 
โดยเฉลี่ยอยูที่ 15-20 นิ้ว จึงมีขอจำกัดเมื่อจะนำไปแปร
ภาพที่ควรใรความกวางมากกวานี้ ความยาวของผาเฉล่ีย 
400 เซนติเมตร ชางทอจะไมสามารถทอไดยาวกวานี้ 
เนื่องจากการมวนผาไวบริเวณหนาทองทำใหหนักตรง
บริเวณดังกลาว อีกทั ้งลักษณะของการนั่งทอกับพื้น
เหยียดขาตรงและงอเขาเมื่อตองสลับขึ้นลงเปนระยะ
เวลานาน ทำใหชางทอประสบกับปญหาอาการปวดหลัง 
และตองเสียคาใชจายในการเดินทางเพื่อไปพบแพทย
และตองเสียคาใชจ ายเพื ่อเย ียวยาอาการดังกลาว 
นอกจากนี้การทอผาแตละครั้ง ลวดลายจะไมสามารถ
จดจำได ทำใหตองมีการทำดวยระยะเวลาที่ยาวนาน  
จนเปนเหตุใหเกิดการปวดหลัง และเสียเวลาในการทอ
เปนอยางมาก ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่พบกลุมผูทอชมุชนพระบาทหวยตม 
 

โดยผูวิจัยไดรับฟงวิธีการทอผาและความตองการ
เบื ้องตนของกลุ ม วาตองการเพิ ่มประสิทธิภาพ และ
ตองการลดความเมื่อยลาจากการทอผาที่เกิดจากทานั่ง
และการผูกกี่ที่เอว 

2. Define การกำหนดแนวทางแกปญหา เมื่อได
ทราบวิธีการทอผาและทราบถึงปญหาในการนั ่งทอ 
ระยะเวลาที่ใช อุปกรณกี่ทอ ตลอดจนของความตองการ
ผูทอ เชน ความกวาง ยาว สูง ต่ำ ตลอดจนการสราง
ลวดลายผา การ define จึงตั้งเปนโจทยวาจะทำอยางไร
ใหผู ทอทอไดอยางมีความสุข ไมปวดเมื่อย โดยยังคง 
อัตลักษณของลวดลายของชุมชน 

3. Ideate เปนกระบวนการออกแบบและพัฒนา
กี่ทอผา ดวยหลักวิชาการและกระบวนการทางงานวิจัย
ที่อางอิงทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งเชิงวิศวกรรม วัสดุ สิ่งทอ 
การยศาสตร และอื่นๆ เปนกรอบแนวคิดและซอฟแวร
ชวยในการออกแบบ โดยผลจากการออกแบบกี่ทอผา
รูปแบบใหม ทางผู วิจัยไดวิเคราะหลักษณะทานั่งทอ  
เปนการนั่งกับพื้น เหยียดขา มีการผูกตัวกี่เขากับเอวของ
ผูทอ และตองมีการยกเอวขึ้นเปนจังหวะในระหวางการ
ทอ ซึ่งจะทำใหเกิดการเมื่อยลา เมื่อตองทอผาเปนระยะ
เวลานาน  ทางผูวิจัยจึงไดออกแบบกี่ทอผารูปแบบใหม 
โดยกี่ทอผา ที่ไดออกแบบและพัฒนา มีขนาดความกวาง 
694 มิลลิเมตร และยาว 800 มิลลิเมตร มีระบบตะกอ 
จำนวน 4 ตะกอในการสร างลวดลาย ระบบตะกอ 
สามารถใชโปรแกรมออกแบบลายผา และพล็อตกราฟ
ลวดลายออกมาได โดยมีรหัสสำหรับรอยเสนดายเสนยืน 
และรหัสยกตะกอในกรณีสรางลวดลาย และสามารถ
ถอดตะกอออกได เพื่อทอแบบลายพื้นฐานตามรูปแบบ
ของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งแบบจำลองกี่ทอผา แสดงดังภาพ 
ที่ 5 
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ผู ว ิจ ัยได ใช แนวคิดของกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking Process) ในการออกแบบ
และพัฒนากี่ทอผา ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังภาพ 
ที่ 3  

 

 
 

ภาพที่ 3 การพฒันากี่ทอผาดวยหลักการ 

 Design Thinking 
  

ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการพัฒนากี่ทอผา
ตามหลักการ Design Thinking Process แตละขั้นตอน 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. Emphasize การทำความเข าใจถ ึงบร ิบท
ปญหาของผูทอ โดยการเขาไปพูดคุยสัมภาษณถึงวีถีชีวิต
ในการประกอบอาชีพ ลักษณะการทอเบื ้องตน เพื่อ
เขาใจถึงสภาพการทำงานของผูทอ ซึ่งปญหาของผูทอ
คือ เมื่อยลาเมื่อตองนั่งทอเปนเวลานานและทานั่งทอผูก
เอวมีผลตอสุขภาพ สถานการณปจจุบันการทอผาดวย 
กี่ทอเอวในชุมชนนอกจากจะทำใหทอผาไดหนาแคบ 
โดยเฉลี่ยอยูที่ 15-20 นิ้ว จึงมีขอจำกัดเมื่อจะนำไปแปร
ภาพที่ควรใรความกวางมากกวานี้ ความยาวของผาเฉล่ีย 
400 เซนติเมตร ชางทอจะไมสามารถทอไดยาวกวานี้ 
เนื่องจากการมวนผาไวบริเวณหนาทองทำใหหนักตรง
บริเวณดังกลาว อีกทั ้งลักษณะของการนั่งทอกับพื้น
เหยียดขาตรงและงอเขาเมื่อตองสลับขึ้นลงเปนระยะ
เวลานาน ทำใหชางทอประสบกับปญหาอาการปวดหลัง 
และตองเสียคาใชจายในการเดินทางเพื่อไปพบแพทย
และตองเสียคาใชจ ายเพื ่อเย ียวยาอาการดังกลาว 
นอกจากนี้การทอผาแตละครั้ง ลวดลายจะไมสามารถ
จดจำได ทำใหตองมีการทำดวยระยะเวลาที่ยาวนาน  
จนเปนเหตุใหเกิดการปวดหลัง และเสียเวลาในการทอ
เปนอยางมาก ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่พบกลุมผูทอชมุชนพระบาทหวยตม 
 

โดยผูวิจัยไดรับฟงวิธีการทอผาและความตองการ
เบื ้องตนของกลุ ม วาตองการเพิ ่มประสิทธิภาพ และ
ตองการลดความเมื่อยลาจากการทอผาที่เกิดจากทาน่ัง
และการผูกกี่ที่เอว 

2. Define การกำหนดแนวทางแกปญหา เมื่อได
ทราบวิธีการทอผาและทราบถึงปญหาในการนั ่งทอ 
ระยะเวลาที่ใช อุปกรณกี่ทอ ตลอดจนของความตองการ
ผูทอ เชน ความกวาง ยาว สูง ต่ำ ตลอดจนการสราง
ลวดลายผา การ define จึงตั้งเปนโจทยวาจะทำอยางไร
ใหผู ทอทอไดอยางมีความสุข ไมปวดเมื่อย โดยยังคง 
อัตลักษณของลวดลายของชุมชน 

3. Ideate เปนกระบวนการออกแบบและพัฒนา
กี่ทอผา ดวยหลักวิชาการและกระบวนการทางงานวิจัย
ที่อางอิงทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งเชิงวิศวกรรม วัสดุ สิ่งทอ 
การยศาสตร และอื่นๆ เปนกรอบแนวคิดและซอฟแวร
ชวยในการออกแบบ โดยผลจากการออกแบบกี่ทอผา
รูปแบบใหม ทางผู วิจัยไดวิเคราะหลักษณะทานั่งทอ  
เปนการนั่งกับพื้น เหยียดขา มีการผูกตัวกี่เขากับเอวของ
ผูทอ และตองมีการยกเอวขึ้นเปนจังหวะในระหวางการ
ทอ ซึ่งจะทำใหเกิดการเมื่อยลา เมื่อตองทอผาเปนระยะ
เวลานาน  ทางผูวิจัยจึงไดออกแบบกี่ทอผารูปแบบใหม 
โดยกี่ทอผา ที่ไดออกแบบและพัฒนา มีขนาดความกวาง 
694 มิลลิเมตร และยาว 800 มิลลิเมตร มีระบบตะกอ 
จำนวน 4 ตะกอในการสร างลวดลาย ระบบตะกอ 
สามารถใชโปรแกรมออกแบบลายผา และพล็อตกราฟ
ลวดลายออกมาได โดยมีรหัสสำหรับรอยเสนดายเสนยืน 
และรหัสยกตะกอในกรณีสรางลวดลาย และสามารถ
ถอดตะกอออกได เพื่อทอแบบลายพื้นฐานตามรูปแบบ
ของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งแบบจำลองกี่ทอผา แสดงดังภาพ 
ที่ 5 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 แบบจำลองกีท่อผา 

 
4. Prototype  เปนขั ้นตอนการสรางตนแบบ 

กี่ทอผาตามแบบที่ทำการออกแบบไว ใชวัสดุที่มีความ
เหมาะสม มีขนาดกวาง ยาว น้ำหนัก ใหสามารถใชงาน
และสะดวกสำหรับผูทอ การพัฒนากี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ 
นักวิจัยไดออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวจึงได
พัฒนากี่ทอผา โดยใชวัสดุเปนไมที่มีน้ำหนักเบา แตมี
ความคงทนแข็งแรง มีน็อตหรือสลักยึดโครงสรางของ 
กี่ทอผา นอกจากนี้ยังสามารถปรับความสูงต่ำของกี่ทอ
ผา ใหมีระดับที่แตกตางกัน เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะ
การนั่งทอของชางทอแตละคน และสามารถนั่งทอผา
แบบขัดสมาธิ นั่งเหยียดขา หรือนั่งเกาอี้โดยวางกี่ไวบน
โตะ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและความถนัด
ของผูทอ  

 

  
 

ภาพที่ 6 ลักษณะกี่ทอผาที่พฒันา 
 

ในส วนของโปรแกรมออกแบบลวดลายผา  
ทางผูวิจัย ไดสำรวจโปรแกรมสำเร็จภาพที่ใชออกแบบ

ลวดลายผ  าท ี ่ ม ี ความสามารถออกแบบได  ตาม 
ความตองการของผูทอ ดังนี้ 

1. WeavePoint 8 โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบันสำหรับงานทอผา
ดวยกี ่ทอผาดวยมือแบบกึ ่งอัตโนมัติ เนื ่องจากเปน
โปรแกรมที่ไดรับเลือกจากบริษัท AVL Loom ใหเปน
โปรแกรมที่จำหนายพรอมกับกี่ทอผาคอมพิวเตอรของ
บร ิษ ัท โดยโปรแกรมสามารถออกแบบลายทอได
หลากหลายวิธี และสามารถสรางภาพเหมือนจริงของผา
และภาพจำลองโครงสรางผืนผาไดอีกดวย 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอยางโปรแกรม WeavePoint 8 
 

2. Weave Maker โปรแกรมนี้มีความสามารถใน
การออกแบบลายทอแบบอ ัตโนม ัต ิอย ู  ในต ัวและ 
มีเครื่องมือ สำหรับชวยในการออกแบบอยางครบครัน 
สามารถสรางภาพเหมือนจริงของผืนผาและสรางภาพ
โครงสรางผาแบบสามมิติไดอยางชัดเจน ดังภาพที่ 8 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตัวอยางโปรแกรม WeaveMaker 
 

3. WeaveIt Pro ความสามารถของโปรแกรมนี้
คอนขางนอยเมื ่อเทียบกับโปรแกรมอื่นที่ไดกลาวมา 
และมีราคาถูกกวา โดยโปรแกรมนี ้ม ีความสามารถ 
ที่จำเปน สำหรับการออกแบบลายทอพื้นฐานไดอยาง
ครบถวน ดังภาพที่ 9 
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ภาพที่ 9 ตัวอยางโปรแกรม WeaveIt Pro 
 

4. ArahWeave เปนตัวอยางของโปรแกรมที่ใช
ในระบบอุตสาหกรรม โดยจะประกอบดวยโปรแกรม 
เสริมมากมายสำหรับงานออกแบบสิ่งทอโดยเฉพาะ ตัว
โปรแกรมม ีความสามารถท ี ่หลายหลาก สามารถ
ออกแบบลายทอ ได  ท ั ้ ง แบบ  Dobby และแบบ 
Jacquard สามารถสรางภาพเสมือนจริงของผืนผา และ
ภาพจำลองโครงสรางผืนผา และยังสามารถนำภาพถาย
ผลิตภัณฑจริงมาสรางภาพเสมือนจริงรวมกับลายทอได
อ ีกด วย อ ีกท ั ้ งย ังสามารถคำนวณและว ิ เคราะห
รายละเอ ียดตางๆ ของผืนผ า ซ ึ ่งเป นโปรแกรมที่
เหมาะสมกับการใชงานในระบบอุตสาหกรรมเนื่องจาก
การเรียนรูโปรแกรมคอนขางยากกวาโปรแกรมอื่น 

 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอยางโปรแกรม Aranhne 
 

5. JK-Weave เปนโปรแกรมออกแบบลายทอผา
ที ่พ ัฒนาขึ ้นจากโครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบ
ลวดลายทอผาและฐานขอมูลลายทอผาพื้นถิ่นภาคเหนือ 
สำหรับวิสาหกิจชุมชน โดยไดร ับทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
มีอาจารยเผาภิญโญศ ฉิมพะเนาว เปนหัวหนาโครงการ 
และอาจารยจักรภพ ใหมเสน เปนผูรับผิดชอบในสวน

ของการพัฒนาโปรแกรมทั้งหมด พรอมคณะทำงานจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอยางโปรแกรม JK-Weave 
 

จากโปรแกรมที่มีในทองตลาดดังกลาว ผูวิจัยจึง
ได เล ือกใช โปรแกรม Weavelt Pro เป นโปรแกรม
ออกแบบลายผา ซึ่งใชงานไดงายและมีคาใชจายนอย แต
มีสมรรถนะการออกแบบลายที่ไมซับซอน นำมาใชเพื่อ
การเรียนรูและออกแบบลาย โดยมีการสอนแนะนำผูทอ
ใหเขาใจวิธีการใชงานโปรแกรมและออกแบบเบื้องตน 
และในสวนของลวดลาย ผูทอจะเปนผูกำหนดรูปแบบ สี 
ลักษณะตามอัตลักษณของผู ทอเอง ดังแสดงในภาพ 
ที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 12 สมาชิกกลุมทอรวมเรียนรูโปรแกรม  

Weavelt Pro 
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ภาพที่ 9 ตัวอยางโปรแกรม WeaveIt Pro 
 

4. ArahWeave เปนตัวอยางของโปรแกรมที่ใช
ในระบบอุตสาหกรรม โดยจะประกอบดวยโปรแกรม 
เสริมมากมายสำหรับงานออกแบบสิ่งทอโดยเฉพาะ ตัว
โปรแกรมม ีความสามารถท ี ่หลายหลาก สามารถ
ออกแบบลายทอ ได  ท ั ้ ง แบบ  Dobby และแบบ 
Jacquard สามารถสรางภาพเสมือนจริงของผืนผา และ
ภาพจำลองโครงสรางผืนผา และยังสามารถนำภาพถาย
ผลิตภัณฑจริงมาสรางภาพเสมือนจริงรวมกับลายทอได
อ ีกด วย อ ีกท ั ้ งย ังสามารถคำนวณและว ิ เคราะห
รายละเอ ียดตางๆ ของผืนผ า ซ ึ ่งเป นโปรแกรมที่
เหมาะสมกับการใชงานในระบบอุตสาหกรรมเนื่องจาก
การเรียนรูโปรแกรมคอนขางยากกวาโปรแกรมอื่น 

 

 
 

ภาพที่ 10 ตัวอยางโปรแกรม Aranhne 
 

5. JK-Weave เปนโปรแกรมออกแบบลายทอผา
ที ่พ ัฒนาขึ ้นจากโครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบ
ลวดลายทอผาและฐานขอมูลลายทอผาพื้นถิ่นภาคเหนือ 
สำหรับวิสาหกิจชุมชน โดยไดร ับทุนสนับสนุนจาก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
มีอาจารยเผาภิญโญศ ฉิมพะเนาว เปนหัวหนาโครงการ 
และอาจารยจักรภพ ใหมเสน เปนผูรับผิดชอบในสวน

ของการพัฒนาโปรแกรมทั้งหมด พรอมคณะทำงานจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอยางโปรแกรม JK-Weave 
 

จากโปรแกรมที่มีในทองตลาดดังกลาว ผูวิจัยจึง
ได เล ือกใช โปรแกรม Weavelt Pro เป นโปรแกรม
ออกแบบลายผา ซึ่งใชงานไดงายและมีคาใชจายนอย แต
มีสมรรถนะการออกแบบลายที่ไมซับซอน นำมาใชเพื่อ
การเรียนรูและออกแบบลาย โดยมีการสอนแนะนำผูทอ
ใหเขาใจวิธีการใชงานโปรแกรมและออกแบบเบื้องตน 
และในสวนของลวดลาย ผูทอจะเปนผูกำหนดรูปแบบ สี 
ลักษณะตามอัตลักษณของผู ทอเอง ดังแสดงในภาพ 
ที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 12 สมาชิกกลุมทอรวมเรียนรูโปรแกรม  

Weavelt Pro 
 

 
 

ภาพที่ 13 ลวดลายแบบจำลองกี่ทอผา 
 

5. Test เปนขั้นตอนการทดสอบกี่ทอผา เพื่อให
ผ ู ทอไดทดลองใชงานกี ่ทอผาและทดลองออกแบบ
ลวดลาย ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและทำการประเมิน
ความพึงพอใจทั ้งในสวนของรูปทรง วัสดุ อุปกรณ 
ความสามารถในการใชงาน สมรรถนะ และทานั่ง และ
ความยากงายในการใชอุปกรณและซอฟแวรออกแบบ
ลวดลาย WeavelIT Pro ดังแสดงในภาพที่ 14 

 

  
 

ภาพที่ 14 การทดสอบสมรรถนะกี่ทอผา 
 

 
 

ภาพที่ 15 การทดสอบสมรรถนะโปรแกรมออกแบบ 
 

นักวิจัยไดทำการ สำรวจความพึงพอใจของผูใช 
จากจำนวนสมาชิกกลุ มผ าทอ 75 คน โดยใชกลุม
ตัวอยาง จำนวน 15 คน มารวมทดสอบใชงาน กี่ทอผา 

ที่ไดพัฒนาขึ ้น และทำการสัมภาษณและไดรับความ
คิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากผูทอ ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ขนาด รูปราง รูปทรง น้ำหนักของกี่ทอ ใน
สวนน ี ้ ผ ู  ทอม ีความพ ึ งพอใจในต ัวร ูปร  างของกี่   
แตบางสวนมีความเห็นวาหากสามารถพัฒนาน้ำหนัก
ของกี่ใหเบาขึ้นและกี่ใหมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นก็จะมี
ความพึงพอใจมากขึ้น  

2. วัสดแุละสวนประกอบของกี่ทอ ในประเด็นนี้ผู
ทอไดใหความคิดเห็นวา ในสวนของฟมหรือฟนหวี 
ที่สอดเสนดายยืนมีชองหางเกินไป ทำใหทอผาไดเนื้อ
หยาบ ซึ ่งหากปรับเปลี ่ยนใหฟนหวีมีความถี ่มากขึ้น 
ก็จะสงผลใหผืนผามีความละเอียดมากขึ้น  

3. ความยากงายในการทอ ระบบการทอดวย 
กี ่ทอผาแบบใหมจะเปนระบบตะกอ ซึ ่งคนรุ นใหม
สามารถเรียนรูไดงาย  

4. ระยะเวลาในการทอ กี ่ทอผารูปแบบใหม  
ใชเวลาในการทอลดลง เมื่อเทียบกับระบบเดิม ประมาณ 
30%  

5. ความสบาย/ปวดเมื ่อยจากการทอ กี ่ทอผา
รูปแบบใหมสามารถนั่งทอไดหลายอิริยาบถ นั่งพื้นหรือ
นั่งโตะทำงาน ซึ่งสามารถลดความปวดเมื่อยจากการทอ
ลงได 

6. ความสามารถในการสรางลวดลาย สามารถ
ออกแบบลวดลายไดดวยตัวผูทอเอง ผานความรูความ
ชำนาญ และการใชกระดาษกราฟ หรือการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร  

7. อัตลักษณที่เชื่อมโยงกับกี่ทอเอวแบบดั้งเดิม
ผลิตภัณฑผาทอยังคงมีลวดลายที่เปนเอกลักษณของชาว
กะเหรี่ยง 

8. งบประมาณของกี่ที่พฒันานั้นขึ้นอยูกับจำนวน
ตะกอ ซึ่งชุดตนแบบมีจำนวน 4 ตะกอ ราคาประมาณ 
15,000 - 20,000 บาท ซึ่งถือวาเปนราคาที่คอนขางสูง 
แตหากมีการผลิตเปนจำนวนมากขึ้น ก็จะสงผลใหราคา
ตนทุนของกี่ทอผาลดลงได 

ซึ่งผูวิจัยไดทำการปรบัปรุงกี่ทอผาและนำกลบัไป
ใหผู ทอทดสอบจนมีความพึงพอใจเพิ ่มมากขึ ้น โดย
ประส ิทธ ิภาพของก ี ่ทอเอวแบบเด ิมและก ี ่ทอเอว
กึ ่งอัตโนมัติสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบไดดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เปรยีบเทียบผลการพัฒนาเทคโนโลยีกี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ 

กี่ทอเอวแบบเดิม กี่ทอเอวกึง่อัตโนมัติ 

ไมมีตะกอ ใชความจำและภูมิปญญาของผูทอ เปนระบบตะกอ 2, 4 หรือ 8 ตะกอ ที่สรางลวดลายจากการ
ทอและยกตะกอ ผานโปรแกรมคอมพวิเตอรได 

ตองผูกเอวและนั่งพื้น เหยียดขาในการทอ นั่งขัดสมาธิ นั่งพื้น หรือนั่งทอบนโตะทำงานได ไมตองผูก
เอว 

เรียนรูวิธีการทอคอนขางยากทำใหคนรุนใหม ไม
อยากเขามาเรียนรูและทำเปนอาชีพ 

ประกอบเครื่องไมยาก สามารถไปดัดแปลงใชวัสดุในทองถิ่น
ได และพัฒนาเปนระบบอิเล็กทรอนิกสตอได 

ใชระยะเวลานาน เมื ่อยลาและทำใหปวดหลัง 
รวมถึงยุงยากในการหยุดและกลับมาทอตอ 

ใชเวลาในการทอเร็วขึ ้น สามารถหยุดพัก เปนระยะและ
กลับมาทำตอไดงาย ไมเมื่อยลาและไมปวดหลัง 

4. การนำไปใช 

การพัฒนากี่กึ ่งทอเอวกึ่งอัตโนมัติทำใหลดการ
ปวดเม ื ่อยในกล ุ มผ ู ทอเน ื ่องด วยสามารถน ั ่ ง ได
หลากหลายรูปแบบและสามารถเปล่ียนแปลงอิริยาบถได  
นักวิจัยไดทำการสงมอบกี่กึ่งอัตโนมัติใหกับกลุมหมฝาย
ลายปาเกอญอ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาผืนผาทอและ
ยกระดับกระบวนการทอของกลุม สำหรับการขยายผล
ไปสู การใชประโยชนเชิงสาธารณะนั ้น กระบวนการ 
อยูระหวางการพิจารณาเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีดังกลาว
ตอมูลนิธิโครงการหลวง สำหรับการขยายผลการใหเกิด
การใชในกลุมเปาหมายของมูลนิธิตอไป  
 
5. อภิปรายผล 

การออกแบบและพัฒนากี่ทอผากึ่งอัตโมมัติของ
ชนเผากะเหรี่ยง ที่มีการทอลวดลายดวยระบบตะกอมือ 
4 ตะกอ  กี่มีขนาดหนากวางของผา 62.5 เซนติเมตร 
และความยาวไมน อยกวา 400 เซนติเมตร ในการ
ออกแบบใชหลักการ design thinking โดยยึดผูทอและ
ผ ู บร ิ โภคเป นศ ูนย กลางให ม ีร ูปร างและล ักษณะ 
ที่เหมาะสมกับทานั่งของผูทอ โดยปรับปรุงจากกี่ทอเอว
ที่ยังคงอัตลักษณแบบดั้งเดิม แตสามารถนั่งทอไดหลาย
ลักษณะ เชน การนั่งพื้น การนั่งขัดสมาธิ การนั่งเหยียด
ขา หรือการนั ่งบนเกาอี ้  ซึ ่งจะชวยใหผู ทอเปลี ่ยน
อิริยาบถในการนั่งทอไดหลายรูปแบบ ตางจากการทอ
แบบเดิมที ่ตองนั ่งเหยียดขาและผูกเอวไวตลอดเวลา 
ส  งผลให  สามารถลดการปวดเม ื ่ อย เม ื ่ อน ั ่ งทอ 
เปนเวลานาน รวมถึงมีประสิทธิภาพในการทอที่ขึ้น ใน
สวนของการพัฒนาลวดลายผาทอไดมีการนำโปรแกรม

สำเร็จรูปชวยในการออกแบบลายผามาประยุกตใชใน
การออกแบบ ทำใหสามารถพัฒนารูปแบบและมองเห็น
ลวดลายผากอนการทอจริง ซึ่งเดิมจะเปนการจดจำของ
ผูทอ จึงไมสามารถเห็นลวดลายไดกอน ทำใหยากตอการ
เรียนรูของคนรุนใหม และทำใหผูบริโภคเห็นลวดลาย
และสีของเสนดายกอนนำไปทอจริง กี่ที่ไดพัฒนาขึ้นได
นำไปทดสอบกับผู ทอ จำนวน 12 คน เพื ่อทดสอบ
สมรรถนะและความพึงพอใจของผูทอ ผลการทดสอบ
ความพึงพอใจของผูทอพบวา ผูทอมีความพึงพอใจใน 
กับโครงสราง คุณสมบัติและคุณลักษณะของกี่ โดยมี
ขอเสนอแนะใหปรับความสูงต่ำของระดับกี่ ซึ่งผูพัฒนา
ไดดำเนินการปรับตามคำแนะนำและนำไปใชใหเกิด
ประโยชนกับผูทอไดจริง 

 
6. บรรณานุกรม 

กิตติกรณ นพอุดมพันธุ.2559. การสรางสรรคเสื้อผา

เคร ื ่ องแต  งกายจากทฤษฎ ีการร ื ้ อสร  าง 

(Deconstruction) : กรณีศึกษาผาไหมมัดหม่ี

พื้นบานอำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

จักรพันธุ สุระประเสริฐ. 2558. แนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพการออกแบบเครื่องกายสตรีจากผา

ฝาย : กรณีศึกษาชุมชนทอผาฝายไทยลื้อบาน

เฮี้ย อำเภอปว จังหวัดนาน. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
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ตารางที่ 1 เปรยีบเทียบผลการพัฒนาเทคโนโลยีกี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ 

กี่ทอเอวแบบเดิม กี่ทอเอวกึง่อัตโนมัติ 

ไมมีตะกอ ใชความจำและภูมิปญญาของผูทอ เปนระบบตะกอ 2, 4 หรือ 8 ตะกอ ที่สรางลวดลายจากการ
ทอและยกตะกอ ผานโปรแกรมคอมพวิเตอรได 

ตองผูกเอวและนั่งพื้น เหยียดขาในการทอ นั่งขัดสมาธิ นั่งพื้น หรือนั่งทอบนโตะทำงานได ไมตองผูก
เอว 

เรียนรูวิธีการทอคอนขางยากทำใหคนรุนใหม ไม
อยากเขามาเรียนรูและทำเปนอาชีพ 

ประกอบเครื่องไมยาก สามารถไปดัดแปลงใชวัสดุในทองถิ่น
ได และพัฒนาเปนระบบอิเล็กทรอนิกสตอได 

ใชระยะเวลานาน เมื ่อยลาและทำใหปวดหลัง 
รวมถึงยุงยากในการหยุดและกลับมาทอตอ 

ใชเวลาในการทอเร็วขึ ้น สามารถหยุดพัก เปนระยะและ
กลับมาทำตอไดงาย ไมเมื่อยลาและไมปวดหลัง 

4. การนำไปใช 

การพัฒนากี่กึ ่งทอเอวกึ่งอัตโนมัติทำใหลดการ
ปวดเม ื ่อยในกล ุ มผ ู ทอเน ื ่องด วยสามารถน ั ่ ง ได
หลากหลายรูปแบบและสามารถเปล่ียนแปลงอิริยาบถได  
นักวิจัยไดทำการสงมอบกี่กึ่งอัตโนมัติใหกับกลุมหมฝาย
ลายปาเกอญอ เพื่อนำไปใชในการพัฒนาผืนผาทอและ
ยกระดับกระบวนการทอของกลุม สำหรับการขยายผล
ไปสู การใชประโยชนเชิงสาธารณะนั ้น กระบวนการ 
อยูระหวางการพิจารณาเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีดังกลาว
ตอมูลนิธิโครงการหลวง สำหรับการขยายผลการใหเกิด
การใชในกลุมเปาหมายของมูลนิธิตอไป  
 
5. อภิปรายผล 

การออกแบบและพัฒนากี่ทอผากึ่งอัตโมมัติของ
ชนเผากะเหรี่ยง ที่มีการทอลวดลายดวยระบบตะกอมือ 
4 ตะกอ  กี่มีขนาดหนากวางของผา 62.5 เซนติเมตร 
และความยาวไมน อยกวา 400 เซนติเมตร ในการ
ออกแบบใชหลักการ design thinking โดยยึดผูทอและ
ผ ู บร ิ โภคเป นศ ูนย กลางให ม ีร ูปร างและล ักษณะ 
ที่เหมาะสมกับทานั่งของผูทอ โดยปรับปรุงจากกี่ทอเอว
ที่ยังคงอัตลักษณแบบดั้งเดิม แตสามารถนั่งทอไดหลาย
ลักษณะ เชน การนั่งพื้น การนั่งขัดสมาธิ การนั่งเหยียด
ขา หรือการนั ่งบนเกาอี ้  ซึ ่งจะชวยใหผู ทอเปลี ่ยน
อิริยาบถในการนั่งทอไดหลายรูปแบบ ตางจากการทอ
แบบเดิมที ่ตองนั ่งเหยียดขาและผูกเอวไวตลอดเวลา 
ส  งผลให  สามารถลดการปวดเม ื ่ อย เม ื ่ อน ั ่ งทอ 
เปนเวลานาน รวมถึงมีประสิทธิภาพในการทอที่ขึ้น ใน
สวนของการพัฒนาลวดลายผาทอไดมีการนำโปรแกรม

สำเร็จรูปชวยในการออกแบบลายผามาประยุกตใชใน
การออกแบบ ทำใหสามารถพัฒนารูปแบบและมองเห็น
ลวดลายผากอนการทอจริง ซึ่งเดิมจะเปนการจดจำของ
ผูทอ จึงไมสามารถเห็นลวดลายไดกอน ทำใหยากตอการ
เรียนรูของคนรุนใหม และทำใหผูบริโภคเห็นลวดลาย
และสีของเสนดายกอนนำไปทอจริง กี่ที่ไดพัฒนาขึ้นได
นำไปทดสอบกับผู ทอ จำนวน 12 คน เพื ่อทดสอบ
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บทคัดยอ 

การจัดทำหลักสูตร“หลักสูตรผูประกอบการพื้นถิ่นบนพื้นที่สูง”เปนกลุมหลักสูตร Smart Tourism ภายใต
แพลตฟอรม Future Skill New Career Thailand มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนในการขยายโอกาสการเขาถงึการพัฒนา
และยกระดับทักษะอาชีพผูไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณโควิด-19 ระยะเวลาดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2563 กลุมเปาหมาย 30 คน ไดแก ผูประกอบอาชีพอิสระ บานปาเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อสราง
วิชาชีพดานผูประกอบการ ไดแก ผูประกอบการผลิตภัณฑพื้นถิ่น ผูประกอบการแหลงเรียนรูชุมชน ผูประกอบการ
ภาคบริการในชุมชน เปนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้น ภาคทฤษฎีและปฏิบัติติ รวม 110 ชั ่วโมง ออกแบบ
กระบวนการดวยวิธีUpskill, Reskill, Newskill และ Refectionskill พบวา ผูอบรมไดฝกทักษะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศนเพื่อนำเสนอขอมูล และวิเคราะหขอมูลสำหรับการทองเที่ยว เชน การจัดทำสื่อ วีดีโอ รูปภาพ เพื่อ
นำเสนอภาพลักษณการทองเที่ยว และความรูดานการตลาดโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ  (Digital Marketing) เพื่อการ
นำเสนอสินคาและบริการดานธุรกิจทองเที่ยวในชุมชน และสามารถเชื่อมโยงกระบวนความคิดและนำไปปรับใชใน
บริบทของตนได จัดทำสื่อนำเสนอกิจกรรมของผูประกอบการผาน Facebook โดยใชเทคนิคการเลาเรื่องที่เชื่อมโยง
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความรูและเรื่องราวของผลิตภัณฑ (Story telling Content) นำเสนอกิจกรรมการ
ทองเที่ยวของธุรกิจไดดวยตนเอง (จากเดิมไมมี) เกิดการพัฒนามาตรฐานการทองเที่ยวบริการ Amazing Thailand 
Safety & HealthAdministration (SHA) จำนวน 2 กิจการ (จาก 11 กิจการ) ทั้งนี้หลักสูตรนี้เปนแนวทางการในบม
เพาะผูประกอบการโดยมีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตภายใตทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก และใช
เปนโมเดลตนแบบขยายผลในการสรางผูประกอบการในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 

คำสำคัญ : ผูประกอบการ การทองเที่ยว ธุรกิจชุมชน ทักษะอาชีพใหม ไวรัสโคโรนา 
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ABSTRACT 

Design of curriculum “Highland Indigenous Entrepreneurs Course”. This Smart Tourism 
course was created under “Future Skill New Career Thailand’ Platform of King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi. It was aimed to develop local entrepreneurship on highland community of 
the northern Thailand, and expand opportunities for skill development to locals affected by the 
COVID-19 pandemic. This course was offered to 30 self-employed local members of Baan Pa Miang 
Village, Mueang Pan District, Lampang Province. Targeting for job creative in 3 groups who involved 
in producing local merchandises, community educational program and service business. The course 
was organized for 110 hrs. as a short-term training program of theory and practice of Smart Tourism 
business. With the new approach of “Upskill-Reskill-Newskill and Reflectionskill, participants were 
trained by using multimedia technology (graphics, images and videos) to organize and analyze 
information for their local products and services marketing. In addition, the participants were able 
to process the new concept for developing their products, services and implement them into 
business operation and local contexts. This course also assisted participants to present the process 
of their products development on internet through social media such as Facebook. Local 
entrepreneurs now can present community tourism activities to broader groups of audiences and 
potential customers. The participants can develop their services and now 2 out of 11 business in 
communities obtain standard of Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA). The 
prominent significance of this proposed course is to be a model to apply to other sites of the country 
for enhancing and strengthening local Entrepreneurship. 
 

Keywords: Entrepreneur, Tourism, Community Business, Reskill/Upskill/New skill, Corona Virus 

 
1. บทนำ 

การจัดทำหลักสูตร“หลักสูตรผูประกอบการพื้น
ถิ่นบนพื้นที่สูง”ภายใตโครงการพัฒนาทักษะกำลังคน
ของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงาน
ทำและเตรียมความพรอมรองรับการทำงานในอนาคต
หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ซึ่งเปน
กลุมหลักสูตร Smart Tourism เปน 1 ใน 8 หลักสูตร
นำร อง จากนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใตแพลตฟอรม 
Future Skill New Career Thailand ที่จะสรางโอกาส
ใหคนไทยทุกภาคสวนไดเขาถึงแหลงเรียนรู  พัฒนา
ทักษะใหพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย
ใหกับอาชีพในอนาคต  หลักสูตรดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อมุงเนนในการขยายโอกาสการเขาถึงการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะผู ได ร ับผลกระทบจากวิกฤตการณ 
โควิด-19 พรอมกลับสูตลาดงานหรือประกอบอาชีพใหม 

สร างท ักษะให ก ับกล ุ มว างงาน/ แรงงานคืนถ ิ ่น/ 
ผู ประกอบการอาชีพอิสระ เพื ่อใหสามารถสรางงาน 
สรางอาชีพดวยตนเอง โดยมุงเนนกลุมผูประกอบการพื้น
ถิ ่นบนพื ้นที ่สูง เพื ่อเปนการสรางความสามารถและ
พัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีทักษะความสามารถดาน
การทองเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) โดยมุงเนน
การสรางทักษะการเปนผูประกอบการผลิตภัณฑพื้นถิ่น 
ผ ู  ป ร ะกอบการด  านแหล  ง เ ร ี ยนร ู  ช ุ ม ชน  และ
ผู ประกอบการภาคบริการในชุมชน ในการนำเสนอ 
อ ัตล ักษณของแหล งท องเท ี ่ยวในช ุมชนพื ้นท ี ่ สูง 
นักทองเที่ยวไดรูจักและเขาถึงแหลงเรียนรู ผลิตภัณฑ 
และบริการตาง ๆ ดานการทองเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่
สูงอยางกวางขวาง 
 
2. วธิีการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานครั ้งนี้มีขั ้นตอนการดำเนินงาน
ดังนี้ตอไปนี้ 
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โควิด-19 พรอมกลับสูตลาดงานหรือประกอบอาชีพใหม 

สร างท ักษะให ก ับกล ุ มว างงาน/ แรงงานคืนถ ิ ่น/ 
ผู ประกอบการอาชีพอิสระ เพื ่อใหสามารถสรางงาน 
สรางอาชีพดวยตนเอง โดยมุงเนนกลุมผูประกอบการพื้น
ถิ ่นบนพื ้นที ่สูง เพื ่อเปนการสรางความสามารถและ
พัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีทักษะความสามารถดาน
การทองเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) โดยมุงเนน
การสรางทักษะการเปนผูประกอบการผลิตภัณฑพื้นถิ่น 
ผ ู  ป ร ะกอบการด  านแหล  ง เ ร ี ยนร ู  ช ุ ม ชน  และ
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2. วธิีการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานครั ้งนี้มีขั ้นตอนการดำเนินงาน
ดังนี้ตอไปนี้ 

2.1 วิธกีารดำเนินงาน 

1. รางหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาสาระของ
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2. เปดรับสมัครผูเรียนในหลักสูตร โดยรับสมัคร
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5. ประเมินผลการเขาร วมอบรมของผู  เร ียน
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ทักษะที ่จำเปนตาง ๆ ผานโมดูลการเรียนรู ที ่จ ัดทำ       
ซ ึ ่ ง เป นการเร ียนร ู ผ านประสบการณทำงานจริง 
(Experiential Learning) (เสาวภา วิชาดี, 2554)โดย
ทุกครั้งในการจัดอบรมผูวิจัยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ควบคู  ไปพร อมกับภาคทฤษฎี และทำการทบทวน
บทเรียน โดยเนนใหผู เขารวมกิจกรรมเปนวิทยากร
ถายทอดทักษะและองคความรูเฉพาะทางตอได เพื่อการ
เกิดกลไกสราง/บมเพาะยกระดับความสามารถ ความคิด 
ทัศนคติใหเปน ”ผูนำความเปลี่ยนแปลง” ของชุมชน
และสังคมในพื้นที่เปาหมาย 

การวัดผลและการประเมินสมรรถนะของผูอบรม

โดยแบงออกเปน ดานทักษะ (Hard Skill) และดาน
ความรู (Knowledge) และดานทางสังคม (Soft Skill) 
โดยใหระดับสมรรถนะ 4 ระดับ คำอธิบายสมรรถนะแต
ละระดับ ดังนี้ 

ดานทักษะ  

ระดับที่ 1 ปฏิบัติตามคำส่ัง 
ระดับที่ 2 อธิบายรายละเอียด 
ระดับที่ 3 ออกแบบ,เสนอแนะ,สรุปผล 
ระดับที่ 4 วิเคราะห, ประมวณผล 

 

ดานความรู  

ระดับที่ 1 เขาใจ 
ระดับที่ 2 อธิบายรายละเอียด 
ระดับที่ 3 ประยุกต 
ระดับที่ 4 เสนอแนะ 
ดานสังคม  

ระดับที่ 1 นอย (เขาใจงาน) 
ระดับที่ 2 ปานกลาง (ส่ือสารตรงวตัถุประสงค) 
ระดับที่ 3 มาก (ประสานงานตรงวตัถุประสงค) 
ระดับที่ 4 ดีมาก (บริหารจัดการและแกปญหา) 
กระบวนการ จัดการเรียนรู  เปนกลไกสำคัญ

อยางหนึ ่งในการพัฒนากลุ มผู เรียน Upskill,Reskill, 
Newskill โดยเพิ่ม Reflectionskill เปนทักษะที่เรียน
ตองฝกฝน เนื่องจากผูวิจัยเห็นถึงความสำคัญที่มีตอการ
แสดงออกใหเห็นถึงความคิด ความรู และความเขาใจ 
ตองานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู เพื่อนำเอาขอคิดเห็นมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู ใหแกผู อบรมสามารถ
พัฒนาทักษะความสามารถ และทัศนคติที่มีตอกิจกรรม/
งานที่ทำใหบรรลุผลสำเร็จอยางเกิดประสิทธิผล และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาทกัษะความสามารถและ

ทัศนคติที่มีตองาน/กิจกรรม 
 

ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดกระบวนการประเมิน
สมรรถนะ โดยเปนกรอบแนวคิดกระบวนการประเมิน
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สมรรถนะ ซึ่งเริ่มตนจากการคัดเลือกกลุมคนในพื้นที่ให
มีทัศนคติและทักษะ ตรงตามความตองการของประเด็น
ปญหาในพื้นที่ กอนเขาสูกระบวนการ Upskill/Reskill/ 
Newskill โดยเพิ่มการ Reflection Skill เพื่อใหผูอบรม
และผูจัดอบบรมสามารถออกแบบกระบวนการใหเกิด
การอยางตอเน ื ่อง สามารถบรรลุตามวัต ุประสงค  
โดยกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมไดอยางแทจริง ทั้งนี้
ปจจัยความสำเร็จของผูเรียนขึ้นอยูกับเงื่อนไขการเรียนรู
และการตัดสินใจดวยตนเอง ความสามารถการประเมิน
และการแกไขปญหาเชิงบวก ความกาวหนาขึ้นอยูกับ
ความสามารถ ความชำนาญ และความแมนยำในการ
เรียนรู ของผูเรียนรวมทั้งพื้นฐานของผูเรียนที่มาจาก
องค  ความรู เ ด ิ มและประสบการณ  ของผ ู  เ รี ยน
ประกอบดวย (สถาบันการเรียนรู, 2560) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู การฝกงานในขณะ
ปฏิบัติงาน คณะทำงานเนนการสอนโดยอยูกับผูเรียน
อยางใกลชิด ดังภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2 วิธีจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
 

 ภาพที่ 2 แสดงวิธีการจัดการสอนแบบกิจกรรม
การเรียนรูการฝกงานในขณะปฏิบัติงาน โดยผูสอนเนน
กลไกการเรียนรูแบบทฤษฎีควบคูการปฏิบัติ ออกแบบ
การสอนใหเกิดการปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรน และสามารถประเมินทักษะการเรียนรูของ
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

ตารางที่ 1 หลักสูตร ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามเนื้อหาการสอน ดงันี ้

โมดูล เน้ือหา Key Critical Skill Trick 

เทคนิคการเก็บขอมูล 
และจัดการองคความรู  
(Knowledge  
Management) 

1.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การจดัการความรู Explicit 
Knowledge หรือ Tacit 
Knowledge,  
2.  การจัดการศูนยขอมูล 
ความรู และการใชครื ่อง
มือนำเสนอ  
3.  ความรู พื ้นฐานในการ
ค นหาอ ัตล ักษณช ุมชน
พื้นที่ 
4. การจดัทำส่ือ ภาพ 
และวีดีโอเพื่อนำเสนอ
ภาพลักษณการทองเที่ยว 
การเขาถงึความรู เปนการ
ทำใหผูใชความรูเขาถึง
ความรูที่ตองการไดงาย
และสะดวก  
 

1.  เทคน ิคการเล ือกค นหา
ขอมูล เพื่อนำเสนอสินคาและ
บริการดานการทองเที ่ยวใน
ชุมชน  
2.  เทคนิคการถายภาพดวย
โทรศัพทมือถือ การทำวีดีโอ 
ก า ร  น ำ เ สนอข  อม ู ล เพื่ อ
นำเสนอสินคาและบริการดาน
การทองเที ่ยวในชุมชนดวย
แอพพลิเคชั่น 
3. ไดอัตลักษณเฉพาะสินคา/
 ผลิตภัณฑหลักการส่ือสาร 
ดวยเทคโนโลยีอยางงาย และ
เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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โมดูล เน้ือหา Key Critical Skill Trick 

เทคนิคการเลาเรื่อง 
(Story telling ) 
 

1.  หลักการสำคัญ และ
แนวทางการเขียนเรื่องเลา 
2.  องคประกอบการเขียน
เรื่องเลา 
3.  เทคนิคการเขียนเรื ่อง
เลา 
4. วิ  ธ ีการสร ุปประเด็น 
เพื ่อนำเสนอสินคาและ
บร ิการให กระช ับ ตรง
ประเด็น เขาถึงงาย 
วิธีการสรุปเรื่องราวทิง้ 

ทาย ใหเกดิคุณคาและ

ความหมาย เพือ่เพิ่ม

ความตองการตดิตาม 

และเลือกใชบรกิารสินคา

และบริการนั้น 

1.  หัวใจของเรื ่อง โครงเรื ่อง 
การเดินเรื่อง 

2.  การเขียนบรรยาย ตัวละคร 
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จัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว 
มาตรฐาน กฎหมาย 

คุณธรรมและจริยธรรม

การทำธุรกิจการทองเที่ยว

เพื่อสังคมและชุมชน 

ใหมีประสิทธิภาพ การเขียน 
Story telling การ เข ี ยนใน
แบบตาง ๆ 
4. การดึงดูดกลุ มเปาหมาย
เพื่อเพิ่มการรับรูและยอดขาย
สินคาและบริการ 
5. ทราบมาตรฐาน กฎหมาย

การทำธุรกิจเพือ่การทองเทีย่ว

และบริการ เบือ้งตน 

5. สามารถคำนวนการ
คำนวนตนทุนรวมได   
6. เขาใจกรอบของ

กฎหมายในการทำธุรกิจ

การทองเที่ยวทีจ่ำเปน

ตอผลิตภัณฑ สินคา 

และบริการ อยางใด

อยางหนึง่ 

 
กลุมตัวอยาง 

กลุ มเปาหมาย ไดแก ผู ประกอบอาชีพอิสระ  
บานปาเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 30 คน 
 

3. ผลการดำเนินงาน 

การจัดอบรมไดเรียนรูถึงความสามารถในการ
บอกเลาเรื่องราว และความสำคัญของผลิตภัณฑ สินคา 
และบริการดานการทองเที่ยวในชุมชนไดอยางเหมาะสม 
ใหกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 30 
คน ไดแก กลุมโฮมสเตย 12 คน กลุมวิสาหกิจแปรรูป
ผลิตภัณฑหมอนใบชา 4 คน กลุมวิสาหกิจแปรรูปกาแฟ 
4 คน กลุมวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑสบู 2 คน กลุม
วิสาหกิจแปรรูปชา 2 คน กลุมแปรรูปอาหารพื้นถิ่น 6 
คน พบวา กลุมเปาหมายไดพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้ 

ดานทักษะ โดยเฉพาะเทคนิคการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศน เพื่อนำเสนอขอมูล และวิเคราะหขอมูล
สำหรับการทองเที ่ยว เชน การจัดทำสื ่อดวย วีดีโอ 
ร ูปภาพ เพ ื ่อนำเสนอภาพล ักษณ การท องเท ี ่ยว 
ดวยแอพพลิเคชั ่นจากสมารทโฟน การจัดภาพและ
องคประกอบภาพเพื่อสื่อความหมาย และสื่ออารมณ ได
อยางตรงกลุมลูกคาเปาหมาย และตรงตามศักยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และศักยภาพการรองรับดาน
บริการ เรื่องการทองเที่ยวของกลุมผูประกอบการ 

ดานความรู พบวา กลุมผูเรียนไดความรู รูปแบบ

การตลาดและบริการที ่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื ่อการ
นำเสนอสินคาและบริการดานธุรกิจทองเที่ยวในชุมชน 
การสร างความร ู ความเข าใจด วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในมิติดานการทองเที่ยวใหกับบุคลากรหรือ

ผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่ นำแนวคิดการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) เพื่อสรุปทุนทาง
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร และจัดทำสื ่อนำเสนอ

กิจกรรมของผูประกอบทองเที่ยวชุมชน ดวยการเขียน
กิจกรรมการทองเที่ยวผานการใชเทคนิคการเลาเรื่อง 
ที่เชื ่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความรูและ
เรื ่องราวของผลิตภัณฑ (ดลชัย บุรยะรัตเวช, 2563) 
(Story telling Content) ดวยขอความ เพื ่อนำเสนอ
กิจกรรมการทองเที่ยวของธุรกิจ 

รวมทั้งความรูดานแนวทางความปลอดภัยดาน
สุขอนามัย 10 ประเภทกิจการ Amazing Thailand 
Safety & Health Administration (SHA) โ ด ย
มาตรฐานความปลอดภ ั ยด  านส ุ ขอนาม ั ย เพื่ อ
นักทองเที่ยว ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดทำ
ข ึ ้นร  วมก ับกระทรวงสาธารณส ุข เพ ื ่ อยกระดับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยดาน
สุขอนามัย ทำใหผูประกอบการไดรับมาตรฐานดังกลาว 
จำนวน 2 กิจการ (จากสมาชิกกลุมโฮมสเตย จำนวน 11 
กิจการ) ดังภาพที่3 โดยผูอบรมไดแสดงทัศนคติ และ
ผลผลัพธการเรียนรู ที ่นำไปสู การปฏิบัติไดจริงของ
ผูประกอบการ 
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ภาพที่ 3 การนำความรูจากหลักสูตรไปใชประโยชนตอ

ยอดกจิการโฮมสเตยดวยการขอมาตรฐาน SHA 
 

ภาพที่3 แสดงการนำความรูจากหลักสูตรไปใช
ประโยชนต อยอดก ิจการโฮมสเตย ด วยการขอรับ
มาตรฐานความปลอดภ ั ยด  านส ุ ขอนาม ั ย เพื่ อ
น ักท องเท ี ่ยว เป นการการยกระดับอ ุตสาหกรรม
ทองเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย 
(SHA) คือ ความตั้งใจที่จะสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจ
ให ก ับน ักท องเท ี ่ยวหร ือผ ู มาใช บร ิการหล ังจาก
สถานการณโควิด-19 อยูในระดับที่ปลอดภัยสำหรับ
การเดินทาง ดวยการกระตุ นใหผ ู ประกอบการใน
อ ุตสาหกรรมท อง เท ี ่ ยวได ดำ เน ินการปร ับปร ุ ง
เปลี่ยนแปลงทั้งดานการบริการและดานสุขอนามัยให
เ ป  น ไปตามมาตรการทางสาธารณส ุ ขและเปน
ผูประกอบการตนแบบที่ทำใหสมาชิกกลุมผูประกอบการ
ในชุมชน และหนวยงานภาครัฐเห็นถึงความสําคัญ 
ในการขอรับมาตรฐาน SHA 

สามารถเชื ่อมโยงกระบวนความคิดและนําไป 
ปรับใชในบริบทของตนไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ 
การประยุกตใชแนวคิดการจัดการความรูเพื่อสรุปทุน 
ทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร และจัดทําสื่อนําเสนอ 
กิจกรรมของผูประกอบทองเที่ยวชุมชน ดวยการเขียน 
กิจกรรม 1 Day Trip การผาน Facebook ดวยวีดีโอ
ผ านความร ู การตลาดด วยเทคโนโลย ีต าง ๆ ด วย 
ขอความ สื่อมัลติมีเดียตาง ๆ (ณัฐพล ไพโรจน, 2563) 
เพื่อ นําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวของธุรกิจไดดวย
ตนเอง (ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การใชเทคนิคการเลาเรื่องที่เชือ่มโยงใหเห็นถงึ

ความสัมพันธระหวางความรูและเรื่องราวของผลิตภัณฑ 
 

ภาพที่4 แสดงใหเห ็นถ ึงผ ู  เร ียนไดออกแบบ
กิจกรรม 1 Day Trip การทองเที่ยวชุมชน (เดิมไมเคยมี
กิจกรรม) คิดตนทุน กิจกรรมไดดวยตนเอง สามารถ
ประยุกตใชความรูจากการอบรมไดอยางแทจริงตอไป  
 

 

ภาพที่ 5 การนำทักษะเทคนิคการใชเทคโนโลยี 
 

ภาพที่5 แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากการ
อบรม ผูเรียนไดนำเสนอขอมูลการทองเที่ยว ดวยวีดีโอ
ภาพ (เดิมไมเคยปฏิบัติ) ติดตามผลงานไดในเพจคน 
บนดอยโฮมสเตยบานปาเหมี้ยง จ.ลำปาง 

ดานทัศนคติ พบวา กลุ มผู เร ียน รอยละ 90  

มีทัศนคติที ่ดีตอการจัดอบรมหลักสูตรครั ้งนี ้ ซึ ่งผูจัด
อบรมไดใชว ิธ ีการสะทอนคิด (Reflection) ร วมกับ
ผูเรียนอยางมีสวนรวมทุกกระบวนการสอน ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ทัศนคติของผูเรียนในหลักสูตร 

 

ภาพที่ 6 แสดงใหเห็นถึงการสะทอนคิดดาน
ทัศนคติของผูเรียนโดยใชขอคำถาม ไดอะไร คิดอะไร
รูสึกอยางไร โดยผูแสดงความเห็นเปนผูไดรับผลกระทบ
จากการถูกเลิกจางในสถานการณแพรระบาดโควิด 19 
และหลังจากผานการอบรม สามารถหางานทำได 
 

4. การนำไปใช 

การสงเสร ิม ความร ู   ความสามารถ พัฒนา 
ทักษะดานการนำเสนอ และสื ่อสารเลาเรื ่อง (Story 
telling) ผลิตภัณฑ สินคา และบริการที่เหมาะสมกับ
การจัดทำธุรกิจการทองเที่ยว สามารถปรับใชการตลาด
โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อประโยชนดานการทองเที่ยว
ตรงตามความตองการของบริบทของผูประกอบการ/
ชุมชนพื้นที่ พบวา ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 
แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

ผลกระทบ เช ิ ง เ ศ รษฐศาสตร /พาณ ิชย   

การสรางความสามารถและพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมี
ทักษะความสามารถดานการทองเที ่ยวอัจฉริยะ โดย
มุงเนนการสรางทักษะการเปนผูประกอบการผลิตภัณฑ
พื ้นถิ ่น ผู ประกอบการดานแหลงเรียนรู ชุมชน และ
ผู ประกอบการภาคบริการในชุมชน ในการนำเสนอ 
อ ัตล ักษณของแหล งท องเท ี ่ยวในช ุมชนพื ้นท ี ่ สูง 
นักทองเที่ยวไดรูจักและเขาถึงแหลงเรียนรู ผลิตภัณฑ 
และบริการตาง ๆ ดานการทองเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่
สูงอยางกวางขวาง 

ผ ล ก ร ะ ท บ เ ช ิ ง ส ั ง ค ม /ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม  

โครงการนี้มุ งเนนการสรางทักษะการบริหารจัดการ

ทร ัพยากรการทองเท ี ่ยวได อย างค ุ มค า และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทำใหผูประกอบการกลุมทองเที่ยว
ชุมชนสราง 1) แพคเกจ “ชม ชิม ชอป” กาแฟบาน 

ปาเหมี้ยง ราคา 500 บาท/คน รับกาแฟ 250 กรัม รับ
ลูกคา จำนวน 35 คน มีรายได 17,500 บาท (ในชวง
เดือนสิงหาคม 2563)  จากเดิมไมเคยมีกิจกรรมขางตน 
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรคระบาดไดอีกวิธีการ
หนึ่ง 2) กลุ มบานพักโฮมสเตยไดรับมาตรฐาน SHA 
จำนวน 2 หลัง คือ โฮมสเตยบานธารริมผา และโฮม 
สเตยบานปาเหมี้ยงวิว (จากบานพักโฮมสเตย 11 หลัง)  
3) ผูเขาอบรมในโครงการ จำนวน 1 ราย ซึ่งเปนผูไดรับ
ผลกระทบจากการถูกเลิกจางจากสถานการณโรค
ระบาดไวร ัสโคโรนา 2019 ได ร ับการจ างงานกับ
รานอาหารในจังหวัดเชียงใหม 

ผลกระทบเชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร โครงการ

เนนการนำทักษะและความรูดาน จัดการองคความรู 
โดยเลือกใชเทคนิคการจัดการความรูแบบชัดแจงความรู
แบบฝงลึก(เสาวภา วิชาดี, 2554) และคนหาอัตลักษณ  
เพื่อนำเสนอขอมูลเพื่อธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ 
โดยใชทักษะการเขียนเรื ่องราวดวยเทคนิค หลักการ
สื่อสาร ดวยเทคโนโลยีอยางงาย และเหมาะสมกับกลุม
ผูเรียนเทคนิคการถายภาพ วีดีโอภาพและเสียง ดวย
โทรศัพทมือถือ  รวมทั้งเทคนิคการทำตลาดและบริการ
ดาน รูปแบบการตลาดและบริการที่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ 
ในการปฏิบัติ จากกรณีศึกษาของธุรกิจทองเที่ยวตาง ๆ  
การเลือกใชกลยุทธ  เรียนรู ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการทองเที ่ยวของพื ้นที ่เปาหมายไดอยาง
เหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ ทำใหโฮมสเตย จำนวน 
3 คนบนดอยโฮมสเตย  โฮมสเตยปาเหมี้ยงวิว และบาน
ธารริมผาโฮมสเตย ไดนำองคความรูไปจากการเรียนใน
หลักสูตรนำเสนอบนเพจ Facebook โดยไดใชเทคนิค
การถายภาพ และวีด ีโอ และเข ียนเนื ้อ (Content) 
บรรยายบรรยากาศที่พักโฮมสเตย เปนตน  

ผลกระทบทางสังคม โครงการนี ้สามารถเปน

ทางเลือกในการประกอบอาชีพในชุมชนไดอยางนอย 3 
อาชีพ ไดแก 1) ผู ประกอบการผลิตภัณฑพื้นถิ่น เชน 
กลุมแปรรูปสบูที ่ใชวัตถุดิบในชุมชนเปนวัตถุดิบหลัก 
กลุมอาหารพื้นถิ่น 2) ผูประกอบการแหลงเรียนรูชุมชน 
เชน แหลงเรียนรูกาแฟอาราบีกา 3) ผูประกอบการภาค
บริการในชุมชน เชน มัคคุเทศก และเปนประโยชนใน
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ภาพที่ 6 ทัศนคติของผูเรียนในหลักสูตร 

 

ภาพที่ 6 แสดงใหเห็นถึงการสะทอนคิดดาน
ทัศนคติของผูเรียนโดยใชขอคำถาม ไดอะไร คิดอะไร
รูสึกอยางไร โดยผูแสดงความเห็นเปนผูไดรับผลกระทบ
จากการถูกเลิกจางในสถานการณแพรระบาดโควิด 19 
และหลังจากผานการอบรม สามารถหางานทำได 
 

4. การนำไปใช 

การสงเสร ิม ความร ู   ความสามารถ พัฒนา 
ทักษะดานการนำเสนอ และสื ่อสารเลาเรื ่อง (Story 
telling) ผลิตภัณฑ สินคา และบริการที่เหมาะสมกับ
การจัดทำธุรกิจการทองเที่ยว สามารถปรับใชการตลาด
โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อประโยชนดานการทองเที่ยว
ตรงตามความตองการของบริบทของผูประกอบการ/
ชุมชนพื้นที่ พบวา ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 
แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

ผลกระทบ เช ิ ง เ ศ รษฐศาสตร /พาณ ิชย   

การสรางความสามารถและพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมี
ทักษะความสามารถดานการทองเที ่ยวอัจฉริยะ โดย
มุงเนนการสรางทักษะการเปนผูประกอบการผลิตภัณฑ
พื ้นถิ ่น ผู ประกอบการดานแหลงเรียนรู ชุมชน และ
ผู ประกอบการภาคบริการในชุมชน ในการนำเสนอ 
อ ัตล ักษณของแหล งท องเท ี ่ยวในช ุมชนพื ้นท ี ่ สูง 
นักทองเที่ยวไดรูจักและเขาถึงแหลงเรียนรู ผลิตภัณฑ 
และบริการตาง ๆ ดานการทองเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่
สูงอยางกวางขวาง 

ผ ล ก ร ะ ท บ เ ช ิ ง ส ั ง ค ม /ส ิ ่ ง แ ว ด ล  อ ม  

โครงการนี้มุ งเนนการสรางทักษะการบริหารจัดการ

ทร ัพยากรการทองเท ี ่ยวได อย างค ุ มค า และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทำใหผูประกอบการกลุมทองเที่ยว
ชุมชนสราง 1) แพคเกจ “ชม ชิม ชอป” กาแฟบาน 

ปาเหมี้ยง ราคา 500 บาท/คน รับกาแฟ 250 กรัม รับ
ลูกคา จำนวน 35 คน มีรายได 17,500 บาท (ในชวง
เดือนสิงหาคม 2563)  จากเดิมไมเคยมีกิจกรรมขางตน 
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรโรคระบาดไดอีกวิธีการ
หนึ่ง 2) กลุ มบานพักโฮมสเตยไดรับมาตรฐาน SHA 
จำนวน 2 หลัง คือ โฮมสเตยบานธารริมผา และโฮม 
สเตยบานปาเหมี้ยงวิว (จากบานพักโฮมสเตย 11 หลัง)  
3) ผูเขาอบรมในโครงการ จำนวน 1 ราย ซึ่งเปนผูไดรับ
ผลกระทบจากการถูกเลิกจางจากสถานการณโรค
ระบาดไวร ัสโคโรนา 2019 ได ร ับการจ างงานกับ
รานอาหารในจังหวัดเชียงใหม 

ผลกระทบเชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร โครงการ

เนนการนำทักษะและความรูดาน จัดการองคความรู 
โดยเลือกใชเทคนิคการจัดการความรูแบบชัดแจงความรู
แบบฝงลึก(เสาวภา วิชาดี, 2554) และคนหาอัตลักษณ  
เพื่อนำเสนอขอมูลเพื่อธุรกิจการทองเที่ยวและบริการ 
โดยใชทักษะการเขียนเรื ่องราวดวยเทคนิค หลักการ
สื่อสาร ดวยเทคโนโลยีอยางงาย และเหมาะสมกับกลุม
ผูเรียนเทคนิคการถายภาพ วีดีโอภาพและเสียง ดวย
โทรศัพทมือถือ  รวมทั้งเทคนิคการทำตลาดและบริการ
ดาน รูปแบบการตลาดและบริการที่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ 
ในการปฏิบัติ จากกรณีศึกษาของธุรกิจทองเที่ยวตาง ๆ  
การเลือกใชกลยุทธ  เรียนรู ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการทองเที ่ยวของพื ้นที ่เปาหมายไดอยาง
เหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ ทำใหโฮมสเตย จำนวน 
3 คนบนดอยโฮมสเตย  โฮมสเตยปาเหมี้ยงวิว และบาน
ธารริมผาโฮมสเตย ไดนำองคความรูไปจากการเรียนใน
หลักสูตรนำเสนอบนเพจ Facebook โดยไดใชเทคนิค
การถายภาพ และวีด ีโอ และเข ียนเนื ้อ (Content) 
บรรยายบรรยากาศที่พักโฮมสเตย เปนตน  

ผลกระทบทางสังคม โครงการนี ้สามารถเปน

ทางเลือกในการประกอบอาชีพในชุมชนไดอยางนอย 3 
อาชีพ ไดแก 1) ผู ประกอบการผลิตภัณฑพื้นถิ่น เชน 
กลุมแปรรูปสบูที ่ใชวัตถุดิบในชุมชนเปนวัตถุดิบหลัก 
กลุมอาหารพื้นถิ่น 2) ผูประกอบการแหลงเรียนรูชุมชน 
เชน แหลงเรียนรูกาแฟอาราบีกา 3) ผูประกอบการภาค
บริการในชุมชน เชน มัคคุเทศก และเปนประโยชนใน

การสรางงานภายในชุมชน สรางรายไดสามารถลดการ
เคลื่อนยายถิ่นฐาน(Katherine, 1993) เพื่อไปประกอบ
อาชีพตางถิ่นเพิ่มขึ้น จำนวน 6 คน (เปนกลุมคนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการถูกเลิกจางงานจากสถานการณโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019) และสามารถลดเคลื่อนยาย
แรงงานขามถิ่นได 
 

5. อภิปรายผล 

ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) สงผลใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในดานเศรษฐกิจ และ
การดำรงชีวิต ของชุมชนตาง ๆ ปจจัยเงื่อนไขสำคัญของ
การระบาดของโรคโควิด-19 คือ การที่มีหมูคนมารวมตัว
กัน (Mass Gathering) และการเดินทางของคนจำนวน
มาก (Mobility) จะทำให   เป นความเส ี ่ ยงสำคัญ 
ผู ประกอบการดานธ ุรก ิจท องเที ่ยวในยุคปจจ ุบัน 
จำเปนตองมีการปรับตัวอยางเรงดวน โดยเฉพาะอยาง
ย ิ ่ง การสรางความมั ่นใจให แก น ักทองเท ี ่ยว หรือ
ผู ใชบริการทางดานการทองเที ่ยว ใหมีการเลือกรับ
บริการจากธุรกิจการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ดวย
จุดแข็งดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งในธุรกิจ
การคาภาคบริการที ่ม ีบทบาทสำคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ (Pasuk, 1996) โดยที่ประเทศ
ไทยมีสถานที ่ท องเที ่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายและมีความสวยงาม ตลอดจนมีเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่โดดเดน  
 ดังนั ้น เพื ่อเปนการสรางความสามารถและ
พัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีทักษะความสามารถดาน
การทองเที่ยวอยางชาญฉลาด (Smart Tourism) โดย
มุงเนนการสรางทักษะการเปนผูประกอบการผลิตภัณฑ
พื ้นถิ ่น ผู ประกอบการดานแหลงเรียนรู ชุมชน และ
ผูประกอบการภาคบริการในชุมชน ในการนำเสนออัต
ล ั กษณ ของแหล  งท  อ ง เท ี ่ ย ว ในช ุ มชนพ ื ้ นท ี ่ สู ง 
นักทองเที่ยวไดรูจักและเขาถึงแหลงเรียนรู ผลิตภัณฑ 
และบริการตาง ๆ ดานการทองเที่ยวของชุมชนบนพื้นที่
สูงอยางกวางขวาง  

การสงเสริม ความรู ความสามารถ พัฒนาทักษะ
ดานการนำเสนอ และสื ่อสารดวยการเลาเร ื ่องราว
เชื่อมโยงความสัมพันธ ผลิตภัณฑ สินคาและบริการที่
เหมาะสมกับการจัดทำธุรกิจการทองเที่ยว สามารถปรับ
ใช สามารถปรับใชการตลาดที่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อ

ประโยชนดานการทองเที่ยวตรงตามความตองการของ
บริบทของผู ประกอบการ/ชุมชนพื ้นที่ผลพลอยได 
(Outcome) นำมาสูการสรางเครือขายความรวมมือจาก
ภายนอก โดยมีจำนวนชาวบาน/ชุมชนที่เขารวม จำนวน 
35 คน หนวยงานเครือขายภาครัฐ อาทิบุคคลากรจาก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม 
อาจารยจากคณะสถาปตยกรรม และศิลปกรรมศาสตร 
คณะบริหารธ ุรก ิจและศ ิลปศาสตร   มหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา บุคลากรจากคณะศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง 
กลุมคนที่มีอิทธิิพลตอความคิิด และการตัดสินใจของ
กล ุ ม เป  าหมาย ( Influencer)  (ดลช ัย ,  2563) ด  าน
สามารถปรับใชการตลาดที่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ (Digital 
Marketing) ร วมยกระด ับความสามารคน/พ ัฒนา
ความสามารถดานอาชีพในหลักสูตรดังกลาว  

จากการดำเนินงานคณะวิจ ัยมีข อเสนอแนะ
สำหร ั บ ผ ู  ส น ใ จ จ ั ดท ำหล ั ก ส ู ต ร  “ ร ะยะส ั ้ น ” 
ตองสามารถแกปญหาผลกระทบไดแทจริง และเปน
รูปธรรมชัดเจน ดังนั้น ผูที่สนใจจัดทำหลักสูตรระยะส้ัน
เก ี ่ ยวก ับกล ุ  มหล ักส ูตรการท องเท ี ่ ยวอ ัจฉร ิยะ  
ควรปฏิบัติติดังนี้ 

1. ระบุผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) (Reeves, 2011) องคประกอบ
สำคัญในการจัดการหลักสูตร ได แก  ด านความรู  : 
มีความรูเกี่ยวกับ การจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) โดยใชเทคโนโลยี การส่ือสาร การจัดทำ
สื ่อ ว ีด ีโอ ร ูปภาพ การใชโปรแกรมสำเร ็จร ูป เชน  
Infographic โปรแกรม Photoshop เพื่อนำเสนอขอมลู
การทองเที่ยวและบริการไดอยางเปนระบบ สามารถ
นำเสนอความรู ดานการนำเสนอการเลาเรื ่อง (Story 
telling) ของสินคา และบริการ, การเปดเพจ/เว็บไซต 
การขายผานชองทางออนไลน กลยุทธการตลาด เพื่อ
นำเสนอสินคาและบริการดานการทองเที ่ยว ดวย
แนวทางดานการตลาดที่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ และการ
พัฒนามาตรฐานการทองเที ่ยวบริการภายใตวิกฤติ
สถานการณโรคระบาดโควิด 19 ดวยแนวทางความ
ปลอดภัยดานสุขอนามัย 10 ประเภทกิจการ (SHA)   

ดานทัศนคติ : มีทัศคติที่ดีเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
เพื่อการทองเที่ยว และเกิดการปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

ดานทักษะ : เทคนิคการจัดการองคความรู
(Knowledge Management) และการนำเสนอขอมูล
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เพื ่อธุรกิจการทองเที ่ยวและบริการ ทักษะการเขียน
เร ื ่องราวด วยเทคน ิคการเล าเร ื ่องราวเช ื ่อมโยง
ความสัมพันธ ผลิตภัณฑ สินคา เทคนิคการทำตลาดและ
บริการดานการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)   
 2. ระบุกลุมเปาหมาย การระบุกลุมเปาหมาย
หรือคุณสมบัติของผู เขารับการฝกอบรมในหลักสูตร  
ตองชัดเจน เชน เด็กและเยาวชน ผูประกอบอาชีพอิสระ
ที่ไดรับผลกระทบ เชน กลุ มโฮมสเตย กลุ มวิสาหกิจ 
แปรรูปผลิตภัณฑ แรงงานในระบบที่ถูกเลิกจาง/แรงงาน
คืนถิ่น โดยเปนหลักสูตรสำหรับกลุมบุคคลที่ตองการ
พัฒนาทักษะเพื่อสรางงาน สรางอาชีพใหมใหตนเอง  

3. ระบุจำนวนผู เขาอบรมตอรุน เพื ่อกำหนด
ประสิทธิภาพและประสิทธิลที่เกิดขึ้น ใหแกผูอบรมเกิด
ความเชื่อมั่น และเกิดผลผลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจำนวนผูเขาอบรมไมควรเกิน 
30 คนตอรุน  

4. อาชพีเปาหมาย ในการจัดหลักสูตรนี้ ไดแก 1) 
ผูประกอบการผลิตภัณฑพื้นถิ่น 2) ผูประกอบการแหลง
เรียนรูชุมชน 3) ผูประกอบการภาคบริการในชมุชน 

ปจจัยความสำเร็จ ที่สงผลตอความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานในครั้งนี้ แบงเปน 3 เรื่องไดแก 1) แนวทาง
ปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล และ 3) ผู นำการ
เปล่ียนแปลง สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1) แนวทางปฏิบัติ กลาวคือ ในการปฏิบัติงาน
คร ั ้งน ี ้  หมายถ ึง ความช ัดเจนในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่ตองตั้งเปาหมายความสำเร็จไวลวงหนา 
นั่นคือ การวางผลสำเร็จที่คาดวาจะไดรับไวอยางชัดเจน 
ผูวิจัยจะไดนำเปนกรอบแนวคิดเพื่อใชวางแผนหาวิธีการ
ปฏิบัติในแตละขั้นตอน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ความคาดหวังในผลสำเร็จ และแบงผลลัพธเปน 3 ระยะ 
คือ ผลผลัพธ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งตอง
เหมาะสมกับกรอบของระยะเวลาในการทำงานแตละ
โครงการ/ภาระงาน หรือนัยหนึ่งคือ การหาวิธีตกผลึก
วิธีการปฏิบัติงานเพื ่อความสำเร็จแบบเปนขั ้นตอน  
โดยกิจกรรมที่กำหนดจะเปนขั้นตอนของการดำเนินงาน 
ที่สำคัญตองมีความสอดคลอง และเชื่อมโยงกันไดอยาง
เปนรูปธรรมชัดเจน (ควรใชแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) รวมกับ การวิเคราะหตนไมปญหา
(Problem Tree) เปนฐานคิดที่ดี และจุดเริ่มตนสำคัญ
ใหนักวิจัย หรือผูปฏิบัติงาน นำไปใชวิเคราะหหาสาเหตุ 

และหาวิธีการดำเนินงาน และตั้งเปาหมายความสำเร็จ
ในการทำงานที่อยากเห็นได) ทำการประเมินปญหา และ
อุปสรรค ระหวางการทำงาน โดยตองระบุป ญหา
ทางตรง ทางออม และปญหาที่สามารถควบคุม และ
ควบคุมไมได เปนระยะตามผลผลัพธที่กำหนด เพราะ
การระบุปญหาที ่เก ิดขึ ้นเปนระยะ นำมาสูการปรับ
กิจกรรม และวิธีการดำเนินงานใหบรรลุตามจุดประสงค
ที่คาดหวังไวได 

2) การติดตามประเมินผล ผู ว ิจัยตองมีกรอบ 
ในการค ัดกลุมเป าหมาย และสมรรถนะเบ ื ้องตน  
ไว ล วงหนา และสามารถออกแบบว ิธ ีการว ัดและ
ประเมินผลกลุมผู เรียนเปนระยะเพิ่มเติม (ตามแสดง
แนวคิดกระบวนการประเมินสมรรถนะ) นอกจากการ
ประเมินกอน - หลัง  มีการสะทอนคิดระหวางการเรียน
การสอรอย  างสม ่ ำ เสมอ เพ ื ่ อ ในไปใช ปร ับปรุ ง
กระบวนการสอนเพื ่อเฟนหาผู เร ียนที ่ม ีความสนใจ
เฉพาะในแตละกลุ มโมดูล เพื ่อสราง และออกแบบ
กระบวนการรูไประหวางการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ใหแกผูเรียน 

3) ผ ู นำการเปล ี ่ยนแปลง ในการจ ัดอบรม
กลุ มเป าหมาย และการประเม ินทักษะสมรรถนะ 
กลุ มผ ู  เร ียน สิ ่งท ี ่สำคัญที ่สามารถนำไปสู การเกิด
ความสำ เร ็ จ ในระยะยาว  ค ื อ  การ เฟนหาผ ู  น ำ 
การเปลี่ยนแปลง หมายถึงกลุมผูเรียนที่มีทักษะในระดับ
ด ีมาก  (จากการประเม ินผล )  หร ื อผ ู  เ ร ี ยนท ี ่ มี
ความสามารถเฉพาะในทักษะตาง ๆ โดยผูสอนตองทำ
การสังเกตการณเรียนรู และนำมาพัฒนาทักษะเฉพาะ 
ความรูเชิงลึกแตละโมดูล เพิ่มเติม เพื่อใหเปนกลุมคนที่
สามารถถายทอดความรู และเปนที่ปรึกษาใหกลับกลุม
ผูเรียนคนอื่น ๆแทนคณะผูสอนตอไป ถาสามารถพัฒนา
ทักษะใหผูนำการเปลี่ยนแปลงสามารถเปนผูสอนภายใน
หลักสูตรไดจะนำมาสูการสรางกลุมคนที่มีความสามารถ
ขั้นสูง เกิดภูมิคุมกันสำคัญในการรวมแกไขปญหาภายใน
ชุมชนไดระยะยาว   

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาตอไป ควรปรับปรุงเวลาเรียนในหลักสูตรใช
เวลานานเกินไป จาก 110 ชั ่วโมง ใหเหลือเพียง 30 
ชั่วโมง และสามารถออกแบบการประเมินผลสมรรถนะ 
ได ตามจ ุดประสงค ของงาน และปร ับปร ุงได ตาม 
ความเหมาะสม 
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เพื ่อธุรกิจการทองเที ่ยวและบริการ ทักษะการเขียน
เร ื ่องราวด วยเทคน ิคการเล าเร ื ่องราวเช ื ่อมโยง
ความสัมพันธ ผลิตภัณฑ สินคา เทคนิคการทำตลาดและ
บริการดานการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)   
 2. ระบุกลุมเปาหมาย การระบุกลุมเปาหมาย
หรือคุณสมบัติของผู เขารับการฝกอบรมในหลักสูตร  
ตองชัดเจน เชน เด็กและเยาวชน ผูประกอบอาชีพอิสระ
ที่ไดรับผลกระทบ เชน กลุ มโฮมสเตย กลุ มวิสาหกิจ 
แปรรูปผลิตภัณฑ แรงงานในระบบที่ถูกเลิกจาง/แรงงาน
คืนถิ่น โดยเปนหลักสูตรสำหรับกลุมบุคคลที่ตองการ
พัฒนาทักษะเพื่อสรางงาน สรางอาชีพใหมใหตนเอง  

3. ระบุจำนวนผู เขาอบรมตอรุน เพื ่อกำหนด
ประสิทธิภาพและประสิทธิลที่เกิดขึ้น ใหแกผูอบรมเกิด
ความเชื่อมั่น และเกิดผลผลัพธไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจำนวนผูเขาอบรมไมควรเกิน 
30 คนตอรุน  

4. อาชพีเปาหมาย ในการจัดหลักสูตรนี้ ไดแก 1) 
ผูประกอบการผลิตภัณฑพื้นถิ่น 2) ผูประกอบการแหลง
เรียนรูชุมชน 3) ผูประกอบการภาคบริการในชมุชน 

ปจจัยความสำเร็จ ที่สงผลตอความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานในครั้งนี้ แบงเปน 3 เรื่องไดแก 1) แนวทาง
ปฏิบัติ 2) การติดตามประเมินผล และ 3) ผู นำการ
เปล่ียนแปลง สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1) แนวทางปฏิบัติ กลาวคือ ในการปฏิบัติงาน
คร ั ้งน ี ้  หมายถ ึง ความช ัดเจนในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่ตองตั้งเปาหมายความสำเร็จไวลวงหนา 
นั่นคือ การวางผลสำเร็จที่คาดวาจะไดรับไวอยางชัดเจน 
ผูวิจัยจะไดนำเปนกรอบแนวคิดเพื่อใชวางแผนหาวิธีการ
ปฏิบัติในแตละขั้นตอน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ความคาดหวังในผลสำเร็จ และแบงผลลัพธเปน 3 ระยะ 
คือ ผลผลัพธ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งตอง
เหมาะสมกับกรอบของระยะเวลาในการทำงานแตละ
โครงการ/ภาระงาน หรือนัยหนึ่งคือ การหาวิธีตกผลึก
วิธีการปฏิบัติงานเพื ่อความสำเร็จแบบเปนขั ้นตอน  
โดยกิจกรรมที่กำหนดจะเปนขั้นตอนของการดำเนินงาน 
ที่สำคัญตองมีความสอดคลอง และเชื่อมโยงกันไดอยาง
เปนรูปธรรมชัดเจน (ควรใชแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) รวมกับ การวิเคราะหตนไมปญหา
(Problem Tree) เปนฐานคิดที่ดี และจุดเริ่มตนสำคัญ
ใหนักวิจัย หรือผูปฏิบัติงาน นำไปใชวิเคราะหหาสาเหตุ 

และหาวิธีการดำเนินงาน และตั้งเปาหมายความสำเร็จ
ในการทำงานที่อยากเห็นได) ทำการประเมินปญหา และ
อุปสรรค ระหวางการทำงาน โดยตองระบุป ญหา
ทางตรง ทางออม และปญหาที่สามารถควบคุม และ
ควบคุมไมได เปนระยะตามผลผลัพธที่กำหนด เพราะ
การระบุปญหาที ่เก ิดขึ ้นเปนระยะ นำมาสูการปรับ
กิจกรรม และวิธีการดำเนินงานใหบรรลุตามจุดประสงค
ที่คาดหวังไวได 

2) การติดตามประเมินผล ผู ว ิจัยตองมีกรอบ 
ในการค ัดกลุมเป าหมาย และสมรรถนะเบ ื ้องตน  
ไว ล วงหนา และสามารถออกแบบว ิธ ีการว ัดและ
ประเมินผลกลุมผู เรียนเปนระยะเพิ่มเติม (ตามแสดง
แนวคิดกระบวนการประเมินสมรรถนะ) นอกจากการ
ประเมินกอน - หลัง  มีการสะทอนคิดระหวางการเรียน
การสอรอย  างสม ่ ำ เสมอ เพ ื ่ อ ในไปใช ปร ับปรุ ง
กระบวนการสอนเพื ่อเฟนหาผู เร ียนที ่ม ีความสนใจ
เฉพาะในแตละกลุ มโมดูล เพื ่อสราง และออกแบบ
กระบวนการรูไประหวางการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ใหแกผูเรียน 

3) ผ ู นำการเปล ี ่ยนแปลง ในการจ ัดอบรม
กลุ มเป าหมาย และการประเม ินทักษะสมรรถนะ 
กลุ มผ ู  เร ียน สิ ่งท ี ่สำคัญที ่สามารถนำไปสู การเกิด
ความสำ เร ็ จ ในระยะยาว  ค ื อ  การ เฟนหาผ ู  น ำ 
การเปลี่ยนแปลง หมายถึงกลุมผูเรียนที่มีทักษะในระดับ
ด ีมาก  (จากการประเม ินผล )  หร ื อผ ู  เ ร ี ยนท ี ่ มี
ความสามารถเฉพาะในทักษะตาง ๆ โดยผูสอนตองทำ
การสังเกตการณเรียนรู และนำมาพัฒนาทักษะเฉพาะ 
ความรูเชิงลึกแตละโมดูล เพิ่มเติม เพื่อใหเปนกลุมคนที่
สามารถถายทอดความรู และเปนที่ปรึกษาใหกลับกลุม
ผูเรียนคนอื่น ๆแทนคณะผูสอนตอไป ถาสามารถพัฒนา
ทักษะใหผูนำการเปลี่ยนแปลงสามารถเปนผูสอนภายใน
หลักสูตรไดจะนำมาสูการสรางกลุมคนที่มีความสามารถ
ขั้นสูง เกิดภูมิคุมกันสำคัญในการรวมแกไขปญหาภายใน
ชุมชนไดระยะยาว   

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนาตอไป ควรปรับปรุงเวลาเรียนในหลักสูตรใช
เวลานานเกินไป จาก 110 ชั ่วโมง ใหเหลือเพียง 30 
ชั่วโมง และสามารถออกแบบการประเมินผลสมรรถนะ 
ได ตามจ ุดประสงค ของงาน และปร ับปร ุงได ตาม 
ความเหมาะสม 
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ตนแบบอุปกรณชวยฝกเดินสำหรบัผูปวยเด็กสมองพิการ 

A Prototype of a Gait Training Equipment for Children with Cerebral Palsy 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการสรางตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมองพิการอายุ 3 - 12 ป เพื่อใหผูปวยเด็กได

ทำกายภาพบำบัด มีขนาดที ่เหมาะสมกับสรีระของผู ปวยเด็กไทย และลดการนำเขาอุปกรณจากตางประเทศ  

โดยวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสรางดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต ตัวอุปกรณถูกออกแบบโดยใชคาความ

ปลอดภัยทางวิศวกรรมเทากับ 1.65 เทา เพื่อใชกับผูปวยที่มีน้ำหนักไมเกิน 500 นิวตัน (ประมาณ 50.97 กิโลกรัม) 

สามารถปรับนั่งและยืนไดดวยกระบอกสูบไฮดรอลิกแบบแกสสปริง อุปกรณชวยเดินตนแบบควบคุมการทำงานดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร มีความเร็วที่ใชในการฝกเดิน 3 ระดับ และหยุดการทำงานอยางอัตโนมัติเมื่อผูปวยเกิดการเกร็ง

ของกลามเนื้อ จากการทดสอบพบวาสามารถใชงานกับผูปวยเด็กไทยไดอยางเหมาะสม มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก (คาเฉล่ีย = 4.13) และตนทุนมีราคาถูกกวาการนำเขาจากตางประเทศถึงรอยละ 67  

 
คำสำคัญ:  กายภาพบำบัด อุปกรณชวยเดิน ผูปวยเด็กสมองพิการ วงจรกาวเดิน ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

 
ABSTRACT 

This research aims to create a prototype of gait training equipment for patients with cerebral 

palsy aged 3-12 years, enabling pediatric patients to undergo physical therapy. The size is suitable 

for the bodies of Thai pediatric patients and reduces the import of machines from abroad. Structural 

strength analysis was performed using the finite element method. This machine was designed with 

a safety factor of 1.65 for use with patients weight less than 500 N (50.97 kg approximately). It can 

be also adjustable to sit and stand with an adjustable gas spring hydraulic cylinder. The prototype 

of gait training equipment was controlled by microcontroller. There are 3 levels of walking speed 

using for training and it can be automatically stopped when the patient has a contraction of the 

muscles. From the functional tests, it was found that the prototype can be used for Thai pediatric 
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patients appropriately. In addition, physiotherapists and cerebral palsy children was parents highly 

satisfied the prototype with high score (mean = 4.13) and the prototype was that of the 67% cheaper 

than those imported from abroad. 

 

Keywords Physical therapy, Gait training equipment, Cerebral palsy, Walking model, Finite element 

method 

1. บทนำ 

โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy, CP) เปนคำ

รวมของกลุมอาการของผูปวยเด็กที่มีความพิการอยาง

ถาวรของสมอง มีผลใหการประสานงานของการทำงาน

ของกลามเนื้อบกพรอง สงผลใหรางกายมีการเคล่ือนไหว

และการทรงทาที ่ผ ิดปกติ เช น การเกร็งของลำตัว  

แขน ขา การทรงตัว การทรงทาในขณะนั ่ง ยืน เดิน 

ผิดปกติหรืออาจเดินไมได (สมพร สุนทราภา, 2554) 

โรคสมองพิการนี ้ไมสามารถรักษาใหหายขาดได แต

จะตองมีการทำกายภาพบำบัดอยางสม่ำเสมอเพื่อไมให

เก ิดการล ีบของกลามเน ื ้อ โดยการฝ กเด ิน ฝ กใช

กล  าม เน ื ้ อ  หร ื อการ ใช  อ ุปกรณ สำหร ับการทำ

กายภาพบำบัด (พรรณี ปงสุวรรณ, 2559) 

อุปกรณสำหรับทำกายภาพบำบัดของผู ปวย

สมองพิการ เปนอุปกรณที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ

ใชในการบำบัดผูปวยแตละอาการ จากการศึกษาและ

สำรวจจากสถาบ ันพ ัฒนาการเด ็กราชนคร ินทร   

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พบวาในปจจุบันอุปกรณชวยฝกเดิน

สำหรับผูปวยเด็กสมองพิการยังไมเปนที่รูจักในประเทศ

ไทย สำหรับอุปกรณที่ใชอยู ตอนนี้เปนแบบนอนแลว

ปรับขึ้นยืน และแบบนั่งแลวปรับขึ้นยืนที่ไดพัฒนาขึ้น

โดย ฉัตรมงคล จันทนงค และคณะ, (2559) แตไมมีแบบ

นั่งแลวปรับลุกขึ้นยืนและเดิน ซึ่งอุปกรณนั่งแลวปรับลุก

ขึ้นยืนและเดินนั้นตองนำเขาจากตางประเทศ (Made 

for Movement, 2021) ทำใหมีราคาสูง หรือที่มีขายใน

ทองตลาดภายในประเทศจะเปนรถเข็นผูปวยที่สามารถ

ปรับยืนได และอุปกรณชวยฝกเดินสำหรับกลุมผูปวยที่

ไมใชเด็ก ที่ผลิตจำหนายโดย CED2 (2564) 

จากปญหาดังกลาวขางตนทางคณะผูจัดทำจึงมี

แนวคิดที่จะสรางตนแบบอุปกรณฝกเดินสำหรับผูปวย

เด็กสมองพิการ โดยการออกแบบอุปกรณจะวิเคราะห

ความแข็งแรงของโครงสรางรวมกับระเบียบวิธีไฟไนต 

เอลิเมนต อุปกรณที ่ผานการออกแบบจะสามารถจัด

ผู ปวยอยู ในทานั ่งและปรับใหลุกยืนแลวเดินได ให

เหมาะสมกับสรีระของคนไทย มีราคาถูกกวาอุปกรณที่

นำเขาจากตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงใน

การชวยฝกเดินของผูปวยเด็กสมองพิการในประเทศ 

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

การออกแบบจะมีตนแบบมาจากอุปกรณฝกเดิน

ที่มีจำหนายอยูในตางประเทศ ซึ่งนำมาปรับโครงสราง

ตางๆ ใหเหมาะสมกับสรีระของคนไทยชวงอายุ 3 - 12 

ป (กรมอนามัย, 2542 และ ศรีกาญจนา จตุพัฒนวโรดม

, 2558) ใหสามารถปรับขนาดของชิ ้นสวนตางๆ เชน 

ความสูงของที่วางเทา ระยะกาวของการฝกเดิน เปนตน 

ตามความเหมาะสมกับสรีระของผูปวยในแตละชวงอายุ 

เพื ่อใหการทำกายภาพบำบัดมีศักยภาพสูงสุด ตาม

หลักการยศาสตรที ่เกี ่ยวของกับการนั ่งและยืนของ

เด็กไทย (วิฑูรย สีมะโชคดี และกฤษฎา ชัยกุล, 2548) 

และมีราคาที่ไมสูงเกินไป เพื่อเพิ่มความโอกาสในการ

เขาถึงของผูมีรายไดนอย 
 

2.1 การออกแบบวงจรการเดิน 

การออกแบบวงจรการฝกเดิน ความยาวของ

วงจรเดินมีการวัดความยาวตามลักษณะการวางเทา 

บนพื้น (Vaughan et al., 1999) ดังแสดงในภาพที่ 1 

ความยาวของวงจรการเดิน คือ ระยะทางระหวางการ

วางเทาข างเด ียวกันที ่กล ับวางกับพื ้นอ ีกคร ั ้งหนึ่ง  

ซึ่งประกอบดวย ความยาวของการกาวเทาซาย (Left 

Step Length) และความยาวของการก าวเท าขวา 

(Right Step Length) 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
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patients appropriately. In addition, physiotherapists and cerebral palsy children was parents highly 

satisfied the prototype with high score (mean = 4.13) and the prototype was that of the 67% cheaper 

than those imported from abroad. 

 

Keywords Physical therapy, Gait training equipment, Cerebral palsy, Walking model, Finite element 

method 

1. บทนำ 

โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy, CP) เปนคำ

รวมของกลุมอาการของผูปวยเด็กที่มีความพิการอยาง

ถาวรของสมอง มีผลใหการประสานงานของการทำงาน

ของกลามเนื้อบกพรอง สงผลใหรางกายมีการเคล่ือนไหว

และการทรงทาที ่ผ ิดปกติ เช น การเกร็งของลำตัว  

แขน ขา การทรงตัว การทรงทาในขณะนั ่ง ยืน เดิน 

ผิดปกติหรืออาจเดินไมได (สมพร สุนทราภา, 2554) 

โรคสมองพิการนี ้ไมสามารถรักษาใหหายขาดได แต

จะตองมีการทำกายภาพบำบัดอยางสม่ำเสมอเพื่อไมให

เก ิดการล ีบของกลามเน ื ้อ โดยการฝ กเด ิน ฝ กใช

กล  าม เน ื ้ อ  หร ื อการ ใช  อ ุปกรณ สำหร ับการทำ

กายภาพบำบัด (พรรณ ีปงสุวรรณ, 2559) 

อุปกรณสำหรับทำกายภาพบำบัดของผู ปวย

สมองพิการ เปนอุปกรณที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ

ใชในการบำบัดผูปวยแตละอาการ จากการศึกษาและ

สำรวจจากสถาบ ันพ ัฒนาการเด ็กราชนคร ินทร   

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พบวาในปจจุบันอุปกรณชวยฝกเดิน

สำหรับผูปวยเด็กสมองพิการยังไมเปนที่รูจักในประเทศ

ไทย สำหรับอุปกรณที่ใชอยู ตอนนี้เปนแบบนอนแลว

ปรับขึ้นยืน และแบบนั่งแลวปรับขึ้นยืนที่ไดพัฒนาขึ้น

โดย ฉัตรมงคล จันทนงค และคณะ, (2559) แตไมมีแบบ

นั่งแลวปรับลุกขึ้นยืนและเดิน ซึ่งอุปกรณนั่งแลวปรับลุก

ขึ้นยืนและเดินนั้นตองนำเขาจากตางประเทศ (Made 

for Movement, 2021) ทำใหมีราคาสูง หรือที่มีขายใน

ทองตลาดภายในประเทศจะเปนรถเข็นผูปวยที่สามารถ

ปรับยืนได และอุปกรณชวยฝกเดินสำหรับกลุมผูปวยที่

ไมใชเด็ก ที่ผลิตจำหนายโดย CED2 (2564) 

จากปญหาดังกลาวขางตนทางคณะผูจัดทำจึงมี

แนวคิดที่จะสรางตนแบบอุปกรณฝกเดินสำหรับผูปวย

เด็กสมองพิการ โดยการออกแบบอุปกรณจะวิเคราะห

ความแข็งแรงของโครงสรางรวมกับระเบียบวิธีไฟไนต 

เอลิเมนต อุปกรณที ่ผานการออกแบบจะสามารถจัด

ผู ปวยอยู ในทานั ่งและปรับใหลุกยืนแลวเดินได ให

เหมาะสมกับสรีระของคนไทย มีราคาถูกกวาอุปกรณที่

นำเขาจากตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงใน

การชวยฝกเดินของผูปวยเด็กสมองพิการในประเทศ 

 
2. วิธีการดำเนินงาน 

การออกแบบจะมีตนแบบมาจากอุปกรณฝกเดิน

ที่มีจำหนายอยูในตางประเทศ ซึ่งนำมาปรับโครงสราง

ตางๆ ใหเหมาะสมกับสรีระของคนไทยชวงอายุ 3 - 12 

ป (กรมอนามัย, 2542 และ ศรีกาญจนา จตุพัฒนวโรดม

, 2558) ใหสามารถปรับขนาดของชิ ้นสวนตางๆ เชน 

ความสูงของที่วางเทา ระยะกาวของการฝกเดิน เปนตน 

ตามความเหมาะสมกับสรีระของผูปวยในแตละชวงอายุ 

เพื ่อใหการทำกายภาพบำบัดมีศักยภาพสูงสุด ตาม

หลักการยศาสตรที ่เกี ่ยวของกับการนั ่งและยืนของ

เด็กไทย (วิฑูรย สีมะโชคดี และกฤษฎา ชัยกุล, 2548) 

และมีราคาที่ไมสูงเกินไป เพื่อเพิ่มความโอกาสในการ

เขาถึงของผูมีรายไดนอย 
 

2.1 การออกแบบวงจรการเดิน 

การออกแบบวงจรการฝกเดิน ความยาวของ

วงจรเดินมีการวัดความยาวตามลักษณะการวางเทา 

บนพื้น (Vaughan et al., 1999) ดังแสดงในภาพที่ 1 

ความยาวของวงจรการเดิน คือ ระยะทางระหวางการ

วางเทาข างเด ียวกันที ่กล ับวางกับพื ้นอ ีกคร ั ้งหน่ึง  

ซึ่งประกอบดวย ความยาวของการกาวเทาซาย (Left 

Step Length) และความยาวของการก าวเท าขวา 

(Right Step Length) 

 

 
 

ภาพที่ 1 ความยาวของวงจรการเดิน  

(Vaughan et al., 1999) 

ลักษณะการเดินและระยะกาวจะตองมีความ

ถูกตองตามลักษณะการเดิน จึงไดออกแบบวงจรการเดิน

ใหเหมือนกับอุปกรณจากตางประเทศ โดยใชหลักการ

กลศาสตรอ ุปกรณจ ักรกล (Waldron and Kinzel, 

2004) รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป Scilab 

(Scilab 6.0.2., 2019.) ในการตรวจสอบความถูกตอง

ของระยะกาว 

การทำงานของกลไกฝกเดินของตนแบบอุปกรณ

ชวยเดิน พิจารณาจากการเคลื่อนที่ของตำแหนงสนเทา

ใน 1 รอบวงจรการเดิน จะไดลักษณะการเคลื่อนที่ดัง

ภาพที่ 2 และกำหนดใหขนาดของระยะหางที่มากที่สุด

ระหวางจุด 2 จุด ที่เกิดจากจานหมุนที่ทำมุมกัน 180 

องศา เปนระยะกาวสูงสุดของกลไก 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะการเคล่ือนที่ของสนเทา 

บนกลไกฝกเดินและระยะกาว 
 

การออกแบบขนาดแขนกลของชุดกลไกฝกเดิน 

โดยกำหนดขนาดระยะกาว ดังงานวิจัยที่คณะผูวิจัยได

ศึกษามากอนหนานี้ โดยพิจารณาสัดสวนของกลไกการ

กาวเดินตามหลักการยศาสตรของสรีระเด็กไทยในชวง

อายุ 3 – 12 ป และอาศัยหลักการการเคลื ่อนที่ของ

กลไกแขนเชื ่อมโยง 4 แทง (Four-Bar Linkages) ใน

การหาระยะกาวเดิน ซึ่งผลจากกการศึกษาพบวาระยะ

ก าวเด ินของกลไกน ี ้ม ีค าส ูงส ุดเท าก ับ 133.129 

มิลลิเมตร (ธวัชชัย อุนใจจม และคณะ, 2564) เพื่อนำไป

หาความเร็วในแนวราบจากสมการที่ (1) และคำนวณหา

ระยะทางทั้งหมดที่ใชในการฝกเดินจากสมการที่ (2) ซึ่ง

จะทำใหไดขนาดแขนกลดังภาพที่ 3 และใชความยาว

แขนกล a และ b ตามชวงอายุของผูปวย นั่นคือ 
 

1

2L
V

t
=                      (1) 

 

2S V t=           (2) 
 

โดยที ่

V  = ความเร็วในแนวราบที่ใชในการเดิน (มิลลิเมตรตอ

วินาที) 

L  = ระยะกาวเดนิ (มิลลิเมตร) 

S  = ระยะทางในแนวราบทั ้งหมดที ่ผ ู ป วยฝกเดิน 

(มิลลิเมตร) 

1t  = เวลาที่ลอหมุนของอุปกรณชวยเดินหมุนครบ 1 

รอบ (วินาที) 

2t  = เวลาที่ใชในการฝกเดิน (วินาที) 

 

 
 

ภาพที่ 3 ขนาดแขนกลของชุดกลไกฝกเดิน  

หนวยมิลลิเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตนแบบอุปกรณชวยฝกเดินในทานั่ง 
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ภาพที่ 5 ตนแบบอุปกรณชวยฝกเดินในทายืน 

 

จากกลศาสตรอุปกรณจักรกลและทฤษฎีวงจร

กาวเดินของมนุษย ทำใหการประมาณคาสัดสวนรางกาย

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อออกแบบอุปกรณ

ช วยฝกเด ินในทานั ่งและทายืนพบวาความสูงของ

อุปกรณในทายืนมีคากับ 1,936 มิลลิเมตร และในทานั่ง

เทากับ 1,432 มิลลิเมตร โดยอุปกรณมีความกวางและ

ความยาวเทากับ 670 มิลลิเมตร และ 1192 มิลลิเมตร 

ตามลำดับ ใชกระบอกสูบไฮดรอลิกสแบบแกส-สปริงที่มี

ระยะชัก 200 มิลลิเมตร เปนตัวชวยผอนแรงในการปรับ

ทานั ่งและทายืน สามารถรับน้ำหนักไดไมเกิน 500  

นิวตัน (50.97 กิโลกรัม) ทำใหไดลักษณะของอุปกรณดัง

แสดงในภาพที่ 4 และ 5 ตามลำดับ 

2.2 การวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสรางดวย

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

ทำการวิเคราะหโครงสรางของตนแบบอุปกรณ

ชวยเดินที่ออกแบบไวดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

(Daryl, 2007) ซึ่งเปนการใชวิธีเชิงตัวเลขเพื่อหาผลลัพธ

โดยประมาณของปญหา โดยการแบงรูปรางของปญหา

ออกเปนชิ้นสวนยอยๆ เรียกวาเอลิเมนต (Element) 

เอลิเมนตเหลานี้เชื ่อมตอกันที่จุดตอ (Node) ซึ่งเปน

ตำแหนงที่จะคำนวณหาคาตัวแปรที่ตองการ สมการ

โดยประมาณทางพีชคณิตที ่ เก ิดข ึ ้นจากว ิธ ีไฟไนต 

เอลิเมนตไดจากการอินทิเกรตสมการเชิงอนุพันธ จะได

สมการของเอลิเมนตในรูปของเมทริกซ ดังสมการที่ (3) 

จากน ั ้ นประย ุ กต  เ ง ื ่ อน ไขขอบ เขต  (Boundary 

Conditions) ลงในระบบสมการ แลวจึงแกระบบสมการ

เพื่อหาคาระยะการเสียรูปที่จุดตอตางๆ 
 

[ ]{ } { }k u F=                    (3) 

 

โดยที ่

[ ]k = เมทรกิซของความแข็งเกรง็ 

{ }u = เมทริกซของระยะการเสียรปู 

{ }F = เมทริกซของภาระที่มากระทำ 

 

โครงสรางหลักของอุปกรณทำจากเหล็กรูปพรรณ

ที ่ม ีจำหนายทั ่วไปในทองตลาดเกรด S235 ที ่ม ีคา 

ความตานทานแรงคราก (Yield Strength) เทากับ 235 

เมกะปาสคาล (MPa) และพิจารณาถึงสัดสวนตางๆ ของ

อุปกรณจากสัดสวนของเด็กไทยดังที่ไดกลาวมาขางตน 

เพื่อทำนายหาความเคนที่เกิดขึ้นในโครงสราง รวมถึงคา

ความปลอดภัยของโครงสรางเมื่อไดรับภาระในขณะใช

งาน ในการจำลองดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตใช

เง ื ่อนไขขอบ (Boundary Condition) แบบย ึดแนน

(Fixed Geometry) ที่ฐานสำหรับติดตั้งลอ กำหนดให

แรงกระทำเนื่องจากน้ำหนักผูปวยทีโ่ครงสรางเบาะขณะ

นั่งเทากับ 500 นิวตัน และภาระกระทำที่เทาเหยียบแต

ละขางขณะยืน เทากับ 250 นิวตัน  

ผลของการวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสราง

พบวาความเคนที่เกิดขึ้นในโครงสรางในทายืนมีคาสูง

กวาทานั ่ง โดยมีคาความเคนสูงสุดเกิดขึ ้นบริเวณที่ 

วางเทาซึ่งเปนตำแหนงที่รับน้ำหนักของผูปวยโดยตรง

เทากับ 142.600 เมกะปาสคาล และมีคาความปลอดภัย

เทากับ 1.65 เทา ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหความเคนที่เกดิขึ้น 



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564 51

 

 
 

ภาพที่ 5 ตนแบบอุปกรณชวยฝกเดินในทายืน 

 

จากกลศาสตรอุปกรณจักรกลและทฤษฎีวงจร

กาวเดินของมนุษย ทำใหการประมาณคาสัดสวนรางกาย

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อออกแบบอุปกรณ

ช วยฝกเด ินในทานั ่งและทายืนพบวาความสูงของ

อุปกรณในทายืนมีคากับ 1,936 มิลลิเมตร และในทานั่ง

เทากับ 1,432 มิลลิเมตร โดยอุปกรณมีความกวางและ

ความยาวเทากับ 670 มิลลิเมตร และ 1192 มิลลิเมตร 

ตามลำดับ ใชกระบอกสูบไฮดรอลิกสแบบแกส-สปริงที่มี

ระยะชัก 200 มิลลิเมตร เปนตัวชวยผอนแรงในการปรับ

ทานั ่งและทายืน สามารถรับน้ำหนักไดไมเกิน 500  

นิวตัน (50.97 กิโลกรัม) ทำใหไดลักษณะของอุปกรณดัง

แสดงในภาพที่ 4 และ 5 ตามลำดับ 

2.2 การวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสรางดวย

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

ทำการวิเคราะหโครงสรางของตนแบบอุปกรณ

ชวยเดินที่ออกแบบไวดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

(Daryl, 2007) ซึ่งเปนการใชวิธีเชิงตัวเลขเพื่อหาผลลัพธ

โดยประมาณของปญหา โดยการแบงรูปรางของปญหา

ออกเปนชิ้นสวนยอยๆ เรียกวาเอลิเมนต (Element) 

เอลิเมนตเหลานี้เชื ่อมตอกันที่จุดตอ (Node) ซึ่งเปน

ตำแหนงที่จะคำนวณหาคาตัวแปรที่ตองการ สมการ

โดยประมาณทางพีชคณิตที ่ เก ิดข ึ ้นจากว ิธ ีไฟไนต 

เอลิเมนตไดจากการอินทิเกรตสมการเชิงอนุพันธ จะได

สมการของเอลิเมนตในรูปของเมทริกซ ดังสมการที่ (3) 

จากน ั ้ นประย ุ กต  เ ง ื ่ อน ไขขอบ เขต  (Boundary 

Conditions) ลงในระบบสมการ แลวจึงแกระบบสมการ

เพื่อหาคาระยะการเสียรูปที่จุดตอตางๆ 
 

[ ]{ } { }k u F=                    (3) 

 

โดยที ่

[ ]k = เมทรกิซของความแข็งเกรง็ 

{ }u = เมทริกซของระยะการเสียรปู 

{ }F = เมทริกซของภาระที่มากระทำ 

 

โครงสรางหลักของอุปกรณทำจากเหล็กรูปพรรณ

ที ่ม ีจำหนายทั ่วไปในทองตลาดเกรด S235 ที ่ม ีคา 

ความตานทานแรงคราก (Yield Strength) เทากับ 235 

เมกะปาสคาล (MPa) และพิจารณาถึงสัดสวนตางๆ ของ

อุปกรณจากสัดสวนของเด็กไทยดังที่ไดกลาวมาขางตน 

เพื่อทำนายหาความเคนที่เกิดขึ้นในโครงสราง รวมถึงคา

ความปลอดภัยของโครงสรางเมื่อไดรับภาระในขณะใช

งาน ในการจำลองดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตใช

เง ื ่อนไขขอบ (Boundary Condition) แบบย ึดแนน

(Fixed Geometry) ที่ฐานสำหรับติดตั้งลอ กำหนดให

แรงกระทำเนื่องจากน้ำหนักผูปวยทีโ่ครงสรางเบาะขณะ

นั่งเทากับ 500 นิวตัน และภาระกระทำที่เทาเหยียบแต

ละขางขณะยืน เทากับ 250 นิวตัน  

ผลของการวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสราง

พบวาความเคนที่เกิดขึ้นในโครงสรางในทายืนมีคาสูง

กวาทานั ่ง โดยมีคาความเคนสูงสุดเกิดขึ ้นบริเวณที่ 

วางเทาซึ่งเปนตำแหนงที่รับน้ำหนักของผูปวยโดยตรง

เทากับ 142.600 เมกะปาสคาล และมีคาความปลอดภัย

เทากับ 1.65 เทา ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหความเคนที่เกดิขึ้น 

2.3 การออกแบบวงจรควบคมุ 

การออกแบบวงจรควบคุมต นแบบอุปกรณ 

ชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมองพิการ แสดงดังภาพที่ 7  

ประกอบดวยการใชแหลงจ ายไฟ (Power Supply) 

จายไฟกระแสตรงขนาดแรงดัน 12 โวลต ใหกับบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3 และ Arduino 

ATmega 2560 และชุดไฟแสดงสถานะการทำงานของ

อุปกรณ จากนั้น Arduino จะเปนตัวจายไฟเลี้ยงขนาด 

5 โวลต ใหกับอุปกรณอื่นๆ ของตนแบบอุปกรณชวยเดนิ 

ไดแก เซนเซอรวัดความเร็วแบบโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร 

(Photo Electric Sensor) โดยอาศัยหลักการตัดของ

แสงเพื่อเปลี่ยนคาบเวลาไปเปนความเร็วรอบ เซนเซอร

วัดการใชกระแสในชุดขับมอเตอรแบบอาศัยหลักการวัด

ความเขมของสนามแมเหล็กทำหนาที่วัดปริมาณการใช

กระแสไฟฟาของสเต็ปมอเตอร เพื่อนำไปใชตรวจสอบ

การเกร็งกลามเนื ้อของผู ปวยเด็กสมองพิการ ปุมกด 

รีเลยหยุดฉุกเฉิน ในสวนของมอเตอรและอุปกรณขับ

มอเตอรใชไฟเลี้ยงกระแสสลับขนาดแรงดัน 220 โวลต  

โดยใชสเต็ปมอเตอรที่ขบัดวย Step Motor Drive รับคำ

สั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร Arduino ในการควบคุม

ความเร็วและตำแหนงที่ตองการ เมื่ออุปกรณทำงานดวย

ความเร็วหรือมีการใชกระแสเกินกวาที่กำหนดไว ซึ่งเปน

การแสดงถึงอาการเกร็งของผูปวย อุปกรณจะถูกสั่งให

หยุดทันที และไฟแสดงสถานะหยุดจะทำงานเพื่อรอการ

ดำเนินการตอไปจากผูใช 
 

 
 

ภาพที่ 7 ระบบวงจรควบคุมอุปกรณชวยเดนิ 

 

 

3. ผลการดำเนินงาน 

จากการทดสอบความคลาดเคลื ่อนของขนาด
ตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยสมองพิการอางอิง
ตามที่ออกแบบ แบงตามลักษณะการวัดในทานั่ง ทายืน 
และระยะกาว พบวาเกิดความคาดเคลื่อนสูงสุดในทานั่ง 
ที่ตำแหนงสนเทาถึงพนักพิงหลังเทากับรอยละ 12.64 
โดยในทายืนมีการคาดเคลื่อนสูงสุดที่ตำแหนงมุมเบาะ
นั่งในทายืนเทียบแนวดิ่งเทากับรอยละ 0.18 และความ
คาดเคลื ่อนของระยะกาวในการฝกเดินมีคาเทากับ 
รอยละ 4.65 

การทดสอบการทำงานของตนแบบอุปกรณชวย
เด ินสำหร ับผูป วยเด ็กสมองพิการ ได แก  ทดสอบ
ความเร็วรอบในการหมุนของมอเตอรตั้งแต 5-30 รอบ
ตอนาที เพื่อหาความเร็วรอบที่เหมาะสมกับเด็กทั้งหมด 
4 คาความเร็วรอบ ทดสอบการหยุดของอุปกรณเมื่อ
ผู ปวยมีอาการเกร็งของกลามเนื ้อ และทดสอบความ 
พึงพอใจของตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็ก
สมองพิการอางอิงจากนักกายภาพบำบัดผานแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยเริ่มจากการปรับระดับและ
ตำแหนงของอุปกรณการเดินใหตรงกับขนาดสรีระของ

ผูปวย การนำผูปวยขึ ้นอุปกรณ ขาดเข็มขัดนิรภัย
ใหกับผูปวย และจัดทาทางของผูปวยใหเหมาะสมกับ
การทดสอบในทานั่งหรือทายืน ดังแสดงในภาพที่ 8 
และ 9 ตามลำดับ 

 

 
 

ภาพที่ 8 การเตรียมผูปวยในทานั่ง 
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ภาพที่ 9 การเตรียมผูปวยในทายืน 

 

ผลการทดสอบพบวาตนแบบอุปกรณชวยเดิน
สามารถรับน้ำหนักของผู ป วยเด็กไดถึง 500 นิวตัน  
(ไมเกิน 50 กิโลกรัม) ตามขอบเขตที่กำหนดไว และเมื่อ
ผูปวยมีอาการเกร็งของกลามเนื้อเพียงเล็กนอยอุปกรณ
จะหยุดการทำงานทันทีโดยอัตโนมัติ โดยพบวาความเร็ว
รอบที่เหมาะสมสำหรับการฝกเดินของผูปวยซึ่งอางอิง
ขอมูลจากนักกายภาพบำบัด มีคาเทากับ 10 20 และ 
30 รอบตอนาที สวนที่ความเร็วรอบ 5 รอบตอนาที 
พบวาเปนความเร็วรอบที่ต่ำเกินไป จากนั้นนำความเร็ว
รอบและระยะกาวทั้งหมดมาคำนวณเปนอัตราเร็วในการ
เดินในแนวราบไดดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 อัตราเรว็ในการเดินในแนวราบ 

ระยะกาว 

(มิลลิเมตร) 

อัตราเร็วในการเดิน (เมตรตอชั่วโมง) 

ความเร็ว

รอบ 10 

รอบตอ

นาที 

ความเร็ว

รอบ 20 

รอบตอ

นาที 

ความเร็ว

รอบ 30 

รอบตอ

นาท ี

71.00 85.20 170.40 255.60 
86.50 103.80 207.60 311.40 
102.00 122.40 244.80 367.20 
117.50 141.00 282.00 423.00 
113.00 159.60 319.20 478.80 

 

ตารางที ่  1 แสดงถ ึงอ ัตราเร ็วในการเด ินใน
แนวราบของตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็ก
สมองพิการที่ไดจากการเลือกใชระยะกาวและความเร็ว

รอบจานหมุนที่เหมาะสมกับผูปวยเด็กแตละคนตามที่ได
ออกแบบไว ซึ่งอัตราเร็วในการเดินในแนวราบดังแสดง
ในตารางสามารถนำไปคำนวณเทียบเพื ่อใชพิจารณา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกเดินของผูปวยเด็ก 

การสำรวจความพึงพอใจในดานตางๆ ของ
ตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมองพิการ
ผานแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลการประเมิน
ที่ไดมาใชในการพัฒนาตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับ
ผูปวยเด็กสมองพิการตอไป ผูรวมตอบแบบประเมินเปน
นักกายภาพบำบัดและผูปกครองของผูปวยเด็กจำนวน 
15 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หัวขอการประเมิน รอยละ 

1. มขีนาดและน้ำหนักทีเ่หมาะสม 85.53 
2. โครงสรางมีความมั่นคงแข็งแรง 89.33 
3. การปรับตำแหนงมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

65.33 

4. ความสะดวกในการปรับจากทานั่งเปน
ทายืน 

80.00 

5. ชุดควบคุมการทำงานสามารถใชงานได
งาย 

84.00 

6. การทำงานระบบควบคุมความปลอดภัย 82.67 
7. ความสะดวกในการเคล่ือนยาย 84.00 
8. ความพงึพอใจในภาพรวมตออุปกรณ
ตนแบบ 

82.67 

 

4. การนำไปใช 

ตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมอง
พิการจะถูกนำไปใชในการฝกทำกายภาพบำบัดใหแก
ผูปวยเด็กสมองพิการ ณ หนวยกายภาพบำบัดผูปวยเด็ก 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทางดานกลามเนื้อใหแกผูปวย
เด็กสมองพิการตอไป 
 

5. อภิปรายผล 

การออกแบบตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับ
ผูปวยเด็กสมองพิการนี้ใชงบประมาณในการดำเนินการ
ทั้งหมด 24,788.40 บาท เมื่อนำไปเทียบกับอุปกรณ



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564 53
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นาท ี

ความเร็ว

รอบ 20 

รอบตอ

นาท ี

ความเร็ว

รอบ 30 

รอบตอ

นาท ี
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ตารางที ่  1 แสดงถ ึงอ ัตราเร ็วในการเด ินใน
แนวราบของตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็ก
สมองพิการที่ไดจากการเลือกใชระยะกาวและความเร็ว

รอบจานหมุนที่เหมาะสมกับผูปวยเด็กแตละคนตามที่ได
ออกแบบไว ซึ่งอัตราเร็วในการเดินในแนวราบดังแสดง
ในตารางสามารถนำไปคำนวณเทียบเพื ่อใชพิจารณา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกเดินของผูปวยเด็ก 

การสำรวจความพึงพอใจในดานตางๆ ของ
ตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมองพิการ
ผานแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลการประเมิน
ที่ไดมาใชในการพัฒนาตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับ
ผูปวยเด็กสมองพิการตอไป ผูรวมตอบแบบประเมินเปน
นักกายภาพบำบัดและผูปกครองของผูปวยเด็กจำนวน 
15 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หัวขอการประเมิน รอยละ 

1. มขีนาดและน้ำหนักทีเ่หมาะสม 85.53 
2. โครงสรางมีความมั่นคงแข็งแรง 89.33 
3. การปรับตำแหนงมีความสะดวกและ
เหมาะสม 

65.33 

4. ความสะดวกในการปรับจากทานั่งเปน
ทายืน 

80.00 

5. ชุดควบคุมการทำงานสามารถใชงานได
งาย 

84.00 

6. การทำงานระบบควบคุมความปลอดภัย 82.67 
7. ความสะดวกในการเคล่ือนยาย 84.00 
8. ความพงึพอใจในภาพรวมตออุปกรณ
ตนแบบ 

82.67 

 

4. การนำไปใช 

ตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมอง
พิการจะถูกนำไปใชในการฝกทำกายภาพบำบัดใหแก
ผูปวยเด็กสมองพิการ ณ หนวยกายภาพบำบัดผูปวยเด็ก 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทางดานกลามเนื้อใหแกผูปวย
เด็กสมองพิการตอไป 
 

5. อภิปรายผล 

การออกแบบตนแบบอุปกรณชวยเดินสำหรับ
ผูปวยเด็กสมองพิการนี้ใชงบประมาณในการดำเนินการ
ทั้งหมด 24,788.40 บาท เมื่อนำไปเทียบกับอุปกรณ

ตนแบบในตางประเทศ ซึ่งมีราคาขายอยูที่อุปกรณละ 
7 6 ,0 0 0  บ า ท  ไ ม  ร ว ม ภ า ษ ี น ำ เ ข  า  (Made for 
Movement, 2021) พบวาอุปกรณฝกเดินสำหรับผูปวย
เด็กสมองพิการมีราคาถูกกวาประมาณรอยละ 67 จาก
การทดสอบการทำงานพบวาความเร็วรอบในการหมุน
ของมอเตอรที ่เหมาะสมกับผู ปวยคือ 10 20 และ 30 
รอบตอนาที และอุปกรณสามารถหยุดการทำงานไดจริง
เมื่อผูปวยมีอาการเกร็งของกลามเนื้อ 

สำหร ับการสำรวจความพ ึ งพอใจของนัก
กายภาพบำบัดและผูปกครองเด็กที่มีตอตนแบบอุปกรณ
ชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมองพิการ มีความพึงพอใจใน
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอุปกรณฝกเดินสำหรับ
ผูปวยเด็กสมองพิการมากที่สุดรอยละ 89.33 มีความพึง
พอใจตอความสะดวกและเหมาะสมในการปรับตำแหนง
ของอุปกรณตามสรีระของผูปวยเด็กสมองพิการนอย
ที่สุดรอยละ 65.33 สาเหตุเนื่องจากตนแบบอุปกรณชวย
เดินถูกออกแบบใหใชกับผูปวยหลายชวงอายุ จึงตองมี
การปรับตำแหนงตางๆใหเหมาะสมกับชวงอายุผู ปวย
หลายตำแหนง ทำใหใชเวลาในการปรับกอนนำผูปวยมา
ทำการฝกเดินคอนขางนาน 

สำหรับการคาดการณส่ิงที่จะตามมาหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ทางคณะผูจัดทำพบวาตนแบบอุปกรณ
ชวยเดินที ่พ ัฒนาขึ ้นนั ้นสามารถตอบโจทยของนัก
กายภาพบำบัดที่ตองการอุปกรณชวยในการฝกใหผูปวย
เด็กสมองพิการบางรายสามารถทำกายภาพบำบัดดวย
การฝ ก เด ินได  เน ื ่ องจากอ ุปกรณ ช วยในการทำ
กายภาพบำบัดที่มีอยูเดิมในฝายกายภาพเด็ก สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทรเชียงใหมนั้น มีเพียงอุปกรณ
ชวยฝกยืนที่เริ่มจากทานอนไปเปนทานั่ง และอุปกรณ
ชวยฝกนั่ง-ยืน เทานั้น (ฉัตรมงคล จันทนงค และคณะ, 
2559) ทำใหนักกายภาพบำบัดสามารถที ่จะชวยให
ผูปวยเด็กสามารถฝกพัฒนาการทางดานกลามเนื้อมัด
ใหญในชวงขาของผูปวยเด็กใหสามารถเริ่มมีการฝกกาว
เดินได นอกเหนือจากการฝกยืน หรือฝกลุกนั่งและยืน 
ดังกลาว  

ผลจากการศึกษาครั ้งนี ้คณะผู ว ิจัยพบวาควร
เปล ี ่ยนต นกำล ังให  เป นมอเตอร ไฟฟากระแสตรง 
เนื่องจากในการใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ เปนตน
กำลังนั้นถาระบบกราวดไมดีอาจทำใหไฟฟารัดวงจร 
ทำใหเกิดอันตรายตอผู ปวยเด็กไดในขณะใชงานได 
นอกจากนี้ในการปรับระดับและตำแหนงของอุปกรณให

เหมาะสมตามสรีระของผู ปวย มีขั ้นตอนในการปรับ
หลายขั้นตอนและมีการใชสลักเกลียวในการปรับ ทำให
ปร ับลำบากและมีความลาชาในการปรับ สามารถ
ปรับปรุงใหปรับสะดวกขึ้นโดยเปลี่ยนจากสลักเกลียว
เปนสลักหรือการปรับปรุงพัฒนารูปทรงของอุปกรณชวย
เด ินให ม ีร ูปทรงที ่สวยงามทันสมัยและมีค าความ
ปลอดภัยของโครงสรางใหเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ทางคณะผูวิจัย
จะไดนำเอาปญหาและขอสังเกตุเหลานี ้ไปพัฒนา
อุปกรณชวยเดินสำหรับผูปวยเด็กสมองพิการตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบัญชีและเปนเครื่องมือในการควบคุมผลการดำเนินงานของ
รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ผู ใหขอมูลประกอบดวย ผูจัดการ 
คณะกรรมการ และผูทำบัญชีจำนวน 11 คน จัดเก็บขอมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณและทำการวิเคราะหขอมูลจาก
การสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา การจัดทำบัญชีของรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาจัดทำดวยระบบคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรม POS รวมกับการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Microsoft Excel ระบบบัญชีของรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา
ประกอบไปดวย 4 ระบบ ไดแก (1) ระบบสินคาคงเหลือ (2) ระบบรายได (3) ระบบรายจาย  (4) ระบบเงินเดือน จากการ
วิจัยพบขอบกพรองอยู 3 ประการคือ (1) การจัดทำบัญชีมีรหัสบัญชีในผังบัญชีมีจำนวน 2 หลักซึ่งจะไมเพียงตอการขยาย
งานในอนาคต (2) ระบบรายจายไมมีการอนุมัติการจายซื้อสินคากอนการซื้อสินคาเขาราน (3) ระบบสินคาคงเหลือ ในการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือตอนสิ้นงวดบัญชีไมไดนำผลการตรวจจริงไปเปรียบเทียบกับจำนวนสินคาคงเหลือที่อยูในระบบ 
ผูวิจัยไดรวมกับคณะกรรมการรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา พัฒนาระบบบัญชีของรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาโดย 
นำขอบกพรอง 3 ประการ ไปพัฒนาไดโดยเพิ่มจำนวนรหัสบัญชีในผังบัญชี มีการอนุมัติเอกสารการจายเงินกอนมีการซื้อ
สินคาเขารานและนำผลที ่ไดจากการตรวจนับสินคาคงเหลือจริงไปเปรียบเทียบกับจำนวนสินคาคงเหลือในระบบ
คอมพิวเตอร หลังจากที่ไดมีการพัฒนาระบบบัญชีรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาแลวทำใหเกิดประสิทธิภาพตอการทำงาน 
 
คำสำคัญ: ระบบบัญชี รานคาชุมชน แมขักพัฒนา  
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ABSTRACT 

This research aimed to develop the accounting system a tool in controlling performance of 
community shop, Ban Mae Khak Phatthana community shop, Hang Dong subdistrict, Hang Dong 
district, Chiang Mai province. The informants were a manager, committees and 11 bookkeepers The 
data was collected from visiting, interview groups consisted of for being, and doing a descriptive 
analysis from interviewing.The results revealed that Accounting of Baan Mae Khak community shop 
was developed with  a computer system using POS program combining with accounting record using 
Microsoft Excel. The accounting system of Ban Mae Khak Phatthana community shop consisted of 4 
systems: (1) inventory system (2) income system (3) expense system (4) payroll system. From study 
there were 3 shortcomings: (1) The overall accounting system had 2 digits account code in the chart 
of accounts which will not be sufficient for future expansion (2) The expenditure accounting system 
did not approve the purchase of goods before the goods purchasing into the store ( 3)  Inventory 
Management System in counting inventories at the end of the accounting period, the results were 
not compared with the amount of inventories at the storefront.  The research team collaborated 
with the committee of Ban Mae Khak Pattana community shop to develop an accounting system. 
The 3 shortcomings were improved by increasing the number of account codes, payment 
documents, purchase goods, and comparing the results from the counting of inventories at the 
storefront with the number of inventories in the computer system. Ban Mae Khak Pattana community 
will continue to be efficient the merchant account system has been developed. 
 
Keywords : Accounting system, Community shop, Mae Khuk Pattana 

 
1. บทนำ 

 การค าปล ีกเป นธ ุรก ิจท ี ่ม ีความสำค ัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเปนสาขาที่ทำรายได
สูงเปนอันดับรองจากอุตสาหกรรม และมีการจางงาน
มากเปนอันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริการ 
การคาปลีกยังส งม ีผลกระทบตอความเปนอยู ของ
ประชาชนโดยตรง ธุรกิจคาปลีกจึงเปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม และเปนตัว
จักรในการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยจะทำหนาที่เปนตัวกลางในการ
เชื่อมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิตและนำสูผูบริโภค 
(พีระพงษ กิติเวชโภ, 2551) รานคาปลีกถูกออกแบบมา
เพื่อเชิญชวนใหคนอยากซื้อสินคาหลายอยาง ยิ่งรานมี
สินคาเยอะ ผูบริโภคก็จะสามารถคาดหวังไดวารานจะมี 
“คำตอบ” ของปญหาที่ผูบริโภคอยากได ไมวาจะเปน
ความหิว การอยากไดเครื่องเขียน อยากซื้อรม เพราะ
เมื่อมีความตองการซื้อสินคาเหลานี้ทันที โดยทั่วไปแลว

ผูบริโภคสวนมากก็เลือกที่จะทำการเขาถึงรานคาที่ใกล
ต ัว และสามารถอำนวยความสะดวกไดอยางทันที 
มากกวาการศึกษาขอมูลอยางละเอียดเพื่อหาตัวเลือก 
ที ่ถ ูกที ่ส ุด แตอยางไรก็ตามที ่ข อเสียของรานคาใน
ประเภทน ี ้ค ือ  ร  านค าจำเป นต องจ ัด เก ็บส ินคา
หลากหลายไวในจำนวนมาก ซึ่งเทากับวารานคาตองมี
ความเขาใจผูบริโภคเปนอยางดี และสามารถพยากรณ
คาดเดาความตองการของผูบริโภคได  
 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีจำนวนประชากร
หนาแนนมาก ในป พ.ศ. 2563 มีประชากรทั้งส้ินจำนวน 
1,784,370 คน (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม, 2563) 
จากขอมูลขางตนทำใหจ ังหวัดเชียงใหมเปนพื ้นที่ 
นาลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภค 
ต ั ้ งแต อด ีตมาจนถ ึ งป จจ ุบ ันร  านค  าปล ีกม ีการ
เปล่ียนแปลงอยางมากโดย จากเดิมเปนเพียงรานคาหอง
แถวขนาดเล็กกลายเปนรานสะดวกซื้อหางสรรพสินคา
และซูเปอรมารเก็ตใหญ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ แมวา
ผู บร ิโภคจะพึงพอใจเพิ ่มขึ ้นก็ตาม แตร านคาปลีก 
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ABSTRACT 

This research aimed to develop the accounting system a tool in controlling performance of 
community shop, Ban Mae Khak Phatthana community shop, Hang Dong subdistrict, Hang Dong 
district, Chiang Mai province. The informants were a manager, committees and 11 bookkeepers The 
data was collected from visiting, interview groups consisted of for being, and doing a descriptive 
analysis from interviewing.The results revealed that Accounting of Baan Mae Khak community shop 
was developed with  a computer system using POS program combining with accounting record using 
Microsoft Excel. The accounting system of Ban Mae Khak Phatthana community shop consisted of 4 
systems: (1) inventory system (2) income system (3) expense system (4) payroll system. From study 
there were 3 shortcomings: (1) The overall accounting system had 2 digits account code in the chart 
of accounts which will not be sufficient for future expansion (2) The expenditure accounting system 
did not approve the purchase of goods before the goods purchasing into the store ( 3)  Inventory 
Management System in counting inventories at the end of the accounting period, the results were 
not compared with the amount of inventories at the storefront.  The research team collaborated 
with the committee of Ban Mae Khak Pattana community shop to develop an accounting system. 
The 3 shortcomings were improved by increasing the number of account codes, payment 
documents, purchase goods, and comparing the results from the counting of inventories at the 
storefront with the number of inventories in the computer system. Ban Mae Khak Pattana community 
will continue to be efficient the merchant account system has been developed. 
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ขนาดเล็กก็ไดผลกระทบในแงลบดวยเชนกัน กอน พ.ศ. 
2541 บทบาทของรานคาปลีกขนาดใหญในจังหวัด
เชียงใหม ถึงแมวาจะมีหางสรรพสินคาตันตราภัณฑหาง
สีสวนพลาซา เซ็นทรัลกาดสวนแกวและโรบินสันเปด
บริการอยู แตผลกระทบตอรานคาขนาดเล็กก็ยังคงถอืวา 
ไมร ุนแรง เนื ่องจากกลุ มลูกคาที ่แตกตาง (ไววิทย  
นรพัลลภ , 2546) และจากพฤต ิกรรมที ่ผ ู บร ิโภค
เปลี่ยนไป การนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการ จึงทำใหเกิดรูปแบบการดำเนินธุรกิจของธุรกิจ
คาปลีกรูปแบบใหมที ่อาศัยความไดเปรียบทางดาน
ว ิทยาการความร ู อำนาจการตอรองธ ุรก ิจท ี ่ด ีกวา 
ตลอดจนการตอบสนองความตองการของลูกคาดาน
ความสะดวกสบายและความครบถวนสินคา สงผล
กระทบตอการลดลงของธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กและ
ขนาดกลางลงอยางตอเนื่อง วิวัฒนาการของธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหมไดสรางวัฒนธรรมทางดานธุรกิจคาปลีก
รูปแบบใหมขึ ้นมาเพื ่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแกลูกคาอยาง
ใกลชิด (อนุศาสตร สระทองเวียน, 2558) 
 เมื่อป พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองขึ้น เพื่อตองการกระตุน
เศรษฐกิจที่ตกต่ำโดยเฉพาะในชนบทซึ่งเปนรากฐานของ
ประเทศ โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินกองทุนใหแกหมูบาน
ตาง ๆ หมูบานละไมเกินหนึ่งลานบาท ซึ่งในการจัดตั้ง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนไดใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนสราง
อาชีพเสริมและสรางรายได ทั้งชุมชนสามารถที่จะคิด
ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนที่ไดรับการจัดสรร
เอง  ดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เพื่อ
ทำหนาที่ในการดูแลเงินกองทุนที่ไดรับใหเกิดประโยชน
อยางทั่วถึง มีความโปรงใสและยุติธรรม นอกจากนั้นยัง
เปนการสงเสร ิมการพึ ่งพาตนเองของหมู บ านและ
เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของ
หมู บาน (ปริชญา ชีวะเกตุ, 2545) ภายใตระเบียบ
กองทุนแหงชาติ จึงทำใหหมูบานแมขักพัฒนามีกองทุน
หมูบานเกิดขึ้น และตอมาเมื่อ ป พ.ศ. 2553 จึงไดมีการ
ก อต ั ้งสถาบันการเง ินช ุมชนบานแมข ักพ ัฒนาขึ้น 
จนกระทั ่งในป พ.ศ. 2559 ทางร ัฐบาลได ม ีจ ัดตั้ง
โครงการประชารัฐ ซึ่งเปนแนวทางที่กรมการคาภายใน
กระทรวงพาณิชย จัดขึ้นเพื่อลดภาระคาครองชีพและ
เพิ่มทางเลือกใหประชาชนไดเลือกซื้อสินคาในราคาที่

เปนธรรม พรอมทั้งยังเปนกลไกสำคัญของโครงการบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ สำหรับผูที ่มีรายไดนอยสามารถนำ
บัตรมารูดซื้อสินคาราคาประหยัด ซึ ่งมีวงเงินในบัตร
จำนวน 200 - 300 บาทตอเดือน (กรมการคาภายใน, 
2561) หมูบานแมขักพัฒนาจึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำ
การกอตั้งรานคาชุมชนแมขักพัฒนา โดยการสนับสนุน
จากคณะกรรมการกองทุนหมู บ านและสถาบันทาง
การเงินชุมชนดังกลาว จึงไดมีการเขียนโครงการทำเรื่อง
ไปขออนุมัติ ณ สวนกลางสำนักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง สาขา 1 จากนั้นจึงไดมีการกอตั ้งรานคา
ชุมชนบานแมขักพัฒนาขึ้น โดยไดรับเงินสนับสนุนจาก
ทางรัฐบาล ทั ้งหมดจำนวน 900,000 บาท ซึ ่งทาง
รัฐบาลจะมีการจัดสรรแบงจายใหเปน 3 กอน โดยกอน
แรกจายใหใน ป 2560 เปนจำนวนเงิน 200,000 บาท 
กอนที่ 2 จำนวน 500,000 บาท และกอนที่ 3 จำนวน 
200,000 บาท  

รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาไดทำการกอตั้งใน
ป พ.ศ. 2560 ถึงปจจุบัน เปนระยะเวลา  4 ป โดย
รานคาตั้งอยูเลขที่ 215/3 หมู 5 ตำบลหางดง อำเภอ
หางดง  จ ั งหว ั ด เช ี ย ง ใหม   ล ั กษณะทำ เลสถาน
ประกอบการ ตั้งอยูดานหนาทางเขาหมูบาน จึงสงผลให
ร านคาคอนขางเป นที ่ร ู จ ักของผู คนภายในชุมชน 
ที่ทำการสัญจรไปมา แตเนื่องดวยเขตอำเภอหางดง เปน
ชุมชนชาญเมืองที่คอนขางหางกับตัวเมืองเชียงใหม จึง
ทำใหรานคาชุมชนหมูบานแมขักพัฒนานั้นมีคูแขงทาง
การคาคอนขางหลายดาน ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา 
รานคาปลีกสมัยใหม เชน บิ๊กซี แม็คโคร รานสะดวกซื้อ
ทั ่วไป รวมถึงตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง แมวา
รานคาชุมชนหมูบานแมขักพัฒนาจะมีความไดเปรียบ
ดานกลุมลูกคาที่ทำการถือบัตรประชารัฐก็ตาม  
 ร านคาช ุมชนบานแมข ักพัฒนาไดมีการวาง
รูปแบบระบบบัญชีเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกร 
แตระบบบัญชีของรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาก็ยังมี
ขอบกพรองในบางสวนที่ตองยังพัฒนาไปในอีกระดับ
หนึ่ง จากขอมูลขางตนจึงเกิดเปนกรณีศึกษาและเสนอ
แนวทางแกไขปญหาเกี ่ยวกับการดำเนินงานพัฒนา
ระบบบัญชีรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน การควบคุมผลการดำเนิน 
การวัดผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน 
ซึ ่งผลของการศึกษาในครั ้งนี ้จะเปนแนวทางใหแก
ผูประกอบการรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาตอไป 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 เชาวลีย พงศผาติโรจนและคณะ (2552) ไดให
ความหมายการบัญชี หมายถึง ศ ิลปะของการเก็บ
รวบรวม บันทึก จำแนกและทำสรุปขอมูลอันเกี่ยวกับ
เหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินผลงานขั้นสุดทาย
ของการบัญชีค ือ การใหข อมูลทางการเง ินซึ ่งเปน
ประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูที่สนใจในกิจกรรม
งบการเงิน 
 วัฒนา ศิวเกื้อและคณะ (2559) ไดใหความหมาย
การบัญชี หมายถึง การเริ่มตนตั้งแตการนำรายการคา
มาจดบันทึกในร ูปของหนวยเง ินตราแยกประเภท
รายการที่บันทึกไว และทำรายงานสรุปผลของรายการ
เหลานั ้นที ่มีตอกิจการ โดยทั ่วไปกิจการจะแบงการ
ดำเนินงานออกเปนชวงเวลา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
เมื่อส้ินชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง กิจการจะตองจัดทำรายงาน
ขึ้น เรียกวา งบการเงิน ซึ ่งเปนรายงานที่แสดงขอมูล
เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการในชวงเวลานั้น และ
ฐานะการเงินในวันส้ินงวด 
 จากแนวค ิดด ังกล าว สร ุปได ว า การบ ัญชี  
หมายถึง ศิลปะในการจดบันทึก จัดประเภท สรุปผล 
และรายงานเหตุการณทางธุรกิจในรูปแบบของหนวย
เงินตรา ที่ทำใหทราบถงึผลการดำเนิน และฐานะการเงิน 
 วิไล วีระปรียและคณะ (2551) ไดใหความหมาย
ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงิน
อันประกอบไปดวยแบบฟอรม หรือเอกสารตาง ๆ 
บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธ ีการและ
อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการเงินของกิจการแหงใดแหงหนึ่งใหแก
ฝายจัดการ เพื่อชวยใหฝายจัดการสามารถปฏิบัติหนาที่
อันอยูในความรับผิดชอบของตนลุลวงไปดวยดี และเพื่อ
เสนอขอมูลแกบุคคลภายนอก ผู มีสวนเกี ่ยวของใน
กิจการนั้น เชน ผูถือหุน เจาหนี้ และสวนราชการ 
 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดว า ระบบบัญชี 
หมายถึง แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจการ โดยอาศัยเอกสาร
แบบพิมพเปนหลักฐาน การวิเคราะหรายการคาทั้งเปน
ตัวเงินและไมเปนตัวเงินเพื่อจัดประเภทบัญชี บันทึก
ขอมูล ประมวลผลและนำเสนอรายงานที่สอดคลองกับ
นโยบายของกิจการ เปนไปตามหลักการควบคุมภายใน
ทีดี เพื่อสนับสนุนตอกลุมผูที่เกี่ยวของ 

 นภัสสร สกุลประดิษฐ (2560) งานวิจัยฉบับนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังโดยการประยุกตใชทฤษฎีและเทคนิคตาง 
ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคาอาหารแชแข็ง จาก
การสำรวจและรวบรวมขอมูลที ่ เก ี ่ยวของพบวาใน
ปจจุบันบริษัทกรณีศึกษามีจำนวนรายการสินคาที่
หมุนเวียนเขาออกคลังสินคาเปนจำนวนมาก แตมีวิธีการ
จัดเก็บและวิธ ีการจัดวางที ่ไมเหมาะสม ผู ศึกษาจึง
นำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่จัดเก็บสินคาดวย
การแบงกลุมสินคาตามปริมาณมูลคาการสั่งซื้อสินคา 
โดยใชขอมูลตั้งเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
พฤษภาคม ป พ.ศ. 2560 ซึ่ง กลุมของสินคาจะถูกแบง
ออกเปน 3 กลุม ตามลำดับมูลคาการสั่งซื้อสินคาออก
จากคลังสูง ปานกลางและต่ำ แลวจึงทำการเปรียบเทียบ
ผลลัพธของระยะทางที ่ใช ในการเคล่ือนยายสินคา
ระหวางวิธีที่นำเสนอกับวิธีที่บริษัทใชในปจจุบันเพื่อใช
ในการใหคำแนะนำการจัดวางพื้นที่คลังสินคาใหม 
 วรพงศ ตันพัฒนอนันต (2554) เนื ่องจากการ
ดำเนินงานกิจการรานคาปลีก - สงในปจจุบันไดมีขอมูล
เปนจำนวนมาก ทั้งขอมูลดานราคาซึ่งก็มีสินคาหลาย
ประเภทและหลายราคา ขอมูลการยืมคืนสินคา รวมถึง
ขอมูลเรื่องสินคาคงเหลือที่ตองมีการตรวจสอบจำนวน
ใหมีเพียงพอตอการจำหนาย ซึ่งเดิมทีการดำเนินงานไม
มีการเก็บขอมูลที่เปนรูปแบบและเปนระบบ ทำใหการ
ดำเนินงานเกิดความลาชาและอาจผิดพลาดไดหากมีการ
จดจำขอมูลผิด กลาวคือ โดยรวมการดำเนินงานจะใช
การจดจำราคา และสินคาเปนสวนใหญ ซึ่งก็อาจจะเกิด
ความผิดพลาดไดเสมอ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดที่จะทำการ
ออกแบบฐานขอม ูลสำหร ับก ิจการร านปลีก - สง  
เพื ่อชวยสนับสนุนการดำเนินกิจการและแกปญหา
ดังกลาวขางตน 

ยุพรัตน จันทรแกว (2558) ไดศึกษาเรื ่องการ
พัฒนาระบบบัญชีของกลุมอาชีพบานหนองกะโห อำเภอ
เมืองตาก มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของกลุม
อาชีพบานหนองกะโห อำเภอเมืองตาก โดยการใช
แบบสอบถามจากกลุ มตัวอยางที ่เลือกแบบเจาะจง 
จำนวน 6 ราย ทำการว ิ เคราะห ข อม ูลโดยสถ ิติ  
เชิงพรรณนา ดวยคารอยละ คาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมอาชีพใชสมุดเพียง
เลมเดียวสำหรับการบันทึกรายการคา มีการจดบันทึก
บัญชีเงินสดรับเงินสดจายเฉพาะบางวันเทานั ้น ไมมี
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รวบรวม บันทึก จำแนกและทำสรุปขอมูลอันเกี่ยวกับ
เหตุการณทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินผลงานขั้นสุดทาย
ของการบัญชีค ือ การใหข อมูลทางการเง ินซึ ่งเปน
ประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูที่สนใจในกิจกรรม
งบการเงิน 
 วัฒนา ศิวเกื้อและคณะ (2559) ไดใหความหมาย
การบัญชี หมายถึง การเริ่มตนตั้งแตการนำรายการคา
มาจดบันทึกในร ูปของหนวยเง ินตราแยกประเภท
รายการที่บันทึกไว และทำรายงานสรุปผลของรายการ
เหลานั ้นที ่มีตอกิจการ โดยทั ่วไปกิจการจะแบงการ
ดำเนินงานออกเปนชวงเวลา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
เมื่อส้ินชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง กิจการจะตองจัดทำรายงาน
ขึ้น เรียกวา งบการเงิน ซึ ่งเปนรายงานที่แสดงขอมูล
เกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจการในชวงเวลานั้น และ
ฐานะการเงินในวันส้ินงวด 
 จากแนวค ิดด ังกล าว สร ุปได ว า การบ ัญชี  
หมายถึง ศิลปะในการจดบันทึก จัดประเภท สรุปผล 
และรายงานเหตุการณทางธุรกิจในรูปแบบของหนวย
เงินตรา ที่ทำใหทราบถงึผลการดำเนิน และฐานะการเงิน 
 วิไล วีระปรียและคณะ (2551) ไดใหความหมาย
ระบบบัญชี หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงิน
อันประกอบไปดวยแบบฟอรม หรือเอกสารตาง ๆ 
บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธ ีการและ
อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการเงินของกิจการแหงใดแหงหนึ่งใหแก
ฝายจัดการ เพื่อชวยใหฝายจัดการสามารถปฏิบัติหนาที่
อันอยูในความรับผิดชอบของตนลุลวงไปดวยดี และเพื่อ
เสนอขอมูลแกบุคคลภายนอก ผู มีสวนเกี ่ยวของใน
กิจการนั้น เชน ผูถือหุน เจาหนี้ และสวนราชการ 
 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดว า ระบบบัญชี 
หมายถึง แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล
จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจการ โดยอาศัยเอกสาร
แบบพิมพเปนหลักฐาน การวิเคราะหรายการคาทั้งเปน
ตัวเงินและไมเปนตัวเงินเพื่อจัดประเภทบัญชี บันทึก
ขอมูล ประมวลผลและนำเสนอรายงานที่สอดคลองกับ
นโยบายของกิจการ เปนไปตามหลักการควบคุมภายใน
ทีดี เพื่อสนับสนุนตอกลุมผูที่เกี่ยวของ 

 นภัสสร สกุลประดิษฐ (2560) งานวิจัยฉบับนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังโดยการประยุกตใชทฤษฎีและเทคนิคตาง 
ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคาอาหารแชแข็ง จาก
การสำรวจและรวบรวมขอมูลที ่ เก ี ่ยวของพบวาใน
ปจจุบันบริษัทกรณีศึกษามีจำนวนรายการสินคาที่
หมุนเวียนเขาออกคลังสินคาเปนจำนวนมาก แตมีวิธีการ
จัดเก็บและวิธ ีการจัดวางที ่ไมเหมาะสม ผู ศึกษาจึง
นำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่จัดเก็บสินคาดวย
การแบงกลุมสินคาตามปริมาณมูลคาการสั่งซื้อสินคา 
โดยใชขอมูลตั้งเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
พฤษภาคม ป พ.ศ. 2560 ซึ่ง กลุมของสินคาจะถูกแบง
ออกเปน 3 กลุม ตามลำดับมูลคาการสั่งซื้อสินคาออก
จากคลังสูง ปานกลางและต่ำ แลวจึงทำการเปรียบเทียบ
ผลลัพธของระยะทางที ่ใช ในการเคล่ือนยายสินคา
ระหวางวิธีที่นำเสนอกับวิธีที่บริษัทใชในปจจุบันเพื่อใช
ในการใหคำแนะนำการจัดวางพื้นที่คลังสินคาใหม 
 วรพงศ ตันพัฒนอนันต (2554) เนื ่องจากการ
ดำเนินงานกิจการรานคาปลีก - สงในปจจุบันไดมีขอมูล
เปนจำนวนมาก ทั้งขอมูลดานราคาซึ่งก็มีสินคาหลาย
ประเภทและหลายราคา ขอมูลการยืมคืนสินคา รวมถึง
ขอมูลเรื่องสินคาคงเหลือที่ตองมีการตรวจสอบจำนวน
ใหมีเพียงพอตอการจำหนาย ซึ่งเดิมทีการดำเนินงานไม
มีการเก็บขอมูลที่เปนรูปแบบและเปนระบบ ทำใหการ
ดำเนินงานเกิดความลาชาและอาจผิดพลาดไดหากมีการ
จดจำขอมูลผิด กลาวคือ โดยรวมการดำเนินงานจะใช
การจดจำราคา และสินคาเปนสวนใหญ ซึ่งก็อาจจะเกิด
ความผิดพลาดไดเสมอ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดที่จะทำการ
ออกแบบฐานขอม ูลสำหร ับก ิจการร านปลีก - สง  
เพื ่อชวยสนับสนุนการดำเนินกิจการและแกปญหา
ดังกลาวขางตน 

ยุพรัตน จันทรแกว (2558) ไดศึกษาเรื ่องการ
พัฒนาระบบบัญชีของกลุมอาชีพบานหนองกะโห อำเภอ
เมืองตาก มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบัญชีของกลุม
อาชีพบานหนองกะโห อำเภอเมืองตาก โดยการใช
แบบสอบถามจากกลุ มตัวอยางที ่เลือกแบบเจาะจง 
จำนวน 6 ราย ทำการว ิ เคราะห ข อม ูลโดยสถ ิติ  
เชิงพรรณนา ดวยคารอยละ คาเฉลี ่ย คาเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมอาชีพใชสมุดเพียง
เลมเดียวสำหรับการบันทึกรายการคา มีการจดบันทึก
บัญชีเงินสดรับเงินสดจายเฉพาะบางวันเทานั ้น ไมมี

เอกสารทางบัญชี ไมมีสมุดบัญชี และไมมีการจัดทำ
รายงานทางการเงิน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดมีการพัฒนาระบบ
บัญชีที่เหมาะสมจำนวน 5 ระบบ คือ (1) ระบบบัญชีซื้อ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ (2) ระบบบัญชีจายเงิน (3) 
ระบบบัญชีผลิตสินคา (4) ระบบบัญชีขายสินคา (5) 
ระบบบัญชีรับเงิน รวมถึงการพัฒนาเอกสารทางบัญชี 
สมุดบัญชี ทะเบียนคุมและออกแบบรายงานการเงินที่
จำเปนและเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ ผลการวิจัย
พบวา มีผลสัมฤทธิ์ของการใชงานและผลการประเมิน
ความพึงพอใจทั้ง  5 ระบบบัญชี อยูในระดับดีมาก และ
ผลการศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก   
 
 
2. วิธีการดำเนินงาน 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีการ
เลือกกลุมประชากรพื้นที่ศึกษาคือ รานคาชุมชนบาน
แมข ักพัฒนา ตำบลหางดง อำเภอหางดง จ ังหวัด
เชียงใหม โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้ 

(1) จัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดจาก
การลงพื้นที่สัมภาษณแบบเผชิญหนารวมทั้งการพูดคุย
โตตอบกับคุณวิทรู มูลภิชัย ผูจัดการรานคาชุมชนบาน
แมขักพัฒนา คุณไรวินทร มูลภิชัย ผูทำบัญชีของรานคา
ชุมชนบานแมขักพัฒนาและคณะกรรมการทั้งหมด ณ 
สถาบันการเงินชุมชนบานแมขักพัฒนาในระหวางเดือน
มีนาคม – ธันวาคม 2563 

(2) จัดเก็บขอมูลทุติยภูมิจากการคนควาขอมูล
ทางดานวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

(3) จ ัดทำเครื ่องมือที ่ใช ในการวิจ ัยคือแบบ
สัมภาษณปลายเปดและการจดบันทึกเปนเครื่องมือชวย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีการเก็บรวมขอมูลในชอง
การศึกษากอนการพัฒนาระบบบัญชี  

(4)ว ิ เคราะห ข อม ูลเช ิงค ุณภาพโดยทำการ
รวบรวมข อม ูลท ั ้งปฐมภูม ิและท ุต ิยภ ูม ิมาทำการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ดวยการ
บรรยายเพื่อรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 

 

 

 

3. ผลการดำเนินงาน 

 งานวิจัยในครั้งนี้ไดแบงผลการวิจัยออกเปน 2 
ชวงไดแก (1) การศึกษากอนการพัฒนาระบบบัญชีและ 
(2) การพัฒนาระบบบัญชี ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 

3.1 การศึกษากอนการพัฒนาระบบบัญช ี

 ผูวิจัยลงพื้นที่รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาเพื่อ
สัมภาษณ ผูจัดการ ผูทำบัญชีและคณะกรรมการจำนวน 
11 คนพบวา การจัดทำระบบบัญชีของรานคาชุมชนบาน
แมขักพัฒนาไดมีการจัดทำระบบบัญชีดังตอไปนี้  (1) 
ระบบสินคาคงเหลือ (2) ระบบรายได  (3) ระบบรายจาย 
(4) ระบบเงินเดือน  

ระบบการจัดทำบัญชี 

 จากการสัมภาษณขั ้นตอนการจัดทำบัญชีของ
รานคาชุมชนบานแมพัฒนาแสดงรายการดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 ผังงานเกี่ยวกับขั้นตอนของระบบบญัชีของ

รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา อำเภอหางดง  
จังหวดัเชียงใหม 

 

 การกำหนดผังบัญชีของรานคาชุมชนบานแมขัก
พัฒนา โดยแบงเปน 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 หมวด
บัญชีสินทรัพย หมวดที่ 2 หมวดบัญชีหนี้สินหมวดที่ 3 
หมวดบัญชีทุนหรือสวนของผู เปนเจาของหมวดที่ 4 
หมวดบัญชีรายได หมวดที่ 5 หมวดบัญชีคาใชจาย จาก
การกำหนดผังบัญชีดังกลาว ไดมีการกำหนดรหัสบัญชี
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ของรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา โดยเปนตัวเลข  
2 ตำแหนง  ตัวอยางเชน  
 หมวดบัญชีสินทรัพย 
 11 เงินสด 
 12 เงินฝากธนาคาร 
 13 สินคาในราน 
 

(1) ระบบสินคาคงเหลือ (Inventory System) 

ตามหลักการตรวจสอบสินคาคงเหลือควรมีการ
เปรียบเทียบสินคาคงเหลือที่ตรวจนับจริงกับเอกสารที่
อยูในระบบการจัดระบบสินคาคงเหลือของรานคาชุมชน
บานแมขักพัฒนาพบวา 
 (1) การควบค ุมส ินค าคงเหล ือด วยว ิธ ีการ
แลกเปลี ่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเปนวิธ ีควบคุม
สินคาคงเหลือดวยการใชอุปกรณเชื ่อมตอกันหรือที่
เรียกวาระบบ POS โดยทำเปนรหัสแทง (Barcode) โดย
ที่จะใชระบบสารสนเทศการขายหนารานมาชวยในการ
ควบคุมสินคาคงเหลือของการนำสินคาเขาออกสินคา 
และเมื ่อถึงวันสิ ้นเดือน จะมีการตรวจนับจากสินคา
คงเหลือภายในรานคา  
 (2) การควบคุมสินคาหมุนเวียนภายในรานจะ
หมุนเวียนเขาออก โดยใชหลัก FIFO (First in First out) 
สินคาที่เขาคลังสินคามากอนก็จะหมุนเวียนออกไปกอน  
 (3) การซื ้อสินคาของรานคาชุมชนบานแมขัก
พัฒนาจะซื้อสินคาเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะตรวจนับสินคา
คงเหลือกอนจะมีการซื ้อสินคาเขามาใหม โดยมีขอ
คำนึงถึงสินคาที่จะซื้อ ในการขายใหไดเพียงพอภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน และจะมีการสลับหนาที่กันในการไป
ซื้อสินคา เพื่อที่จะใหทุกคนไดทำงานรวมกันครบทุก
หนาที่ โดยจะซื้อสินคาจาก 3 แหง แมคโคร รานวินคอส
เมติก ซัพพลายเออรโดยตรง หรือจากแหงอื ่น ซึ ่งจะ
เลือกซื้อสินคาที่ถูกที่สุดในของแตละแหง 

จากการซื ้อส ินคาและนำสินคาเข าส ู ระบบ
คลังสินคา โดยโปรแกรมการขายหนารานจะมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของการนำสินคาเขา เมื่อมีการ
ขายสินคาโปรแกรมการขายหนารานจะตัดสินคาออก
จากระบบโดยอัตโนมัติ และรานคาชุมชนบานแมขัก
พัฒนาจะมีการสรุปยอดขายเปนประจำทุกวันจากการ
สัมภาษณพบวา ระบบการจัดสินคาคงเหลือของรานคา
ชุมชนบานแมขักพัฒนามีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนของการจัดการคลังสินคาของ

รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา อำเภอหางดง  
จังหวดัเชียงใหม 

 

(2) ระบบรายได (Income System) 

 การขายสินคาหนารานจะมีการตัดสินคาคงเหลือ
ออกจากระบบสารสนเทศขายหนารานโดยอัตโนมัติ 
(POS) โดยระบบสารสนเทศการขายสินคาหนารานจะ
การคำนวณราคาขายของสินคาแตละชนิด และจะมีการ
จายชำระคาสินคา 3 รูปแบบ ดังนี้ (1) จายชำระโดยใช
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (2) จายชำระเปนเงินสด (3) จาย
ชำระโดยการโอนผานธนาคาร เมื ่อมีการจายชำระ 
ค  าส ินค  า เสร ็ จ เร ี ยบร อย เคร ื ่ อ งพ ิมพ จะพ ิมพ
ใบเสร็จรับเงินใหแกลูกคา ขั้นตอนการขายสินคาหนามี
รายละเอียดดังภาพที่ 3 
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ของรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา โดยเปนตัวเลข  
2 ตำแหนง  ตัวอยางเชน  
 หมวดบัญชีสินทรัพย 
 11 เงินสด 
 12 เงินฝากธนาคาร 
 13 สินคาในราน 
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คำนึงถึงสินคาที่จะซื้อ ในการขายใหไดเพียงพอภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน และจะมีการสลับหนาที่กันในการไป
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(3) ระบบรายจาย (Expense System) 

 จากการดำเนินงานของรานคาชุมชนบานแมขัก
พัฒนา โดยถามีการจายสดเงินเพื่อซื้อสินคาหรืออื่น ๆ 
หลังจากนั้นผูเบิกเงินสดตองนำใบเสร็จรับเงินมาใหแก
รานคาชุมชนเพื่อจดัทำบัญชีในสมุดบัญชีเงินสดจายดวย
มือ จากนั้นจึงนำขอมูลลงทะเบียนคุมบัญชีรายจาย การ
จายเงินสดคาซื้อสินคาแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงการจายเงินสดคาซื้อสินคาของรานคา

ชุมชนบานแมขักพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 

(4) ระบบเงินเดือน (Payroll System) 

 จากการดำเนินงานของรานคาชุมชนบานแมขัก
พ ัฒนาโดยบ ุคลากรแต ละคนจะทำงานในจำนวน 
ไมเทากัน ซึ่งจะมีตารางการผลัดเวรการทำงานและมี
การจดบันทึกชั่วโมงการทำงานของแตละบุคคล และ
การจายเงินเดือนใหกับบุคลากรแตละคน จะตองปน
สวนตามชั่วโมงการทำงานจริง ซึ่งแบงมาจากการกำไร
จัดสรรดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 ผังงานการจดบันทกึชั่วโมงการทำงานในแตละ

ครั้งของรานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาอำเภอหางดง 
จังหวดัเชียงใหม 

 

 จากระบบบัญชีทั ้งหมดของรานคาชุมชนบาน
แมขักพัฒนาพบวา ยังมีขอบกพรองบางประการที่ทำให
การทำบัญชียังไมมีประสิทธิภาพดีพอ คือ (1) รหัสบัญชี
ในผังบัญชีมีจำนวน 2 หลักอาจจะไมเพียงตอการขยาย
กิจการเมื่อจำนวนรายการเพิ่มขึ้น (2) ไมมีการตั้งเบิก
จายเงินสดและผู มีอำนาจในการอนุมัติการเบิกจาย 
เงินสด รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาควรมีระบบการ
เบิกจายเงินสด โดยเพิ่มการตั้งเบิกจายและการอนุมัติ
การจายเงินสด เพื ่อชวยในการควบคุมเงินสดภายใน
รานคา (3) ไมมีการตรวจนับสินคาคงเหลือจากระบบ
สารสนเทศการขายหนารานและตรวจนับสินคาคงเหลือ
จร ิ งภายในร  านค  า  และม ีการ เปร ี ยบ เท ี ยบกัน 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของจำนวนสินคาคงเหลือ 
ในระบบสารสนเทศกับสินคาคงเหลือภายในราน 
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3.2 การพัฒนาระบบบัญช ี

 ผูวิจัยจึงไดออกแบบระบบบัญชีใหมใหรานคา
ชุมชนบานแมขักพัฒนาดังนิ้  

(1) ออกแบบรหัสบัญชีที่มีชวงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให
เพียงพอตอการทำผังบัญชีและเพื่อความสะดวกตอการ
จัดทำบัญชีในระยะยาว และมีการแยกรายละเอียดยอย 
ตัวอยางเชน โดยการกำหนดรหัสบัญชี เปนตัวเลข 4 
หลัก ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงการออกแบบรหัสบัญชี 4 หลักของ

รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนา ตำบลหางดง  
อำเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม 

 

(2) เพิ ่มการตั ้งเบ ิกจ ายและการอนุม ัต ิการ
จายเงินสด เพื่อชวยในการควบคุมเงินสดภายในรานคา 
โดยมีการออกแบบระบบใหมดังภาพที่ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 รูปแบบการจายเงินสดใหมของรานคาชุมชน

บานแมขักพัฒนา ตำบลหางดง อำเภอหางดง  
จังหวดัเชียงใหม 

 

(3) การควบคุมสินคาคงเหลือเมื่อถึงวันสิ้นเดือน 
ควรมีการตรวจนับสินคาคงเหลือจากระบบสารสนเทศ
การขายหนารานและตรวจนับสินคาคงเหลือภายใน
รานคา และมีการเปร ียบเทียบกัน เพ ื ่อตรวจสอบ 
ความถ ูกต องของจำนวนส ินค าคงเหล ือในระบบ
สารสนเทศกับสินคาคงเหลือภายในราน โดยมีการ
ออกแบบระบบบัญชีใหมดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 8 รูปแบบการตรวจนับสินคาคงเหลือและ 

การเปรียบเทียบของรานคาชุมชนบานแมขักพฒันา 
ตำบลหางดง อำเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม 

 

 การพัฒนาระบบบัญชีร านชุมชนบานแมขัก
พัฒนามีการระบบการจัดทำบัญชีอยางเปนระบบ แบง
ออกเปน 4 ระบบ คือ ระบบสินคาคงเหลือ ระบบรายได 
ระบบรายจาย ระบบเงินเดือน โดยระบบทั้งหมดของ
รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนามีการบันทึกระบบผาน
ระบบสารสนเทศของกิจการ ที่ทางรานคาชุมชนบาน
แมขักพัฒนาไดซื้อระบบ POS ในใชในการจัดทั้งหมดได
ทำใหผูบริหารสามารถดูรายงานทางการเงินและรายงาน
สำหรับผูบริหารไดอยางรวดเร็วและสามารถนำขอมูลไป
ใชในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 
 
4. การนำไปใช 

 รานคาชุมชนบานแมขักพัฒนาไดนำขอมูลที่ได
จากการพัฒนาระบบบัญชีมาใชในการปฎิบัติงานดังนี้ 
(1) เพิ่มรหัสบัญชีในผังบัญชีเพื่อรับรองการขยายจำนวน
ของชื่อบัญชีที ่จะเพิ ่มขึ ้นในอนาคต (2) เพิ ่มขั ้นตอน 
ในการอนุมัติการจายเงินโดยมีผูมีอำนวจลงนามเพิ่มเติม 
(3 )  ม ีการตรวจน ับส ินค  า ในร  านค  าและทำการ
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4. การนำไปใช 
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ภาพที่ 9 แสดงผลการดำเนินงานของรานคาชมุชนบาน

แมขักพัฒนา ตำบลหางดง อำเภอหางดง  
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5. อภิปรายผล 
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ขอมูลการยืมคืนสินคา รวมถึงขอมูลเรื่องสินคาคงเหลือ
ที ่ต องมีการตรวจสอบจำนวนใหม ีเพ ียงพอตอการ
จำหนาย ซึ่งเดิมทีการดำเนินงานไมมีการเก็บขอมูลที่
เปนรูปแบบและเปนระบบ ทำใหการดำเนินงานเกิด
ความลาชาและอาจผิดพลาดไดหากมีการจดจำขอมูลผิด 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน รูปแบบการนำเสนอขอมูล
บัญชีที่เหมาะสมสำหรับผูบริหารองคกรทางการเงินชุมชน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงพื้นที่ คือ สถาบันการเงิน
ชุมชนบานปาซาง ตำบลบานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ประธาน 
คณะกรรมการดานการบัญชีและการเงิน และผูทำบัญชี จัดเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ การสัมภาษณ 
ทำการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการฝายบัญชีและการเงิน ปฏิบัติงานดานการบญัชี
ตามคู มือจากหนวยงานกำกับ พัฒนาทักษะดานการบันทึกรายการคาจากการเขารวมอบรมและเรียนรู จาก
ประสบการณทำงาน สามารถจัดทำรายงานทางการเงินไดแตไมทันตอเวลาและมีรูปแบบเขาใจยาก ผลการศึกษาครั้งนี้
ไดแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน รูปแบบการนำเสนอขอมูลบัญชีที่เหมาะสมสำหรับผูบริหารของสถาบัน
การเงินชุมชน พบวา การนำเสนอขอมูลบัญชีในการสรุปผลโดยใชแผนภูมิวงกลม ทำใหการนำเสนอขอมูลนาสนใจ 
เขาใจงาย เหมาะกับการนำเสนอขอมูลใหกับสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชน 
 

คำสำคัญ สถาบันการเงินชุมชน รายงานทางการเงิน ขอมูลสำหรับผูบริหาร 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research is to investigate the financial report preparation guidelines and 

appropriate account information presentation format for executives of community financial 

organizations. Ban Pa Sang Community Financial Institution, Ban Du Sub-district, Mueang District, 

Chiang Rai Province was chosen as a sample location where chairman, accounting and finance 

committees and accountants were representatives. The research methodology consisted of primary 
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data collection from field visits, interviews, and descriptive analysis. The findings revealed that the 

accounting and finance committees were capable of performing accounting tasks in accordance with 

regulatory agency manuals. Their transaction log skills were also developed through training and  

on-the-job experience however but they were consistently unable to meet the time limit and the 

logs were incomprehensible. The findings provide guidelines for financial report preparation and 

appropriate accounting information presentation for community financial institution executives. The 

findings also suggested that a pie chart was the best presentation tool for making information 

interesting, simple to understand, and suitable for presenting information for community financial 

institution members. 

 
Keywords: Community financial institutions, Financial reports, Information for executives 

 
1. บทนำ 

 สถาบันการเงินชุมชน จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค
เพื ่อใหบริการทางการเงินแกคนในชุมชน ดานการให
สินเชื ่อสำหรับธุรกิจขนาดยอม (ไพรัช กาญจนการุณ 
และคณะ, 2558) เพื่อแกไขปญหาดานการเงินของคนใน
ชุมชน เปนการลดความเหลื ่อมล้ำการเขาถึงแหลง
เงินทุนของผูมีรายไดนอยหรือยากจน เนื่องจากคนใน
ชุมชนหรือทองถิ่นระดับฐานรากขาดโอกาสการเขาถึง
แหลงทุนจากสถาบันการเงินเชิงพาณิยหรือที่เรียกวา
ธนาคารพาณิชย เพราะตองใชหลักประกัน ดังนั้น 
สถาบันการเงินชุมชน เปนการการสงเสริมการเขาถึง
บริการทางการเงินของประชาชนในชุมชนตาง ๆ เปด
โอกาส ในการเขาถึงบริการดานสินเชื่อ เปนแหลงทุน
เพื่อการประกอบอาชีพ มีผลตอการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน (ทวีศักดิ์ มานะกุล, 2556)  
 ผลการศึกษาของสายชล ปญญชิต (2555) พบวา 
ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนหมูบานและ
สถาบันการเงินชุมชน ไดแก ดานผูนำ การขาดระบบ
บัญชีที ่เหมาะสมกับการขยายตัวของการทำธุรกรรม
ทางการเงินที ่จะยกระดับจากกองทุนหมูบานมาเปน
สถาบันการเงินชุมชน การขาดทักษะการประสานงาน 
ดานการบริหารจัดการ ไดแก ขาดการประชาสัมพันธ 
ขาดเจาหนาที่และอาสาสมัครในดำเนินงานดานบัญชี
อยางตอเนื่อง เปนตน โดยปจจัยที่มีผลตอการยกระดับ
ศักยภาพมีสองสวนที่สำคัญคือปจจัยภายใน ไดแก ดาน
ผูนำ ที่มีวิสัยทัศนในการบริหาร การมีบุคลากรดานการ
บัญชี การจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ เปนตน  

 สถาบันการเงินชุมชนบานปาซาง ตั้งอยูหมูที่ 2 
ตำบลบานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไดรับการ
ยกระด ับจากกองท ุนหม ู บ  าน ในปพ.ศ.2554 มี
วัตถุประสงคของการดำเนินงานเพื่อเปนแหลงเงินทุน
สำหรับคนในชุมชน มุ งหวังที ่จะสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและคนในชุมชน ยกระดับ
ศักยภาพเปนหนวยงานที่เปนแบบอยางที่ดี  
 ป จจ ุบ ันสถาบ ันการเง ินช ุมชนบานป าซาง  
เปนสถาบันการเงินชุมชนที่มีศักยภาพ เปนแหลงศึกษาดู
งานจากหนวยงานภายนอก สรางผลกระทบเชิงบวกดาน
เศรษฐกิจคือการเปนแหลงเงินทุนสำหรับผู ประกอบ
ระดับช ุมชนเพื ่อสร างรายได และเก ิดการจ างงาน  
ดานสังคมไดแกการใหทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน
ของสมาชิก การมอบคาสวัสดิการสำหรับสมาชิก รวมถึง
การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมถึงการ
เขาไปมีบทบาทดวยการมีสวนรวมในบรรเทาปญหาจาก
สถานการณ COVID-19 การกำหนดนโยบายการผอน
ผันการชำระหนี้ของสมาชิกโดยไมคิดดอกเบี้ย การให
เงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพหรือการทำธุรกิจระดับ
ชุมชนสำหรับสมาชิกที่กลับคืนถิ่นอันเนื่องจากประสบ
ปญหาการวางงานหรือการถกูเลิกจาง เนื่องจากการหยดุ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการปดกิจการของนายจาง 
เปนตน 
 จ า ก ก า ร ล ง พ ื ้ น ท ี ่ ส ั ม ภ า ษ ณ ป ร ะ ธ า น ,
คณะกรรมการดานบัญชีการเงินและผู ทำบัญชีของ
สถาบันการเงินชุมชนบานปาซาง พบวา การทำบัญชี
และการเงินดวยโปรแกรมสำหรับสถาบันการเงินและ
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สหกรณ ซึ ่งเปนโปรแกรมการทำบัญชีสำหรับสถาบัน
การเง ินชุมชน ที ่ได ร ับมอบจากการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐและภาคีเครือขาย มีขอจำกัดการออก
รายงานทางการเงิน กลาวคือ ไมสามารถเขาถึงสิทธิ์ 
การใชคำสั ่งการออกรายงานทางการเงินจากระบบ
โปรแกรมได การเข าถ ึงส ิทธ ิ ์การใชคำสั ่งด ังกลาว 
มีคาใชจายเพิ่มเติม คณะกรรมการและผูทำบัญชีจึงตอง
ทำบัญชีดวยมือในสวนของการออกรายงานทางการเงิน 
อาทิ งบกำไรขาดทุน ซึ่งปญหาและอุปสรรคดังกลาว 
สงผลใหมีการทำบัญชีลาชา มีขั้นตอนในการทำงานเพิ่ม
มากขึ ้น และตองการทบทวนขอมูลซ้ำบอยครั ้งเพื่อ
ป องก ันข อม ูลผ ิดพลาด นอกจากนี้ผ ู บร ิหารและ
คณะกรรมการของกลุมเปาหมาย ใหขอมูลดานความ
ตองการใชขอมูลทางการบัญชีที่ประกอบการตัดสินใจใน
ดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถาบัน
การเงินระดับชุมชนบานปาซาง  
 จากประเด็นดานปญหา ขอจำกัดของการทำงาน
และความตองการของกลุมเปาหมายดังกลาวขางตน จึง
เปนที่มาและความสำคัญของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อ
มุงหวังที่จะใหผลการวิจัยมีสวนในการสงเสริมการทำ
บัญชีของสถาบันการเงินชุมชนบานปาซางใหสามารถ
ดำเนินงานภายใตขอจำกัดที ่มีและตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย จากการนำผลการศึกษาวิจัย
ไปใชประโยชน 
  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. 2562 กำหนดใหองคกรการเงินชุมชนมีสถานะเปน
นิติบุคคล ภายใตชื่อสถาบันการเงินประชาชน เปนคณะ
บุคคลที ่รวมตัวกันจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเก็บออมเงินสะสม
รวมกันโดยมีการบริหารจ ัดการกันเอง และมีการ
ใหบริการทางการเงิน แกสมาชิกและประชาชนในพื้นที่มี 
4 ประเภท คือ 1) กลุ มออมทรัพยหรือกลุ มสัจจะ 2) 
กลุ มออมทรัพยเพื ่อการผลิต 3) ว ิสาหกิจชุมชนที่
ใหบริการทางการเงินและไมเปนนิติบุคคล และ 4) 
สถาบันการเงินชุมชน 
 สถาบันการเง ินชุมชน พัฒนามาจากกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ที่มีศักยภาพ ตองการใหบริการ
ทางการเงินที่ตอบสนองความตองการแกสมาชิกหรือคน
ในชุมชนที่ขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน ใหบริการ
ทางการเงินตามวัตถุประสงค หลักเกณฑ มาตรฐาน และ
รูปแบบ ซึ่งทางคณะกรรมการหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติกำหนด มีแนวความคิดจากเงินทุนที ่ไดจาก
สมาชิก ไดแก เงินรับฝาก เงินหุน หรือเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐ รวมถึงเงินกูยืมจากแหลงอื่น แลวบริหารจัดการ
เงินทุนเหลานั้นใหเกิดผลกำไร นำผลกำไรที่ไดมาจัดสรร
ตามเกณฑหรือการจัดสรรเพื่อสวัสดิการใหแกสมาชิก
และคนในชุมชน  
 สถาบันการเงินชุมชน จัดทำบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีที ่ร ับรองทั่วไป เก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวที่สถานที่ตั้งของสถาบันการเงิน
ประชาชนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดการ
ลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณโดยครบถวน งบการเงินประจำปนั้นตองทำให
แล วเสร ็จและให ผ ู สอบบัญช ีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแลวนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของ
สถาบันการเงินประชาชนภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันส้ินปทางบัญชีของสถาบันการเงินประชาชนนั้น 

 แนวคิดเกี ่ยวกับการใชสารสนเทศในองคกร 
พลพธู  ปยวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจนธนัท (2558) 
กลาววา องคกรตองการสารสนเทศมีสาเหตุหลัก 2 
ประการ คือเพื่อใชสารสนเทศในการแกปญหาและเพื่อ
นำมาใชตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพน การเก็บ
รวบรวมสารสนเทศที่เหมาะสม ครบถวน และปรับปรุง 
สารสนเทศอยางสมำเสมอเพื่อใหสารสนเทศนั้นถูกตอง 
ทันสมัย สามารถนาไปใชในการแกไขปญหาขององคกร
ไดดี และผู บริหารสามารถใชสารสนเทศนั ้นในการ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ฤติมา มุงหมาย และ 
วรนุช กุอุทา (2564) พบวา ออกแบบการนำเสนอใน
รูปการสรุปขอมูลและกราฟแทง เพื่อใหผูใชงานสามารถ
เขาใจขอมูลไดงาย สอดคลองกับพิชยภรณ พงศกร 
(2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบแผงหนาปด
ธ ุรก ิจอ ัจฉริยะสาหรับผู บร ิหารระดับสูงโดยมีแนว
ทางการออกแบบโดยการใชแผนภูมิในเรื่องที่ตองการ
เปรียบเทียบและแสดงความสัมพันธ โดยใชแผนภูมิแทง 
แผนภูมิเสน และการแสดงแผนภูมิ  

แนวคิดเกี ่ยวกับการทำบัญชีขององคกรทาง
การเงินระดับชุมชน วิจิตรรัตน บุญทอง (2559) ศึกษา
รูปแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน
หมูบาน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา 
ผูมีหนาที่จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุน
หมูบานสวนใหญไมมีความรูพื้นฐานทางดานการบัญชี 
แตมีประสบการณในการทำบัญชีตามคูมือและการเขา
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รับการฝกอบรม แตมีบางหมูบานที่จัดทำแบบงายเพื่อให
สมาชิกเขาใจ เนื ่องจากเขารับการฝกอบรมไมกี ่ครั้ง 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของรัญชิดา กุฎีศรี และคณะ 
(2563) ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบานในดง 
อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี องคกรระดับชุมชนจะมี
รูปแบบการทำบัญชีอยางงาย ผูจัดทำบัญชีไมมีความรู
ทางการบัญชีและไมไดจบการศึกษาดานการบัญชี จัดทำ
บัญชีโดยการศึกษาในคูมือและการเขารับการอบรมจาก
เครือขายกองทุนหมูบาน 

จากผลการศึกษาวิจัยที ่เกี ่ยวของที ่ผานมาผล
การศึกษาดานคุณสมบัติและการจัดทำบัญชีของกองทุน
หมู บานหรือองคกรระดับชุมชนจะเปนไปในทิศทาง
เดียวกันคือผูทำบัญชีไมมีความรูพื้นฐานดานการบัญชี 
ไมไดจบการศึกษาทางการบัญชีโดยตรง แตสามารถ
ปฏิบัติงานดานการบัญชีไดโดยการเขารวมการอบรม
จากหนวยงานที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน สงผลให
การทำบัญชียังไมถูกตองหรือเปนไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของ คณะวิจัยจึงเล็งเห็นแนวทางการยกระดับการ
ใชขอมูลทางการบัญชีสำหรับองคกรทางการเงนิในระดบั
ชุมชน การสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลทางการ
บัญชีของสถาบันการเง ินชุมชน ซึ ่งเปนองคกรทาง
การเง ินท ี ่ม ีศ ักยภาพและส งผลกระทบเช ิ งบวก 
ตอสวัสดิการของคนในชุมชนคอนขางสูง 
  
2. วิธีการดำเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้เลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 
พื้นที่ศึกษา คือสถาบันการเงินชุมชนบานปาซาง ตำบล
บานดู  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และผู ใหขอมูล
ประกอบดวย ประธาน คณะกรรมการดานบัญชีการเงิน 
และผูทำบัญชี รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คน จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการลงพื ้นที่
ส ัมภาษณแบบเผชิญหนารวมทั ้งการพูดคุยโตตอบ 
รวมถึงจัดเก็บรวมรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลทางวิชาการ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคอืการ
สัมภาษณแบบปลายเปด (Open-end Question) โดย
มีการบันทึกและการจดบันทึกเปนเครื่องมือชวยในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คณะวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
โดยทำการรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทำ
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ดวย

การบรรยายเพ ื ่อรายงานผลการศ ึกษาว ิจ ัย โดยมี
กระบวนการทำงานแสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
3. ผลการดำเนินงาน  

 คณะว ิจ ัยออกแบบการทำบ ัญชีการออก
รายงานทางการเงินจากเดิมที่ทำดวยมือ เปนการทำโดย
โปรแกรมคำนวณตารางด วยคอมพิวเตอร  โดยใช
กระบวนการทำงานเดิม คือการนำขอมูลบัญชีจาก
โปรแกรมบัญชีของสถาบันการเงินชุมชนและกองทุน
หมู บ านมาลงในโปรแกรมการคำนวณตารางด วย
คอมพิวเตอร โดยการคียขอมูลแลวสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลการออกงบการเงิน คือ งบกำไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงิน ไดทันที ใหคำแนะนำการลงรายงาน
จากเดือนละครั้งเปนรายสัปดาหเพื่อใหขอมูลมีความ
ครบถวน จัดทำผังทางเดินเอกสารเปนคูมือเพื่อใชเปน
แนวปฏิบัติสำหรับผูทำบัญชี แสดงตัวอยางบางสวนดัง
ภาพที่ 2 – 4 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผังทางเดินเอกสารสถาบันการเงิน 

        ชุมชนบานปาซาง กรณีสมาชิกเดิมมาฝากเงิน 

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

ศึกษาขอมูล วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
ออกแบบแนวทาง/กิจกรรม 

ถายทอดองคความรู  
ทดสอบและปรับแกไขตนแบบ 

ติดตามขยายผลการใชประโยชน 
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รับการฝกอบรม แตมีบางหมูบานที่จัดทำแบบงายเพื่อให
สมาชิกเขาใจ เนื ่องจากเขารับการฝกอบรมไมกี ่ครั้ง 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของรัญชิดา กุฎีศรี และคณะ 
(2563) ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีและการควบคุม
ภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบานในดง 
อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี องคกรระดับชุมชนจะมี
รูปแบบการทำบัญชีอยางงาย ผูจัดทำบัญชีไมมีความรู
ทางการบัญชีและไมไดจบการศึกษาดานการบัญชี จัดทำ
บัญชีโดยการศึกษาในคูมือและการเขารับการอบรมจาก
เครือขายกองทุนหมูบาน 

จากผลการศึกษาวิจัยที ่เกี ่ยวของที ่ผานมาผล
การศึกษาดานคุณสมบัติและการจัดทำบัญชีของกองทุน
หมู บานหรือองคกรระดับชุมชนจะเปนไปในทิศทาง
เดียวกันคือผูทำบัญชีไมมีความรูพื้นฐานดานการบัญชี 
ไมไดจบการศึกษาทางการบัญชีโดยตรง แตสามารถ
ปฏิบัติงานดานการบัญชีไดโดยการเขารวมการอบรม
จากหนวยงานที่ใหการสงเสริมและสนับสนุน สงผลให
การทำบัญชียังไมถูกตองหรือเปนไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของ คณะวิจัยจึงเล็งเห็นแนวทางการยกระดับการ
ใชขอมูลทางการบัญชีสำหรับองคกรทางการเงนิในระดบั
ชุมชน การสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลทางการ
บัญชีของสถาบันการเง ินชุมชน ซึ ่งเปนองคกรทาง
การเง ินท ี ่ม ีศ ักยภาพและส งผลกระทบเช ิ งบวก 
ตอสวัสดิการของคนในชุมชนคอนขางสูง 
  
2. วิธีการดำเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้เลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 
พื้นที่ศึกษา คือสถาบันการเงินชุมชนบานปาซาง ตำบล
บานดู  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และผู ใหขอมูล
ประกอบดวย ประธาน คณะกรรมการดานบัญชีการเงิน 
และผูทำบัญชี รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คน จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการลงพื ้นที่
ส ัมภาษณแบบเผชิญหนารวมทั ้งการพูดคุยโตตอบ 
รวมถึงจัดเก็บรวมรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลทางวิชาการ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคอืการ
สัมภาษณแบบปลายเปด (Open-end Question) โดย
มีการบันทึกและการจดบันทึกเปนเครื่องมือชวยในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คณะวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
โดยทำการรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทำ
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ดวย

การบรรยายเพ ื ่อรายงานผลการศ ึกษาว ิจ ัย โดยมี
กระบวนการทำงานแสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
3. ผลการดำเนินงาน  

 คณะว ิจ ัยออกแบบการทำบ ัญชีการออก
รายงานทางการเงินจากเดิมที่ทำดวยมือ เปนการทำโดย
โปรแกรมคำนวณตารางด วยคอมพิวเตอร  โดยใช
กระบวนการทำงานเดิม คือการนำขอมูลบัญชีจาก
โปรแกรมบัญชีของสถาบันการเงินชุมชนและกองทุน
หมู บ านมาลงในโปรแกรมการคำนวณตารางด วย
คอมพิวเตอร โดยการคียขอมูลแลวสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลการออกงบการเงิน คือ งบกำไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงิน ไดทันที ใหคำแนะนำการลงรายงาน
จากเดือนละครั้งเปนรายสัปดาหเพื่อใหขอมูลมีความ
ครบถวน จัดทำผังทางเดินเอกสารเปนคูมือเพื่อใชเปน
แนวปฏิบัติสำหรับผูทำบัญชี แสดงตัวอยางบางสวนดัง
ภาพที่ 2 – 4 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผังทางเดินเอกสารสถาบันการเงิน 

        ชุมชนบานปาซาง กรณีสมาชิกเดิมมาฝากเงิน 

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

ศึกษาขอมูล วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
ออกแบบแนวทาง/กิจกรรม 

ถายทอดองคความรู  
ทดสอบและปรับแกไขตนแบบ 

ติดตามขยายผลการใชประโยชน 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงผังทางเดินเอกสารสถาบัน

การเงินชุมชนบานปาซาง กรณสีมาชิกใหมมาฝากเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผังทางเดินเอกสารสถาบัน

การเงินชุมชนบานปาซาง กรณสีมาชิกถอนเงิน 
  

 ด านการจ ัดทำข อม ูลสำหร ับผ ู บร ิหาร ได
จัดรูปแบบขอมูลในรูปตารางและวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงินที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ เชน 
อัตราสวนหนี ้ส ินตอสินทรัพยรวม (Debt to Total 
Asset Ratio) เทากับ 0.89 เทา อธิบายไดวาสถาบัน
การเงินชุมชนบานปาซางมีโครงสรางหนี้รวมเมื่อเทียบ
กับสินทรัพยต่ำ แสดงถึงฐานะทางการเงินที ่มาจาก
สินทรัพยมากกวาหนี้และมีความเสี่ยงดานความสามารถ
ในการชำระหนี้ในระดับต่ำ เปนตน 

 ด  า น น ำ เ ส น อ ข  อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ ผ ู  บ ร ิ ห า ร
คณะกรรมการและสมาชิก นอกเหนือจากขอมูลที่เปน
ตัวเลขตามปกติ คณะทำงานไดออกแบบรูปแบบการ
นำเสนอขอมูลในรูปแบบอื่นใหนาสนใจ เขาใจงาย และมี
ทันตอเวลา  อาทิ การนำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ
แทง แผนภูมิวงกลมเปนตน 
 

 

4. การนำไปใช 

สถาบ ันการเง ินบ านป าซาง ได นำผลการ
ศึกษาวิจัยไปใชประโยชน ดังนี้ ดานการจัดทำขอมูล 
ไดทำการลงทดลองระบบผานกระบวนการถายทอดองค
ความรู และเทคโนโลยี โดยใชขอมูลของ พ.ศ. 2563 
ทำให สถาบันการเง ินช ุมชนบานปาซางม ีรายงาน 
ทางการเง ิน ทั ้งงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะ
การเงิน แสดงไดดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงรายงานผลการดำเนินงาน ป 2563 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงงบกำไรขาดทุน บัญชี 1 ป 2563 
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ภาพที่ 7 แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ป 2563 
 

ดานการนำเสนอขอมูล พบวา กลุมเปาหมายเห็น
ดวยกับการนำเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบทำใหเกิดการ
สื ่อสารงาย และมีความเขาใจมากขึ ้น โดยรูปแบบ
แผนภูมิวงกลม มากกวารูปแบบตารางและแผนภูมิแทง 
เนื่องจากเปนรูปแบบที่สามารถสื่อสารและใหขอมูลเชิง
เปรียบเทียบไดเหมาะสมที่สุดของกลุมเปาหมาย เห็น
สัดสวนที ่มาของรายไดและรายจายที ่สำคัญ อันจะ
นำไปใชในการวิเคราะหเพื่อการวางแผนลดรายจายใน
อนาคตได 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงแผนภูมิวงกลมขอมูลรายได 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงแผนภูมิวงกลมขอมูลรายจาย 

 
ทั้งนี ้กลุ มเปาหมายยังมีการขยายผล ถายทอด

องคความรูไปยังเครือขายกองทุนหมูบานในเขตตำบล
บานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงบรรยากาศการถายทอดองคความรู 

 
5. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการบัญชีสำหรับผูบริหารองคกร
ทางการเงินชุมชน กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชนบาน
ปาซาง ตำบลบานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา 
ผูทำบัญชีและรายงานทางการเงินขององคกรการเงิน
ชุมชนไมไดสำเร ็จการศึกษาดานการบัญชีโดยตรง 
ความรูพื้นฐานการทำงานทางดานการบัญชีและการเงิน 
เกิดจากการเรียนรูจากคูมือและการสั่งสมประสบการณ
สอดคลองกับการศึกษาของวิจิตรรัตน บุญทอง (2559) 
ร ัญช ิ ด า  ก ุ ฎ ี ศ ร ี  และคณะ  ( 2563 )  ผ ู  บ ร ิ ห าร 
คณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชนบานปาซางให
ความสำคัญกับการรายงานทางการเงิน อาทิ งบกำไร
ขาดทุน เนื ่องจากเปนขอมูลผลการดำเนินงานที ่จะ
นำเสนอตอสมาชิก ผลการใชประโยชนจากงานวิจัยใน
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31%
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รายได

ดอกเบ้ียจากการใหกูยืม

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร

รายไดคาธรรมเนียมตางๆ
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ภาพที่ 7 แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ป 2563 
 

ดานการนำเสนอขอมูล พบวา กลุมเปาหมายเห็น
ดวยกับการนำเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบทำใหเกิดการ
สื ่อสารงาย และมีความเขาใจมากขึ ้น โดยรูปแบบ
แผนภูมิวงกลม มากกวารูปแบบตารางและแผนภูมิแทง 
เนื่องจากเปนรูปแบบที่สามารถสื่อสารและใหขอมูลเชิง
เปรียบเทียบไดเหมาะสมที่สุดของกลุมเปาหมาย เห็น
สัดสวนที ่มาของรายไดและรายจายที ่สำคัญ อันจะ
นำไปใชในการวิเคราะหเพื่อการวางแผนลดรายจายใน
อนาคตได 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงแผนภูมิวงกลมขอมูลรายได 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงแผนภูมิวงกลมขอมูลรายจาย 

 
ทั้งนี ้กลุ มเปาหมายยังมีการขยายผล ถายทอด

องคความรูไปยังเครือขายกองทุนหมูบานในเขตตำบล
บานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงบรรยากาศการถายทอดองคความรู 

 
5. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการบัญชีสำหรับผูบริหารองคกร
ทางการเงินชุมชน กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชนบาน
ปาซาง ตำบลบานดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา 
ผูทำบัญชีและรายงานทางการเงินขององคกรการเงิน
ชุมชนไมไดสำเร ็จการศึกษาดานการบัญชีโดยตรง 
ความรูพื้นฐานการทำงานทางดานการบัญชีและการเงิน 
เกิดจากการเรียนรูจากคูมือและการสั่งสมประสบการณ
สอดคลองกับการศึกษาของวิจิตรรัตน บุญทอง (2559) 
ร ัญช ิ ด า  ก ุ ฎ ี ศ ร ี  และคณะ  ( 2563 )  ผ ู  บ ร ิ ห าร 
คณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชนบานปาซางให
ความสำคัญกับการรายงานทางการเงิน อาทิ งบกำไร
ขาดทุน เนื ่องจากเปนขอมูลผลการดำเนินงานที ่จะ
นำเสนอตอสมาชิก ผลการใชประโยชนจากงานวิจัยใน

67%

31%

2%

รายได

ดอกเบ้ียจากการใหกูยืม

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร

รายไดคาธรรมเนียมตางๆ

ครั้งนี ้ ทำใหสถาบันการเงินบานปาซางสามารถแกไข
ปญหาดานการจัดทำรายงานทางการเงินดวยมือมาเปน
การออกรายงานทางการเงินโดยใชโปรแกรมคำนวณ
แบบตารางดวยคอมพิวเตอร ลดระยะเวลาและขั้นตอน
ในการทำงาน ลดขอผิดพลาดดานการคำนวณตัวเลข 
รวมถึงการออกแบบระบบบัญชใีนการอธิบายผังทางเดิน
เอกสาร ขั้นตอนการทำงานดานบัญชีและการเงิน เปน
เครื่องมือชวยในการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน
และเอกสารที่เกี ่ยวของ เนื ่องจากผู ทำบัญชีไมไดจบ
การศึกษาดานการบัญชีโดยตรง ด านร ูปแบบการ
นำเสนอ พบวา การนำแสนอขอมูลสารสนเทศทางการ
บัญชีโดยใชแผนภูมิวงกลมเปน  
ชวยการเปรียบเทียบและแสดงความสัมพันธไดเขาใจ
ง  าย สามารถเปร ียบเท ียบได   สามารถนำไปใช
ประกอบการนำเสนอขอม ูลให ก ับสมาชิกและการ
ตัดสินใจเพื่อพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนไดเปนอยางดี 
ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ ฤติมา มุงหมาย
และวรนุช กุอุทา (2564)และ พลพธู ปยวรรณ และ 
กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจนธนัท (2558) ที่พบวาการนำเสนอ
ขอมูลในรปูการสรุปขอมูลและกราฟแทง เพื่อใหผูใชงาน
สามารถเขาใจขอมูลไดงาย 
 
6. บรรณานุกรม 

ฤติมา มุงหมาย และวรนุช กุอุทา. 2564. การพัฒนา

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหาร

จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของกลุม 

ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัด

อุบลราชธานี. ปที ่ 23 ฉบับที ่ 1(มกราคม – 

มิถุนายน.วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน. หนา 
43-56. 

ไพรัช กาญจนการุณ, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุม พันธุ
ณรงค, และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. 2558. 
กรณีศึกษาจากกรณีศึกษา Microfinance เพือ่

หาแนวทางการบริหารจัดการระบบใหบริการ

ทางการเงินระดับจุลภาคในชุมชนตามแนวทาง

ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศ ึกษา : 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน. ปที ่ 19 ฉบับที ่ 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม (หนา 67-81). วารสาร
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562. 
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 136. ตอนที่ 56 ก. 30 

เมษายน 2562. 
พลพธู ปยวรรณ, และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจนธนัท. 2558. 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.  พิมพครั้งที่ 3 

กรุงเทพฯ. 
วิจิตรรัตน บุญทอง. 2559. ระบบบัญชีและการควบคุม

ภายในของกองทุนหมูบาน กรณีศึกษา: อำเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ. รายงาน

วิจัย. กรุงเทพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร. 

รัญชิดา กุฎีศรี รัตนาภรณ ปรีดาศักดิ์และ สรภพ อิสร
ไกรศีล. 2563. การพัฒนาระบบบัญชีและการ

ควบคุมภายในของกองสวัสดิการชุมชน ตำบล

บานในดง อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี. ปที่ 

9 ฉบับที่ 3 กันยายนน–ธันวาคม (หนา 47-55). 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 

ทวีศักดิ์ มานะกุล. 2556. หนาตาสถาบันการเงินชุมชน

ในประเทศไทย. ปที ่ 75 เมษายน-มิถ ุนายน 

(หนา 64-69). วารสารการเงินการคลัง. 
สายชล ปญญชิต. 2555. การพัฒนากองทุนหมูบาน

ไปสูสถาบันการเงินชุมชน: ความรูและขอเสนอ

ส ู ความจร ิง . ป ท ี ่  23 ฉบ ับท ี ่  3 ก ันยายน-

ธันวาคม. หนา 148-163.วารสารวิทยาบริการ. 
 

 



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.5 No.  2 July-December 2021



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564 73

แนวทางการจัดการขยะบริเวณดอนหอยหลอด  

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

Guidelines for Solid Waste Management in the Don Hoi Lot Area of Muang 

District, Samut Songkhram Province 

 

ฒาลิศา เนียมมณี1* และกัญญา บวรโชคชัย1 

Talisa Niemmanee1* and Kunya Borwornchokchai1  
1อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
1Lecturer, Faculty of Sciences and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, 1 Dusit, Bangkok, 10300 

E-mail: talisa.ni@ssru.ac.th 

รับบทความ 31 สิงหาคม 2564; แกไขบทความ 23 ธันวาคม 2564; ตอบรับบทความ 30 ธันวาคม 2564 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประเภทและปริมาณขยะที่เกิดจากนักทองเที่ยว บริเวณดอนหอยหลอด 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) พฤติกรรมของนักทองเที่ยว บริเวณดอนหอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม 3) แนวทางการจัดการขยะบริเวณดอนหอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องมือที่ใช

ประกอบดวย วัสดุอุปกรณสำหรับการศึกษาประเภทและปริมาณขยะและแบบสอบถาม ประชากร คือ นักทองเที่ยว

ในบริเวณดอนหอยหลอด กลุ มตัวอยางจำนวน 384 คน โดยใชวิธ ีการสุ มตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) ผลการวิจัยพบวา 1) ประเภทและปริมาณขยะที่เกิดจากนักทองเที่ยวสวนใหญเปนขยะอินทรียมีปริมาณ

เฉลี่ย 40.60 กิโลกรัมตอวัน (รอยละ71.28) โดยขยะมีปริมาณมากที่สุดในวันหยุดเฉลี่ย 120.24 กิโลกรัมตอวัน        

2) พฤติกรรมดานการเกิดขยะพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญทำใหเกิดขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุด (รอยละ26.0) 

พฤติกรรมดานการเตรียมภาชนะสำหรับนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญไมไดเตรียมภาชนะมาเอง (รอยละ

85.2) สวนพฤติกรรมดานการทิ้งขยะพบวา มีการทิ้งขยะลงถังขยะทุกครั้ง (รอยละ92.2)  และ 3) แนวทางการจัดการ

ขยะในพื้นที่ดอนหอยหลอดคือ (1) สงเสริมการมีสวนรวมและมีการจัดทำปายรณรงคใหเกิดจิตสำนึกในการลดขยะ 

ที่แหลงกำเนิด การคัดแยกขยะ และสนับสนุนใหใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (2) การลดขยะที่ตนทางหรือที่

แหลงกำเนิดโดยใหผูประกอบอาชีพคาขายหรือรานคาลด/เลิกใชผลิตภัณฑพลาสติกหรือผลิตภัณฑที่ยอยสลายยาก 

สวนนักทองเที่ยวสงเสริมใหนำภาชนะมาใสอาหารหรือสินคา (3) เตรียมภาชนะรองรับขยะแยกประเภทตามจุดตางๆ 

ใหเพียงพอ ทั้งในบริเวณที่รองรับขยะจากผูคา และบริเวณจุดทองเที่ยว (4) มีสถานที่กำจัดขยะอินทรียโดยวิธีการ 

แปรรูปเพื่อนำไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การทำปุยมูลไสเดือน 

 
คำสำคัญ:  ขยะ ประเภทขยะ  ปริมาณขยะ ดอนหอยหลอด การจัดการ  

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study 1) type and amount of solid wastes generated by tourists 2) 

tourist behavior 3) waste management guideline at Don Hoi Lot, Mueang district, Samut Songkhram 

province. The research tools were analytical equipment for studying the type and amount of waste 
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and questionnaire. The data was collected from 384 tourists at Don Hoi Lot by using Accidental 

Sampling. The results revealed that 1) most of waste generated by tourists was organic waste which 

had amount of 40.60 kilograms for average per day (71.28 percent). The highest amount was 

generated on holiday which was of around 120.24 kilograms per day 2) The results of the study on 

waste generation behavior showed that most of tourists generally produced food waste (26 percent). 

Most of tourists did not prepare their own containers (85.2 percent). However most of them throw 

the garbage in the trash every time (92.2 percent) and 3) Guidelines for solid waste management at 

the Don Hoi Lot were: (1) encourage participant among stakeholder and make a campaign banner 

to raise awareness of waste reduction at the source, waste sorting and encourage the use of 

environmentally friendly materials. (2) Reducing waste at source by encouraging the merchant to 

reduce or stop using plastic products or other non-biodegradable products. Moreover, encourage 

tourist to bring their own containers for food. (3) Providing sufficient sorting wastes disposal bins at 

various point around the area especially at merchant and tourist spots. (4) Providing organic waste 

disposal site to turn waste into useful products such as earthworm manure. 

  

Keywords :  Solid wastes, Tyes of solid wastes, Quantities of solid wastes, Don Hoi Lod, Management 

 

1.บทนำ  

ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ป 2562 มีประมาณ 

25.37 ลานตัน ซึ่งถึงแมจะลดลงจากป 2562 รอยละ 12 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2564) แตปญหาขยะก็ย ังเปน

ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่สำคัญ เนื่องจากประเทศไทย

ถูกจัดใหเปนประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดเปนอันดับ 

6 โดยมีขยะในทะเลกวา 11.47 ลานตัน ซึ่ง รอยละ 80 

มาจากขยะบนบก ขอมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝงพบวา ขยะที่พบในทะเลกวาครึ่งเปนขยะ

พลาสติก สงผลใหเกิดปญหาตอระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต

ทางทะเล นอกจากนั้นขยะทะเลยังทําใหเกิดปญหาใน

ดานเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย โดยจากการเก็บขยะใน

ประเทศไทยตั้งแตป 2552-2555 พบวามีปริมาณขยะ

พลาสติกที่ไดจากการเก็บขยะทั้งหมดมากที่สุดถึงรอยละ 

27.39 โดยหลักๆ มาจากการทํากิจกรรมบนชายฝงของ

มนุษย (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2556) ซึ่ง

พื้นที่ทองเที่ยวชายฝงทะเลจัดเปนแหลงกำเนิดขยะทะเล

ที่สำคัญแหลงหนึ่ง สงผลใหตองดำเนินการดานตางๆ

เพื ่อลดปริมาณขยะ เชน การกำหนดใหเขตอุทยาน

แหงชาติทางทะเลทุกแหงปลอดจากถุงพลาสติก โดย 

มีเปาหมายระยะยาวเพื่อลดขยะพลาสติกในทะเลใหได 

0.06-0.16 ลานตันตอป หรือคิดเปน 1.5 ชิ ้นตอคน 

ตอวัน เพื่อใหประเทศไทยหลุดจากอันดับที่ 6 ของโลก  

จากการจัดอันดับประเทศที่มีการทิ้งขยะลงน้ำมากที่สุด 

ดอนหอยหลอดเปนสถานที่ทองเที่ยวชายฝงที่

สำคัญแหงหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามไดรับความ

สนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติอยาง

มาก จากสถิติจำนวนนักทองเที่ยวในพบวาป พ.ศ. 2558

มีจำนวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามา

ทองเที ่ยวมากถึง 1,410,224 คนตอป (สำนักงาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม, 2559) ทำให

เกิดผลดีตอสภาพเศรษฐกิจ อยางไรก็ดีการพัฒนาการ

ทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอดที่ขยายตัวเปนไป

อยางรวดเร็วและขาดการวางแผนอยางรอบคอบ จึงทำ

ใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนอยางเห็นไดชัด ตัวอยางที่ปรากฏให

เห็นเปนรูปธรรมก็คือ ปญหาการตกคางของขยะที่มี

จำนวนมาก กอใหเกิด ปญหากลิ่นเหม็นจากกองขยะ 

ปญหาการเนาเหม็นของน้ำในคูคลองตาง ๆ ปญหาการ

สะสมของขยะท ี ่ ไม ย  อยสลายในแหล  งน ้ ำ  เชน
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and questionnaire. The data was collected from 384 tourists at Don Hoi Lot by using Accidental 

Sampling. The results revealed that 1) most of waste generated by tourists was organic waste which 

had amount of 40.60 kilograms for average per day (71.28 percent). The highest amount was 

generated on holiday which was of around 120.24 kilograms per day 2) The results of the study on 

waste generation behavior showed that most of tourists generally produced food waste (26 percent). 

Most of tourists did not prepare their own containers (85.2 percent). However most of them throw 

the garbage in the trash every time (92.2 percent) and 3) Guidelines for solid waste management at 

the Don Hoi Lot were: (1) encourage participant among stakeholder and make a campaign banner 

to raise awareness of waste reduction at the source, waste sorting and encourage the use of 

environmentally friendly materials. (2) Reducing waste at source by encouraging the merchant to 

reduce or stop using plastic products or other non-biodegradable products. Moreover, encourage 

tourist to bring their own containers for food. (3) Providing sufficient sorting wastes disposal bins at 

various point around the area especially at merchant and tourist spots. (4) Providing organic waste 

disposal site to turn waste into useful products such as earthworm manure. 
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ทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอดที่ขยายตัวเปนไป
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ขยะและนำไปกำจัดอยางไมถูกวิธี รวมทั้งปญหาการขาด
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2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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2.2.2 กลุมตัวอยาง 

เนื่องจากประชากรนักทองเที่ยวมีขนาดใหญและ
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กลุ มตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตรของ W.G. 
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และระดับคาความคลาดเคลื ่อนร อยละ 5 (ก ัลยา 

วาณิชยบัญชา, 2549)  ดังสมการที่ (1) 
  

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑃𝑃(1−𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍2

𝑒𝑒𝑒𝑒2
                   (1) 

แทนคาในสมการ จะได 

 

 

ดังนั้นจะใชกลุมตัวอยางจำนวน 384 คน 
 

2.3 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

2.3.1 เคร่ืองมืออุปกรณที่ใชในการศึกษาชนิดและ

ปริมาณขยะ 

เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการศึกษาประเภทและ

ปริมาณขยะ ไดแก เครื่องชั่งน้ำหนัก ถุงดำ ถุงมือ ไมคีบ 

แบบฟอรมจดบันทึกขอมูล หนากากอนามัย และน้ำยา

ฆาเชื้อ ดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 เครือ่งมืออุปกรณที่ใชในการศึกษาประเภท

และปริมาณขยะ 

  

2.3.2 เคร่ืองมือที่ใชสำรวจพฤติกรรมของนักทองเทีย่ว 

เครื่องมือที่ใชสำรวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

บร ิเวณดอนหอยหลอด จ ังหว ัดสมุทรสงคราม คือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ ึ ่ งประกอบด วย  

3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว มีลักษณะ

เปนคำถามแบบสำรวจรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักทองเที่ยว 

มีลักษณะเปนคำถามแบบสำรวจรายการ (Checklist) 

และคำถามแบบปลายปด (Close-ended question)     

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะคำถาม

แบบปลายเปด (Open-ended question) 

ผูวิจัยไดดำเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือดวย

การหาความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) 

โดยมีผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทานตรวจความเที่ยงตรง

ของเนื้อหาในแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะหดัชนีความ

สอดคลองเกี่ยวกับวัตถุประสงค (Index of Objective 

Congruence: IOC)  
 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.4.1 การเก็บขอมูลชนิดและปริมาณขยะ 

เก็บขอมูลเดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 

โดยครอบคลุมวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) และวันหยุด 

(เสาร-อาทิตย) เก็บขอมูลวันละ 1 ครั้ง เวลา 15.00-

17.00 น. สุมตัวอยางขยะดวยวิธีสุมเก็บโดยตรง (Direct 

Sampling) จากจุดพักขยะเพื ่อใชเปนตัวแทนในการ

วิเคราะห โดยนำขยะจากถังรองรับขยะในจุดพักขยะมา

คลุกเคลาและผสมขยะใหคละกันมากที่สุด หลังจากนั้น

สุ มตัวอยางขยะมาประมาณ 1 ลูกบาศกเมตร ตาม

ขั ้นตอน Quartering  (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป)

จากนั้นนำขยะมาแยกออกเปนแตละชนิด ไดแก  

(1) ขยะอินทรีย (ผัก ผลไม เศษอาหารและใบไม)  

(2) ขยะรีไซเคิล (แกว กระดาษ พลาสติกและ

โลหะ)  

(3) ขยะทั่วไป (พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่

สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอยดใสอาหาร) 

(4) ขยะอันตราย (หลอดฟลูออเรสเซนต ขวดยา 

ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองยาฆาแมลง และ

ภาชนะบรรจุสารอันตรายตางๆ) ชั่งปริมาณขยะแตละ

ชนิดและจดบันทึกขอมูลดังภาพที่ 3 

2

2

)05.0(
0.5)(1.96)-(0.5)(1n =
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2

)05.0(
0.5)(1.96)-(0.5)(1n =   

ภาพที่ 3 การแยกขยะและช่ังน้ำหนักขยะ 

 

2.4.2 การเก็บขอมูลพฤติกรรมการจัดการขยะของ

นักทองเทีย่ว 

นำแบบสอบถามไปเก็บกับกลุ มตัวอยางจาก

นักทองเที่ยว บริเวณดอนหอยหลอด จำนวน 384 คน 

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ดังภาพที่ 4 
 

 

ภาพที่ 4 การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

 

ตรวจสอบความสมบูรณและนำไปวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 

2.5.1 การวิเคราะหขอมูลชนิดและปริมาณขยะ 

นำขอมูลชนิดและปริมาณขยะมาวิเคราะหโดยใช
ส ถ ิ ต ิ เ ช ิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive Statistics)  

ประกอบดวย คารอยละ และคาเฉลี่ย (𝑋𝑋𝑋𝑋�) เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับชนิดและปริมาณขยะที่เกิดจากนักทองเที่ยว
บร ิ เ วณดอนหอยหลอด  อ ำ เภอ เม ื อ ง  จ ั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

 

2.5.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว วิเคราะหโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ประกอบดวย 
คาร อยละ การแจงแจกความถี ่ (Frequency) และ
คาเฉลี่ย (𝑋𝑋𝑋𝑋�) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ ภูมิลำเนา ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรม  

พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักทองเที่ยว 3 ดาน

ประกอบดวยดานการทำใหเกิดขยะ ดานการเตรียม

ภาชนะสำหรับนักทองเที่ยว และดานพฤติกรรมการทิ้ง

ขยะ วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  ด  วยค  าร อยละ เพ ื ่ ออธ ิบายเก ี ่ ยวกับ

พฤติกรรมของนักทองเที ่ยวบริเวณดอนหอยหลอด 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม และแนวทางการจัดการ
ขยะ ว ิ เคราะหเช ิงเน ื ้อหา (Content Analysis) ใน
ลักษณะของความเรียง  

 
3. ผลการศกึษา 

 การวิจัยเรื่องประเภทขยะ และพฤติกรรมการทิ้ง

ขยะของนักทองเที ่ยวบริเวณดอนหอยหลอด อำเภอ

เม ือง จ ังหว ัดสมุทรสงคราม สร ุปผลการว ิจ ัยตาม

วัตถุประสงคดังนี้ 
 

3.1 ประเภทขยะและปริมาณขยะที่เกิดจาก

นักทองเทีย่ว 

 การสำรวจประเภทขยะและปร ิมาณขยะใน

บร ิเวณพื ้นท ี ่ดอนหอยหลอด อำเภอเม ือง จ ังหวัด

สมุทรสงคราม แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละของปริมาณขยะแตละประเภท 

ประเภทขยะ ปริมาณเฉลี่ย 

(กิโลกรัม/วัน) 

รอยละ 

ขยะอินทรีย 
ขยะทั่วไป 
ขยะรีไซเคิล 

40.60 
13.66 
2.70 

71.28 
23.98 
4.74 

รวมขยะ 56.96 100.0 

จากตารางที่ 1 ประเภทขยะสวนใหญเปนขยะ

อินทรีย (รอยละ 71.28) รองลงมาขยะทั่วไป (รอยละ 

23.98)  และขยะรีไซเคิล (รอยละ 4.74) ตามลำดับ โดย

ในพื้นที่เก็บขยะไมพบขยะอันตราย นอกจากนี้ยังพบวา

ถังขยะที่จัดเตรียมไวไมมีถังขยะแยกประเภทดังนั้นขยะ

แตละประเภทจึงถูกทิ้งรวมกัน 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบปริมาณขยะจากนักทองเที่ยวในวันธรรมดาและวันหยุด

วัน ปริมาณเฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน) 

วันธรรมดา จันทร 14.94  
14.76 พฤหัสบดี 12.06 

วันศุกร 17.28 
วันหยุด เสาร 79.20 120.24 

อาทิตย 161.28 
เฉลี่ยตอวัน 56.96  

 

ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบปรมิาณขยะจาก

นักทองเที่ยวในวันธรรมดาและวันหยุด 

 

จากตารางท ี ่  2 และภาพท ี ่  5 เห ็ น ได  ว า 

วันธรรมดามีปริมาณขยะเฉลี ่ย 14.76  กิโลกรัม/วัน 

ในขณะที่ช วงว ันหยุดจะมีปร ิมาณขยะเฉล ี ่ยส ูงถึง 

120.24 กิโลกรัม/วัน ซึ ่งสูงกวาวันธรรมดาประมาณ 

8 เทา 

3.2 พฤติกรรมของนักทองเทีย่ว  

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางมาเที่ยวดอน

หอยหลอดกับครอบครัว (รอยละ 34.9) รองลงมาไดแก

มากับกลุมเพื่อน (รอยละ 32.6) และมากับเพื่อนและ

ครอบครัว (รอยละ 20.6) ตามลำดับ  

นักทองเที่ยวทำกิจกรรมมากกวา 1 กิจกรรม โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญทำกิจกรรมนั่งพักผอนกับเพื่อน/

ครอบครัว (รอยละ 57.0) รองลงมาสักการะพลเรือเอก

พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (รอย

ละ 51.0) และซื ้ออาหารรับประทาน (รอยละ 49.5) 

ตามลำดับ พฤติกรรมของนักทองเที่ยวบริเวณดหลอด 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พิจารณา 3 ดาน ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละของปริมาณขยะแตละประเภท 

ประเภทขยะ ปริมาณเฉลี่ย 

(กิโลกรัม/วัน) 

รอยละ 

ขยะอินทรีย 
ขยะทั่วไป 
ขยะรีไซเคิล 

40.60 
13.66 
2.70 

71.28 
23.98 
4.74 

รวมขยะ 56.96 100.0 

จากตารางที่ 1 ประเภทขยะสวนใหญเปนขยะ

อินทรีย (รอยละ 71.28) รองลงมาขยะทั่วไป (รอยละ 

23.98)  และขยะรีไซเคิล (รอยละ 4.74) ตามลำดับ โดย

ในพื้นที่เก็บขยะไมพบขยะอันตราย นอกจากนี้ยังพบวา

ถังขยะที่จัดเตรียมไวไมมีถังขยะแยกประเภทดังนั้นขยะ

แตละประเภทจึงถูกทิ้งรวมกัน 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบปริมาณขยะจากนักทองเที่ยวในวันธรรมดาและวันหยุด

วัน ปริมาณเฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน) 

วันธรรมดา จันทร 14.94  
14.76 พฤหัสบดี 12.06 

วันศุกร 17.28 
วันหยุด เสาร 79.20 120.24 

อาทิตย 161.28 
เฉลี่ยตอวัน 56.96  

 

ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบปรมิาณขยะจาก

นักทองเที่ยวในวันธรรมดาและวันหยุด 

 

จากตารางท ี ่  2 และภาพท ี ่  5 เห ็ น ได  ว า 

วันธรรมดามีปริมาณขยะเฉลี ่ย 14.76  กิโลกรัม/วัน 

ในขณะที่ช วงว ันหยุดจะมีปร ิมาณขยะเฉล ี ่ยส ูงถึง 

120.24 กิโลกรัม/วัน ซึ ่งสูงกวาวันธรรมดาประมาณ 

8 เทา 

3.2 พฤติกรรมของนักทองเทีย่ว  

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางมาเที่ยวดอน

หอยหลอดกับครอบครัว (รอยละ 34.9) รองลงมาไดแก

มากับกลุมเพื่อน (รอยละ 32.6) และมากับเพื่อนและ

ครอบครัว (รอยละ 20.6) ตามลำดับ  

นักทองเที่ยวทำกิจกรรมมากกวา 1 กิจกรรม โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญทำกิจกรรมนั่งพักผอนกับเพื่อน/

ครอบครัว (รอยละ 57.0) รองลงมาสักการะพลเรือเอก

พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (รอย

ละ 51.0) และซื ้ออาหารรับประทาน (รอยละ 49.5) 

ตามลำดับ พฤติกรรมของนักทองเที่ยวบริเวณดหลอด 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พิจารณา 3 ดาน ดังนี ้

 

พฤติกรรมดานการทำใหเกิดขยะ พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญทำใหเกิดขยะประเภทเศษอาหารมาก

ที่สุด (รอยละ 26.0) รองลงมาเปนภาชนะบรรจุอาหาร

หร ือโฟม (ร อยละ 22 .7 )  และถ ุ งพลาสต ิกหรือ

ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร (รอยละ 21.1) ตามลำดับ  

พฤต ิกรรมด  านการเตร ียมภาชนะสำหรับ

นักทองเที่ยว พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมไดเตรียม

ภาชนะมา (รอยละ 85.2) สวนที่เตรียมภาชนะมาเอง 

มีเพียงรอยละ 14.8   

พฤติกรรมการทิ้งขยะ  การวิเคราะหพฤติกรรม

การทิ้งขยะของนักทองเที่ยวแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัต ิเม ื ่อเกิดขยะ และไมม ีขยะชนิดนี้  

ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักทองเที่ยวบริเวณดอนหอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำแนก

ตามพฤติกรรมการทิ้งขยะ 

 

พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักทองเทีย่ว 

 

ปฏิบัติ 

(รอยละ) 

ไมปฏิบัติ (รอยละ) 

ไมปฏิบัติเม่ือ

เกิดขยะ 

ไมมีขยะชนิด

น้ี 

1. เมือ่มีขยะเกดิขึ้นทานและกลุมคณะทิ้งขยะในถงุหรอืภาชนะที่
เตรียมมา 
2. เมือ่มีขยะเกดิขึ้นทานและกลุมคณะทิ้งขยะลงถังขยะ 
ทุกครัง้ 
3. เมือ่มีขยะเกดิขึ้นทานและกลุมคณะจะแยกขยะเปยกกับ 
ขยะแหงกอนทิง้ลงถงัขยะ 
4. เมือ่มีขยะเกดิขึ้นทานและกลุมคณะจะเก็บรวบรวมเศษอาหารใส
ในถงุและมัดปากถงุใหเรียบรอยกอนนำไปทิง้ลงถงัขยะ 
5. เมือ่มีขยะเกดิขึ้นทานและกลุมคณะเก็บรวบรวมขวดพลาสติก/
แกวพลาสติกที่ไมใชแลว ใสถงุแยกจากขยะชนดิอื่นกอนทิ้งลงถัง
ขยะ 
6. เมือ่มีขยะเกดิขึ้นทานและกลุมคณะทำใหขยะมีขนาดเล็กลงกอน
นำไปทิ้งในถงัขยะ เชน บีบ อัดหรือ พับกระดาษ ถงุพลาสติกใหมี
ขนาดเล็ก ทำกระปองใหแบนกอนทิ้งลงถงัขยะ ฯลฯ 
7. ทานและกลุมคณะทิ้งกนบุหรี่ตามโคนตนไมหรือ 
ทิ้งลงพื้นขางทาง 
8. เมื่อมีขยะเกิดขึ้นทานและกลุมคณะทิ้งขยะลงใน 
แหลงน้ำ บริเวณดอนหอยหลอด 
9. ทานและกลุมคณะทิ้งขยะลงขางทางตามเสนทางบริเวณดอน
หอยหลอด 

69.3 
 

92.2 
 

76.0 
 

90.6 
 

84.1 
 
 

74.7 
 
 

9.6 
 

5.2 
 

5.2 
 

25.5 
 

4.4 
 

20.1 
 

4.2 
 

11.2 
 
 

19.3 
 
 

56.0 
 

91.9 
 

90.4 
 

5.2 
 

3.4 
 

3.9 
 

5.2 
 

4.7 
 
 

6.0 
 
 

34.4 
 

2.9 
 

4.4 
 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พฤติกรรมการทิ้ง

ขยะเชิงบวกที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ เมื่อมีขยะเกิดขึ้นทาน

และกลุมคณะทิ้งขยะลงถังขยะทุกครั้ง (รอยละ 92.2) 

รองลงมา เมื่อมีขยะเกิดขึ้นทานและกลุมคณะจะเก็บ

รวบรวมเศษอาหารใสถุงและมัดปากถุงใหเรียบรอยกอน

นำไปทิ้งลงถังขยะ (รอยละ 90.6) และเมื่อมีขยะเกิดขึ้น

ทานและกลุ มคณะเก็บรวบรวมขวดพลาสติก/แกว

พลาสติกที่ไมใชแลว ใสถุงแยกจากขยะชนิดอื่นกอนทิ้ง

ลงถังขยะ (รอยละ 84.1) ตามลำดับ สวนพฤติกรรมการ

ทิ้งขยะเชิงลบที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ ทานและกลุมคณะ
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ทิ้งกนบุหรี่ตามโคนตนไมหรือทิ้งลงพื้นขางทาง (รอยละ

9.6) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมื่อมีขยะเกิดขึ้นทานและ

กลุมคณะทิ้งขยะลงในแหลงน้ำบริเวณดอนหอยหลอด 

(รอยละ 5.2) และทานและกลุมคณะทิ้งขยะลงขางทาง

ตามเสนทางบริเวณดอนหอยหลอด (รอยละ 5.2)   
 

3.3 แนวทางการจัดการขยะบริเวณพื้นที ่ดอนหอย

หลอด  

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาประเภท ปริมาณขยะ 

และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว รวมกับการสังเกตและ

การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ สามารถสรุป

แนวทางการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอดดังนี้ 

1. การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะ

แกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูนำชุมชน ผูคาขาย ชาวบาน และนักทองเที่ยว และ

รวมกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานการจัดการขยะ

รวมกัน 

2. การลดขยะที่ตนทางหรือที่แหลงกำเนิดโดยใน 

สวนของผูประกอบอาชีพคาขายหรือรานคาควรลด/เลิก

ใชผลิตภัณฑพลาสติก หรือผลิตภัณฑที่ยอยสลายยาก 

เชน โฟม แตหันไปใชภาชนะบรรจุอาหารที่ยอยสลาย 

ไดงาย สวนนักทองเที่ยวสามารถลดขยะที่ตนทางโดย

การนำภาชนะมาใสอาหารหรือสินคา  

3. การจัดทำปายรณรงคใหเกิดจิตสำนึกในการ

ลดปญหาขยะ ทั้งการลดขยะที่แหลงกำเนิด และการ 

คัดแยกขยะ และสนับสนุนการใชวัสดุที ่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม การใชประโยชนจากขยะ 

4. หนวยงานที่เกี่ยวของควรเตรยีมภาชนะรองรบั

ขยะแยกประเภทตามจุดตางๆ ใหเพียงพอ ทั้งในบริเวณ

ที่รองรับขยะจากผูคา และบริเวณจุดทองเที่ยว  

5. ขยะที่มีปริมาณสูงที่สุดคือขยะอินทรียดังนั้น

ควรมีจุดสำหรับการนำขยะอินทรียมาใชประโยชน

รูปแบบตางๆ ในพื้นที ่  เชน การนำขยะมาทำปุยน้ำ  

ปุ ยอ ินทรีย  หร ือปุ ยม ูลไสเด ือน เพื ่อลดภาระของ

หนวยงานสวนทองถิ่นในการขนถายขยะไปกำจัดตอไป 

 

3.4 ผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

โครงการ 

 เม ื ่อได ดำเนินการศึกษาประเภท ปริมาณ 

พฤติกรรมนักทองเที่ยว และแนวทางการจัดการขยะ

บริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอด เรียบรอยแลวทีมผูวิจัยได

นำเสนอผลการศึกษาตอองคการบริหารสวนตำบลบาง

จะเกร็ง และมีการดำเนินการในระยะแรกคือการจัดหา

ภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอกับปริมาณขยะตอวัน 

โดยเฉพาะในวันหยุดเสารอาทิตย สงผลใหไมมีขยะลน

ภาชนะรองรับ ปองกันปญหาขยะปลิวสูทะเลนับเปน

การลดปริมาณขยะทะเลซึ ่งเปนปญหาสิ ่งแวดลอมที่

สำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้หนวยงานรับผิดชอบ

กำลังหาวิธีการเพื่อใหผูคาขายบริเวณดอนหอยหอดมี

สวนรวมลดปริมาณขยะที่ตนทางที่เหมาะสมกับบริบท

ของพื้นที่ตอไป ซึ่งการดำเนินการดังกลาวนอกจากสงผล

ดีดานสิ่งแวดลอมแลวยังสงผลดีตอดานเศรษฐกิจนั่นคือ

การประหยัดงบประมาณขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นที่ตองใชสำหรับการจัดการขยะของชุมชน  

 

4. การนำไปใช  

4.1 ดานผลผลิตที่ไดรับ 

ขอมูลประเภท ปริมาณขยะ พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว และแนวทางการจัดการขยะบริเวณดอน
หอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จะเปน
ขอมูลสำหรับหนวยงานรับผิดชอบหลักดานการจัดการ
ขยะในพื ้นที ่ดอนหอยหลอดคือ องคการบริหารสวน
ตำบลบางจะเกร็ง ใหสามารถบริหารจัดการขยะในพื้นที่
ทองเทีย่วดอนหอยหลอด ไดอยางเหมาะสม  

 

4.2 ดานผลกระทบที่ไดรับจากงานวิจัย 

การนำผลการศึกษาไปเปนขอมูลสำหรับการ
จัดการขยะในพื้นที่ดอนหอยหลอด จะสงผลใหเกิดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั่นคือประชาชนในพื้นที่มีรายได 
เกิดการมีสวนรวม และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 

4.3 ดานการพัฒนาการเรียนการสอน  

นักศึกษาในรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอย และ
โครงงานส่ิงแวดลอม ไดรับประสบการณจากการลงพืน้ที่



วารสารวิิชาการรับใช้สัังคม มทร.ล้้านนา
ปีีที่่� 5 ฉบัับัที่่� 2 กรกฎาคม-ธัันวาคม 2564 81

ทิ้งกนบุหรี่ตามโคนตนไมหรือทิ้งลงพื้นขางทาง (รอยละ

9.6) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมื่อมีขยะเกิดขึ้นทานและ

กลุมคณะทิ้งขยะลงในแหลงน้ำบริเวณดอนหอยหลอด 

(รอยละ 5.2) และทานและกลุมคณะทิ้งขยะลงขางทาง

ตามเสนทางบริเวณดอนหอยหลอด (รอยละ 5.2)   
 

3.3 แนวทางการจัดการขยะบริเวณพื้นที ่ดอนหอย

หลอด  

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาประเภท ปริมาณขยะ 

และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว รวมกับการสังเกตและ

การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ สามารถสรุป

แนวทางการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอดดังนี้ 

1. การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะ

แกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูนำชุมชน ผูคาขาย ชาวบาน และนักทองเที่ยว และ

รวมกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานการจัดการขยะ

รวมกัน 

2. การลดขยะที่ตนทางหรือที่แหลงกำเนิดโดยใน 

สวนของผูประกอบอาชีพคาขายหรือรานคาควรลด/เลิก

ใชผลิตภัณฑพลาสติก หรือผลิตภัณฑที่ยอยสลายยาก 

เชน โฟม แตหันไปใชภาชนะบรรจุอาหารที่ยอยสลาย 

ไดงาย สวนนักทองเที่ยวสามารถลดขยะที่ตนทางโดย

การนำภาชนะมาใสอาหารหรือสินคา  

3. การจัดทำปายรณรงคใหเกิดจิตสำนึกในการ

ลดปญหาขยะ ทั้งการลดขยะที่แหลงกำเนิด และการ 

คัดแยกขยะ และสนับสนุนการใชวัสดุที ่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม การใชประโยชนจากขยะ 

4. หนวยงานที่เกี่ยวของควรเตรยีมภาชนะรองรบั

ขยะแยกประเภทตามจุดตางๆ ใหเพียงพอ ทั้งในบริเวณ

ที่รองรับขยะจากผูคา และบริเวณจุดทองเที่ยว  

5. ขยะที่มีปริมาณสูงที่สุดคือขยะอินทรียดังนั้น

ควรมีจุดสำหรับการนำขยะอินทรียมาใชประโยชน

รูปแบบตางๆ ในพื้นที ่  เชน การนำขยะมาทำปุยน้ำ  

ปุ ยอ ินทรีย  หร ือปุ ยม ูลไสเด ือน เพื ่อลดภาระของ

หนวยงานสวนทองถิ่นในการขนถายขยะไปกำจัดตอไป 

 

3.4 ผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน

โครงการ 

 เม ื ่อได ดำเนินการศึกษาประเภท ปริมาณ 

พฤติกรรมนักทองเที่ยว และแนวทางการจัดการขยะ

บริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอด เรียบรอยแลวทีมผูวิจัยได

นำเสนอผลการศึกษาตอองคการบริหารสวนตำบลบาง

จะเกร็ง และมีการดำเนินการในระยะแรกคือการจัดหา

ภาชนะรองรับขยะใหเพียงพอกับปริมาณขยะตอวัน 

โดยเฉพาะในวันหยุดเสารอาทิตย สงผลใหไมมีขยะลน

ภาชนะรองรับ ปองกันปญหาขยะปลิวสูทะเลนับเปน

การลดปริมาณขยะทะเลซึ ่งเปนปญหาสิ ่งแวดลอมที่

สำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้หนวยงานรับผิดชอบ

กำลังหาวิธีการเพื่อใหผูคาขายบริเวณดอนหอยหอดมี

สวนรวมลดปริมาณขยะที่ตนทางที่เหมาะสมกับบริบท

ของพื้นที่ตอไป ซึ่งการดำเนินการดังกลาวนอกจากสงผล

ดีดานสิ่งแวดลอมแลวยังสงผลดีตอดานเศรษฐกิจนั่นคือ

การประหยัดงบประมาณขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นที่ตองใชสำหรับการจัดการขยะของชุมชน  

 

4. การนำไปใช  

4.1 ดานผลผลิตที่ไดรับ 

ขอมูลประเภท ปริมาณขยะ พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว และแนวทางการจัดการขยะบริเวณดอน
หอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จะเปน
ขอมูลสำหรับหนวยงานรับผิดชอบหลักดานการจัดการ
ขยะในพื ้นที ่ดอนหอยหลอดคือ องคการบริหารสวน
ตำบลบางจะเกร็ง ใหสามารถบริหารจัดการขยะในพื้นที่
ทองเทีย่วดอนหอยหลอด ไดอยางเหมาะสม  

 

4.2 ดานผลกระทบที่ไดรับจากงานวิจัย 

การนำผลการศึกษาไปเปนขอมูลสำหรับการ
จัดการขยะในพื้นที่ดอนหอยหลอด จะสงผลใหเกิดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนนั่นคือประชาชนในพื้นที่มีรายได 
เกิดการมีสวนรวม และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 

4.3 ดานการพัฒนาการเรียนการสอน  

นักศึกษาในรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอย และ
โครงงานส่ิงแวดลอม ไดรับประสบการณจากการลงพืน้ที่

จริง ณ พื ้นที ่ศ ึกษาซึ่งนอกจากไดประสบการณเชิง
วิชาการแลวยังไดเรียนรูการทำงานรวมกับชุมชน 

 

4.4 ผลการศึกษาวิจัยไดถูกสงมอบใหแกหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

ผลการศึกษาวิจัยไดถูกสงมอบใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหหนวยงานสามารถนำไปเปนแนวทาง
สำหรับกำหนดเปนนโยบายและกลยุทธดานสิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยวเพื่อใหเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคมและเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม  
  
5. อภิปรายผล  

ประ เภทขยะส  วน ใหญ  เป  นขยะอ ินทร ี ย  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธกานต มีผล และคณะ 
(2562) รองลงมาขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ตามลำดับ 
โดยในพื้นที่เก็บขยะไมพบขยะอันตราย นอกจากนี้ยัง
พบวาชวงวันหยุดจะมีปริมาณขยะจากนักทองเที ่ยว
เฉลี ่ยสูงกวาวันธรรมดา ทั ้งนี ้เนื ่องจากในชวงเวลา
ดังกลาวมีปริมาณนักทองเที่ยวสูงกวาวันธรรมดา  

พฤติกรรมดานการทำใหเกิดขยะ พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญทำใหเกิดขยะประเภทเศษอาหารมาก

ที่สุดนั่นเปนเพราะวาประชาชนที่เขามาทองเที่ยวใน

บริเวณนี้สวนใหญจะมีกิจกรรมดานการรับประทาน

อาหาร สวนประเภทขยะที่รองลงคือภาชนะบรรจุอาหาร

หรือโฟม และถุงพลาสติกหรือถุงพลาสติกบรรจุอาหาร 

ซึ่งขอมูลที่ไดสอดคลองกับพฤติกรรมดานการเตรียม

ภาชนะสำหรับนักทองเที่ยว ซึ่งพบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญไมไดเตรียมภาชนะมา  

พฤติกรรมการทิ้งขยะเชิงบวกที่ปฏิบัติมากที่สุด 
คือ เมื่อมีขยะเกิดขึ้นทานและกลุมคณะทิ้งขยะลงถังขยะ
ทุกครั้ง ดังนั้นถาหนวยงานที่เกี่ยวของจัดถังรองรับขยะ
ให  เพ ียงพอก ็จะสามารถแก ป ญหาขยะตกค างใน
สิ่งแวดลอมได สวนอีกแนวทางหนึ่งที่ควรดำเนินการคือ
การจัดภาชนะรองรับขยะแยกประเภทใหเพียงพอพรอม
ไปกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ รณรงคการคัดแยก
ขยะเพื่อสรางความตะหนักแกนักทองเที่ยว ผู เขามา
คาขาย และชุมชนในบริเวณพื้นที่ดอนหอยหลอด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฆริกา คันธา และณพงศ  
นพเกตุ (2561) 

แนวทางการจัดการขยะที่จำเปนสำหรับพื้นที่ 
ค ือ การลดขยะท ี ่ต นทางหร ือท ี ่แหล งกำเน ิดโดย 
ผู ประกอบอาชีพคาขายหรือรานคาควรลด/เลิกใช
ผลิตภัณฑพลาสติก หรือผลิตภัณฑที่ยอยสลายยาก เชน 
โฟม โดยหันไปใชภาชนะบรรจุอาหารที่ยอยสลายไดงาย
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 
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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) 
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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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