
 

 

 

 

 



 
 

สังเคราะห์งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

ก 
  

 

ค ำน ำ 

รายงานสังเคราะห์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ฉบับนี้ได๎คัดเลือกงานวิจัย
ของนักวิจัยที่ได๎รับทุนวิจัยตั้งแตํปี 2553 – 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์  องค์ความรู๎
ที่ได๎จากการวิจัยในแตํละโครงการ  โดยแยกเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู๎งานวิจัยส าหรับชุมชน 
และการสังเคราะห์องค์ความรู๎งานวิจัยเชิงวิชาการ  เพ่ือเป็นข๎อมูลให๎แกํผู๎สนใจน าไปใช๎ประโยชน์
และพัฒนาตํอยอดงานวิจัย  หรือถํายทอดองค์ความรู๎สูํชุมชน หรือผลิตนวัตกรรมและงาน
สร๎างสรรค์ตํอไป 

ขอบคุณคณาจารย์ทุกทําน  ที่เป็นเจ๎าของผลงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ในครั้งนี้ และ
หวังเป็นอยํางยิ่งวําผลงานการสังเคราะห์นี้  จะเป็นประโยชน์ตํอ คณาจารย์ นักศึกษา  ประชาชน 
ตลอดจนนักวิชาการ และผู๎สนใจทั่วไป 

 

                                                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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สำรบัญ 

หน้ำ 
โครงการศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นการท าตะเกียงน้ ามันพืชแบบโบราณ  
 :  กรณีศึกษาต าบลปงยางคก อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง............................ 

 
1 

ร๎านค๎าธุรกิจสร๎างสรรค์ : จากท๎องถิ่สูํสากล กรณีศึกษา ตะเกียงโบราณ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง............................................................................... 

 
4 

การผลิตเครื่องดื่มชนิดชงจากผลิตภัณฑ์ล าไยต๎านอนุมูลอิสระ 5 
การศึกษาอัตราสํวนที่เหมาะสมของปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย หมูํบ๎านนางแล 
 ต าบลปงยางคก จังหวัดล าปาง.......................................................................... 

 
6 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารต าบลบ๎านเอื้อม อ าเภอเมือง  
 จังหวัดล าปาง...................................................................................................  

 
 

8 
วรรณศิลป์จากวรรณกรรมล๎านนา เรื่อง ปทุมมกุมมารชาดกฉบับวัดพิชัย  ต าบลพิชัย 
 จงัหวัดล าปาง....................................................................................................  

 
9 

ศักยภาพและกลยุทธ์ด๎านบริหารจัดการของโรงงานเซรามิคขนาดเล็กในการ 
 เตรียมความพร๎อมเพ่ือการด ารงอยูํอยํางยั่งยืน.................................................. 

 
14 

ค าเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีของไทลื้อ 16 
พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่สํงเสริมทักษะทางอารมณ์เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ..................... 

 
17 

การศึกษาระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร  
 จังหวัดล าปาง (โรงพยาบาลแจ๎หํม) เพื่อน าไปสูํกลไกทางด๎านการตลาด 
 ในจังหวัดล าปาง ...............................................................................................  

 
 

19 
การจัดท าหํวงโซํอุปทานเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุํมผักปลอดสารพิษ  
 อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง........................................................................... 

 
22 

การศึกษาความเป็นไปได๎ในการใช๎น้ ามันไพโรไลซิสในกิจกรรมของกลุํมเพาะเห็ด  
 บ๎านปงยางคก จังหวัดล าปาง............................................................................ 

 
23 

การประยุกต์ใช๎คิวอาร์โค๎ดกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 25 
ออกแบบและสร๎างเครื่องเขยําขวดยาฉีดต๎นแบบส าหรับโรงพยาบาลในจังหวัดล าปาง 27 
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สำรบัญ  (ต่อ) 

หน้ำ 

การวิจัยพัฒนาครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ด๎านศิลปวัฒนธรรม...........................................................................................  

 
39 

การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 40 
การจัดการความรู๎เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง 42 
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินตํอสถานการณ์
 อุทกภัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง................................................................... 

 
44 

“ละอํอนน๎อยปลํอยสื่อ” การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียในพ้ืนที่ที่มีปัญหา 
 ยาเสพติดระบาดเพ่ือสร๎างความรู๎สึกมีสํวนรํวมแก๎ปัญหาภัยยาเสพติด 
 ในสังคมกรณีศึกษา โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก............................ 

 
 

46 
การพัฒนาชุดเสริมทักษะกรณีเรํงรัดกิจกรรมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์  
 ตามหลักการของ PERT/CPMส าหรับรายวิชา  5672601วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 เบื้องต๎น  ..........................................................................................................  

 
 

48 
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การสังเคราะห์องคค์วามรู้งานวิจัย 
ส าหรับชุมชน 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย   :  โครงการศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นการท าตะเกียงน้ ามันพืชแบบโบราณ :   
     กรณีศึกษาต าบลปงยางคก อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวขัตติยา ขัตยิวรา 
ปีท่ีท าการวิจัย   :  2553 

.................... 
ผลผลิตจากงานวิจัย : 
 วิธีการท าตะเกียงน้ ามันพืชแบบโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนต าบลปงยางคก 
อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง ภูมิปัญญาดังกลําวเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงมานาน เป็นสินค๎า
ทางวัฒนธรรมที่สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน  ปัจจุบันคนรุํนหลังขาดความรู๎ ความเข๎าใจที่จะสืบทอด
ภูมิปัญญาดังกลําว 
 
วิธีการท า  
 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ 
  1.1 เศษไม๎สัก 
  1.2 กระจกใส 
  1.3 กระดาษทราย 
  1.4 ถ๎วยตะเกียง 
  1.5 สวําน 
  1.6 เครื่องยิงตัวเย็บ(Stapler) 
  1.7 สีและแปรงทาสี 
  1.8 กาวลาเท็กซ์ 
  1.9 เส๎นด๎ายที่เป็นฝูายส าหรับท าไส๎ตะเกียง 
  1.10 กบไสไม๎ 
  1.11 น้ ามันชักเงา (แวกซ์) 
  1.12 กระดาษหนังสือพิมพ์ 
 2. ขั้นตอนการท า 
  2.1 ตัดเศษไม๎สักให๎มีขนาด 1.5 x 2.5 x 40 ซม. จ านวน 4 ชิ้น เพ่ือท าเป็นเสา
โครงตะเกียง 
  2.2 ตัดเศษไม๎สักให๎มีขนาด 14 x 17 x 1 ซม. จ านวน 3 ชิ้น เพ่ือท าเป็น    
จานตะเกียง แตํละชิ้นเจาะรูทั้งสี่เหลี่ยมขนาด 1.5 x 2.5 ทั้ง 4 ด๎าน ชิ้นหนึ่งเจาะรูเป็นวงกลมให๎
มีเส๎นผําศูนย์ที่เหมาะสม เพ่ือใช๎เป็นที่ระบายอากาศร๎อนขณะที่จุดตะเกียง  
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  2.3 ประกอบจานทั้งสามเข๎ากับเสาโครงตะเกียง โดยชั้นลํางมี 2 ชั้น หํางกัน
พอสมควรเพื่อท าลิ้นชักปิดเปิดส าหรับเก็บกลักไม๎ขีดไฟหรือไฟแช็ค สํวนจานที่เจาะเป็นวงกลมจะ
เป็นชิ้นที่อยูํด๎านบน  
  2.4 ท าเป็นรํองทั้ง 4 ด๎าน เพ่ือใสํกระจก ด๎านหนึ่งให๎เปิดปิดได๎ส าหรับ          
เติมน้ ามันตะเกียง 
  2.5 ติดหูหิ้วตะเกียงซึ่งเตรียมกํอนหน๎าแล๎ว รูปแบบของหูหิ้วตะเกียงซึ่งท ากับ
ไม๎นั้น ทั้งขนาดและลวดลาย  ขึ้นอยูํกับผู๎ท าจะเห็นวําพอเหมาะและสวยงาม 
  2.6 จัดท าลิ้นชักปิดเปิดส าหรับเก็บกลักไม๎ขีดไฟหรือไฟแช็ค 
  2.7 ใช๎กระดาษทรายชนิดเนื้อละเอียดขัดทุกสํวนของโครงตะเกียงให๎เรียบ      
จนปรากฏลายไม๎ที่ชัดเจน 
  2.8 ใช๎น้ ามันชักเงาทาโครงตะเกียงให๎ทั่ว ตากแดดให๎แห๎ง ขัดให๎ขึ้นเงาด๎วย
กระดาษหนังสือพิมพ์ 
  2.9 ประกอบกระจกเข๎ากับทั้ง 4 ด๎านของโครงตะเกียง 
  2.10 น าถ๎วยตะเกียงที่เตรียมจัดท ากํอนแล๎วใสํในโครงตะเกียงซึ่งพร๎อมที่จะ      
ใช๎งาน  
 

.................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ชื่องานวิจัย  :  ร๎านค๎าธุรกิจสร๎างสรรค์ : จากท๎องถิ่สูํสากล กรณีศึกษา ตะเกียงโบราณ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวขัตติยา ขัติยวรา 
ปีท่ีท าการวิจัย  :   2555 

.................... 

ผลผลิตจากงานวิจัย  : 
รูปแบบของการบริหารจัดการร๎านค๎าที่ท าให๎เกิดมูลคําเพ่ิมทั้งในเชิงพานิชย์และ

สร๎างสรรค์สังคม 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  : 
 รูปแบบของการบริหารจัดการร๎านค๎าที่ท าให๎เกิดมูลคําเพ่ิมทั้งในเชิงพานิช และ
สร๎างสรรค์สังคม ประกอบด๎วย 
 1. กลุํมเปูาหมายของตลาด กลุํมนักทํองเที่ยว กลุํมผู๎ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท 
กลุํมผู๎นิยมลดภาวะโลกร๎อน เป็นผู๎ที่มีอายุระหวําง 20 - 80 ปี 
 2. การผลิตสินค๎าส าหรับตลาด สร๎างตราสินค๎า (Brand Name) ด๎วย "ตะเกียง
โบราณ" ก าหนดตะเกียง 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ 
 3. การสํงเสริมการตลาด มุํงเน๎นเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายโดยตรง การผํานสื่อท๎องถิ่น 
และการท าโปสเตอร์แนะน าร๎านค๎า 
 4. การบริหาร แบํงออกเป็น 3 ฝุายคือฝุายการตลาด ฝุายการผลิตและด าเนินงาน 
และฝุายบัญชีและการเงิน ทั้ง 3 ฝุายมีบุคลากรฝุายละ 1 คน และจัดให๎มีผู๎บริหารจัดการร๎านค๎า 
จ านวน 1 คน รายได๎ของบุคลากรแตํละฝุายโดยเฉลี่ยเดือนละ 130000 บาท   
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย   :  การผลิตเครื่องดื่มชนิดชงจากผลิตภัณฑ์ล าไยต๎านอนุมูลอิสระ 
ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวธีราภรณ์  พรหมอนันต์ 
ปีท่ีท าการวิจัย  :  2554 

....................  
ผลผลิตจากงานวิจัย 
 1. เมล็ดล าไยแห๎งชนิดผงเพ่ือชงเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีคุณสมบัติตํอต๎านอนุมูลอิสระ 
 2. ปริมาณและคุณสมบัติของสารต๎านอนุมูลอิสระเมล็ดล าไยแห๎งชนิดผงเพ่ือชงเป็น
เครื่องดื่ม 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย 
 1. วิธีการท าและปรุงเมล็ดล าไยแห๎งชนิดผงเพ่ือชงเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีคุณสมบัติ
ตํอต๎านอนุมูลอิสระ ด าเนินการตามล าดับขั้นดังนี้ 
  1.1 แยกเมล็ดล าไยออกจากเนื้อและเปลือกล าไยที่ผํานกระบวนการอบแห๎ง  
มากํอนแล๎ว 
  1.2 ล๎างเมล็ดล าไยที่แยกออกจากเนื้อและเปลือกที่อบแห๎งด๎วยน้ าสะอาด 
  1.3 อบเมล็ดล าไยที่ล๎างให๎สะอาดแล๎วอีกครั้งหนึ่ง การอบต๎องให๎แห๎งสนิท 
  1.4 บดเมล็ดล าไยที่แห๎งสนิทด๎วยเครื่องบดจนมีลักษณะเป็นผงละเอียด 
  1.5 บรรจุผงเมล็ดล าไยในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อปูองกันความชื้น 
  1.6 เมื่อเวลาจะดื่ม ตวงผงเมล็ดล าไยปริมาณ 2 กรัม ในน้ าร๎อน 150 มิลลิลิตร 
ที่ระดับอุณหภูมิ 70 - 75 องศาเซลเซียส ทิ้งไว๎นาน 2 นาที 
  1.7 กรองเพ่ือแยกสํวนที่เป็นน้ าและผงออกจากกันด๎วยเครื่องกรอง 
  1.8 สํวนที่เป็นน้ าพร๎อมที่จะใช๎เป็นเครื่องดื่ม 
 
 2. ปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระเมล็ดล าไยแห้งชนิดผงเพื่อชงเป็นเครื่องดื่ม 
พบวํา เมล็ดล าไยแห๎งชนิดผงที่เตรียมข้ึนและใช๎วิธีการชงดังกลําวข๎อ 1 กํอนหน๎ามีสารต๎านอนุมูล
อิสระ  ที่เรียกวํา ดีดีพีเอช  (DPPH radical) ที่สามารถต๎านอนุมูลอิสระ  ถึงร๎อยละ 50 ของ
ปริมาณอนุมูลอิสระ  ทั้งหมด ซึ่งมากกวําการเตรียมด๎วยวิธีอ่ืนที่แตกตําง นอกจากนี้ ด๎วยวิธีการ
เตรียมแบบเดียวกัน จะพบปริมาณสารฟีโนลิกรวม (Total Phenolics Content) ซึ่งเป็นอีกกลุํม
หนึ่งของสารต๎านอนุมูลอิสระ  มากสุด 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ชื่องานวิจัย  :  การศึกษาอัตราสํวนที่เหมาะสมของปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย    
     หมูํบ๎านนางแล ต าบลปงยางคก จังหวัดล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวกันยาวีร์ โสลา 
ปีท่ีท าการวิจัย  :  2553 

.................... 
ผลผลิตจากงานวิจัย : 
 สูตรการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย หมูํบ๎านนางแล ต าบลปงยางคก      
จังหวัดล าปาง จ านวน 8 สูตร โดยเมื่อท าการวิเคราะห์ ปริมาณ ไนโตรเจน (Nitrogen) 
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)  และโพแตสเซียม (Potassium) ของแตํละสูตรพบวํา ไมํมีความ
แตกตํางกัน ซึ่งหมายถึง การใช๎ทดแทนกันได๎ทุกสูตร  ผลการวิจัยนอกจากได๎น้ าปุ๋ยหมักชีวภาพ
ดังกลําวแล๎ว ยังเป็นแนวทางหนึ่งในการก าจัดขยะมูลฝอยของหมูํบ๎านที่มีปริมาณมากขึ้นเพราะ
ความหนาแนํนของประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  : 

สูตรการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย หมูํบ๎านนางแล ต าบลปงยางคก        
จังหวัดล าปาง ทั้ง 8 สูตรมีขั้นตอนการท าดังนี้  
 1. สร๎างถังส าหรับหมักปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพขนาดความสูง 35 เซนติเมตร ขอบ
ด๎านบนมีเส๎นผําศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร สํวนขอบด๎านลํางมีเส๎นผําศูนย์กลาง 23 เซนติเมตร ถัง
หมักปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพตามขนาดที่ออกแบบมีความจุ 10 ลิตร และต๎องมีฝาบิดขอบด๎านบน  
 2. คัดแยกขยะที่ยํอยสลายได๎ออกจากขยะทั้งหมดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมเป็นเวลา 
5 สัปดาห์ 
 3. สร๎างสูตรการหมักปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ โดยใช๎ปริมาณขยะที่ยํอยสลายได๎จ านวน 
1.5 กิโลกรัมให๎เป็นคําคงที่ แล๎วท าการแปรผันระหวํางอัตราสํวนของกากน้ าตาล และสารเรํง
ซุปเปอร์ พด. 2 เป็นจ านวน 8 สูตร 
 สูตรที่ 1  ขยะหมักผสมกับสารเรํงซุปเปอร์ พด. 2  ปริมาณ 5 กรัมอยํางเดียว  
 สูตรที่ 2  ขยะผสมกับกากน้ าตาลปริมาณ 0.5 กิโลกรัมอยํางเดียว 
 สูตรที่ 3 ขยะผสมกับกากน้ าตาล ปริมาณ 0.25 กิโลกรัม และ สารเรํงซุปเปอร์ พด. 
2  ปริมาณ 5 กรัม 
 สูตรที่ 4 ขยะผสมกับกากน้ าตาล ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม และ สารเรํงซุปเปอร์ พด. 
2  ปริมาณ 5 กรัม 
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 สูตรที่ 5  ขยะผสมกับกากน้ าตาล ปริมาณ 0.75 กิโลกรัม และ สารเรํงซุปเปอร์ พด. 
2  ปริมาณ 5 กรัม 
 สูตรที่ 6 ขยะผสมกับกากน้ าตาล ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม และ สารเรํงซุปเปอร์ พด. 
2  ปริมาณ 2.5 กรัม 
 สูตรที่ 7 ขยะผสมกับกากน้ าตาล ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม และ สารเรํงซุปเปอร์ พด. 
2  ปริมาณ 5 กรัม 
 สูตรที่ 8  ขยะผสมกับกากน้ าตาล ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม และ สารเรํงซุปเปอร์ พด. 
2  ปริมาณ 7.5 กรัม 
 4. น าสํวนผสมแตํละสูตรดังกลําวข๎อ 3 บรรจุลงในถังหมักที่แยกกันแตํละถัง เป็น
จ านวน 8 ถัง 
 5. แตํละถังหมัก เติมน้ าสะอาดที่ไมํมีสํวนผสมของคลอรีน ปริมาณ 5 ลิตร 
 6. ท าการหมักสํวนผสมแตํละสูตรเป็นเวลา 2 เดือน โดยไมํมีการรบกวนใด ๆ 
ระหวํางการหมัก 
  

...................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย  :  การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนาเด็ก 
      ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารต าบลบ๎านเอ้ือม อ าเภอเมือง  
      จังหวัดล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย:   :  นางอรทัย เลาอลงกรณ์ และคณะ 
ปีท่ีท าวิจัย:  :  2555 

…………………. 
ผลผลิตจากงานวิจัย  
 กระบวนการปลูกฝังนิสัยรักการอํานของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในองค์การ 
บริหารสํวนต าบลบ๎านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

วิธีด าเนินการ  
 ใช๎แนวคิดการมีสํวนรํวมของชุมชน ด าเนินการตามล าดับขั้นคือ 
 1. จัดเวทีประชุมเพ่ือ 
  1.1 ท าความเข๎าใจกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  
  1.2 อธิบายผลการพัฒนาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  1.3 สร๎างแนวคิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2. โดยกระบวนการแบบมีสํวนรํวม ด าเนินการวางแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด๎วย   
  2.1 คัดเลือกแนวทาง/วิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิธีการที่
คัดเลือกคือ การปลูกฝังนิสัยรักการอําน 
  2.2 ประเมินกิจกรรมพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันของผู๎ปกครองที่มีสํวนการสนับสนุน
การปลูกฝังนิสัยรักการอําน 
  2.3 ประเมินกิจกรรมพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันของผู๎ดูแลเด็กเล็กที่มีสํวนการ
สนับสนุนการปลูกฝังนิสัยรักการอํานของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.4 ผู๎ปกครอง ผู๎ดูแลเด็กเล็ก ตัวแทนชุมชนเสนอแผนปฏิบัติการปลูกฝังนิสัยรั ก    
การอํานของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3. ผู๎ปกครอง ผู๎ดูและเด็กเล็ก และตัวแทนชุมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการปลูก    
ฝังนิสัยรักการอํานของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. ประเมินผลการพัฒนานิสัยรักการอํานของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
แผนปฏิบัติการที่มี 

.................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย    :  วรรณศิลป์จากวรรณกรรมล๎านนา เรื่อง ปทุมมกุมมารชาดกฉบับวัดพิชัย         
ต าบลพิชัย จังหวัดล าปาง 

ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวนิตยา  มูลปินใจ 
ปีท่ีท าการวิจัย  :  2555 

.................... 
ผลผลิตจากงานวิจัย : 
 1. การใช๎เสียงและความหมายในวรรณกรรมล๎านนา เรื่อง ปทุมมกุมมารชาดก 
ฉบับวัดพิชัย ต. พิชัย จังหวัดล าปาง เมื่อ การเลือกใช๎เสียงและความหมาย   หมายถึง   การใช๎ค า
ที่กํอให๎เกิดความงามทางด๎านเสียงหรือความหมาย  หรือทั้งเสียงและความหมาย   ประกอบด๎วย 
การเลํนค าซ้ า การเลํนซ๎อนค า  
 2. การใช๎โวหารในวรรณกรรมล๎านนาเรื่อง ปทุมมกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ต าบล
พิชัย จังหวัดล าปางเมื่อโวหาร หมายถึง การใช๎โวหารในการประพันธ์ การใช๎ความเปรียบ 
ประกอบด๎วย อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์  บุคลาธิษฐาน  ที่ปรากฏในวรรณกรรม  
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย : 
 1. การใช้ค า ประกอบด๎วย 
     1.1 การเลํนค าซ้ า คือการใช๎ค าเดียวกันกลําวซ้ าหลายแหํงในบทประพันธ์หนึ่ง
บท เพ่ือย้ าความให๎หนักแนํนขึ้น การซ้ าค าในแงํวรรณศิลป์มักจะซ้ าค าที่ส าคัญ ซึ่งจะชํวยสร๎าง
ความชัดเจนของสารที่กวีต๎องการสื่อ (ธเนศ  เวศร์ภาดา0 2549 : 38) พบวํา กวีเลํนซ้ าค าเพ่ือให๎
เกิดความหนักแนํนในการน าเสนอเรื่องราว โดยจะพบการใช๎ค าซ้ าเดียวกันกลําวซ้ าต าแหนํง
ใกล๎เคียงกันในแตํละตอนของใบลาน นอกจากนี้กวียังใช๎การเลํนค าซ้ าเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู๎สึก 
และบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง ดังตัวอยําง/ม๎าแลํนไพมาโยธาหน๎า ลางพร่องถือแพง
เหลํานั้นค็มี เคล๎าแลํนชอมหลังเสียงม๎าดังหื้อแหํนเสียงช๎างแสนสะเคียนเสียงหมูํเกวียนดังซะซําว
มาชุด๎าวบดบนคนหลายพันหลายหมื่นสั่นระตื้นเต็มเมืองเสนาเรือง ลางพร่องตี/พาทย์ค๎องแลก
ลองวงเครื่องดนตรีตํางๆโยธาลางพร่องขี้ม๎าแก๎วกอกหัวเขียวแลํนสลับเสลียวบํน๎อย ลางพร่องถือ
วอมวอยหมวกหัวแดงเข๎าเฝือแฝงกันมาบํน๎อย โยธาลางพร่องขี่ม๎าใสํดาวค าฟูุยแดงด าใสํสร๎อย/
จามรีย๎อย หรอกคันค าคันเงินขาวบังกานบํอาจอานคณนา โยธาลางพร่องขี่ช๎างพวงค าคนหาญ
ทังหลายหมูํมาสะสูํสะสนมาระรนมาระลาด มาสูํภูวนาทภูมินทร์ ปานแผํนดินจักเกลื่อนปูาน(ใบ
ลานหน๎าที่ 9) 
   การเลํนซ้ าค า “โยธาลางพรํอง” ของกวีเพ่ือต๎องการแสดงให๎เห็นภาพการ
เตรียมพร๎อมของกองทัพที่จะออกศึกด๎วยการแสงออกกลุํมของทหารที่มีกิริยาอาการที่แตกตํางกัน 
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จึงกลําววํา กวีเลํนซ้ าค าเพ่ือสื่อความหมายในการแบํงกลุํมและท าให๎มองเห็นกิริยาอาการ 
ความรู๎สึกของตัวละคร  
   สํวนอีกตัวอยํางหนึ่งวํา /ในเถื่อนบํมีไผเป็นเพ่ือนข๎าเทียมใจ จักมีไผมาไห๎
ท๎าวราช จักมีไผมาอ๎ุมท๎าวอาจเพิ่งพาว ไผจักมาชํวยข๎าเอาอาบน้ า บัดนี้ไผพ๎อยจักมาชํวยข๎าแถม
เล๎า บัดนี้ไผจักมาชํวยข๎าอ๎ุมหอบท๎าวสรไส บัดนี้ไผจักมาชํวยข๎าอ๎ุมเหาะ ไผจักมาชํวยข๎าขนไม๎กํอ
กองหลัว  (ใบลานหน๎าที่ 35) 
   การเลํนซ้ าค า “ไผ” ของกวีเพ่ือต๎องการแสดงให๎เห็นภาพถึงความรู๎สึกนึกคิด
ของนางสุเมกขลาที่ถามย้ ากับตัวเองวําจะมีใครหรือผู๎ใดมาชํวยท างานเหมือนที่เคยท ามาหลังจากที่
ท๎าวอนังคราชเสียชีวิต สื่ออารมณ์ที่ซํอนอยูํเป็นความรู๎สึกเสียใจของนางตํอการจากไปของพระ
สวามี จึงกลําววํา กวีเลํนซ้ าค าเพ่ือสื่อความหมายอารมณ์ ความรู๎สึกของตัวละคร  
  1.2 การเลํนซ๎อนค า คือการน าเอาค าที่มีความหมายเหมือนกัน คล๎ายคลึงกัน 
ความหมายในท านองเดียวกัน หรือตรงข๎ามกัน ตั้งแตํสองค าข้ึนไปมารวมกันแล๎วเกิดเป็นค าใหมํที่
มีความหมาย  แตํเค๎าความหมายเดิมยังคงอยูํ การเลํนซ๎อนค าที่กวีใช๎พบมีการน าค ามาซ๎อนกัน
ตั้งแตํ 2 - 5 ค า ตัวอยํางการเลํนซ๎อนค า เชํน 
  /หาโยธา อันมากยกย้ายยาด ทรา* ไพคนหลามไหลเป็นหมูํไพสะสู่สะสนไพ
เยียะระรนระลาด เป็นดั่งฟูาจักอยาดลงมาปานดั่งมหาเมฆหนาหนืด (ใบลานหน๎าที่ 14) 
  กวีใช๎เสียง/ย/ซ๎อนค า ยกย้ายยาด เพ่ือสื่อความหมายเน๎นให๎เห็นภาพของ    
กองทหารที่ก าลังเคลื่อนย๎ายที่ชัดเจนขึ้น  และใช๎เสียง /ส/  /ร/  ซ๎อนค า  สะสู่สะสนไพเยียะ    
ระรนระลาด แสดงภาพการเคลื่อนพลของทหาร ซึ่งความหมายหมายหลักอยูํที่ค าวํา ไพ มี
ความหมายวํา เคลื่อนออกจากที่   
  อีกตัวอยํางหนึ่งวํา /กาลนั้นไพพายหน๎า นางหนํอหล๎ารสีณี ค็ปฏิบัติ/ดีบํเส๎า ทุก
ค่ าเช้าแลงงาย กวาดเผี้ยวไพชุแหํง ผับทุกแจ๎งโรงไฟ นางค็ปฏิบัติไพหื้อกุม สํวนนางหนุํมเหน๎าร
สีณี คลองวัดมีบํหื้อขาด นางท๎าวราชอุดมค็ปฏิบัติ /  อาสรม นางค็กะท าหมดใสดีงามชอบ นาง
ค็ปฏิรอดโจมโขม (จงกรม) ปฏิบัติทั้งโรงอาบน้ ากุฎีแตํงเป็นดีชุกล้ า แตํงไว๎พร๎อมชุอันทังไม๎สีฟัน
แลน้ าซํวยหน๎า นางค็แตํงไว๎ / ถ๎าชุวัน ทังน้ าสันแลน้ าอาบ นางค็ตักติ้วหาบน้ ามาไว๎แล๎วสํวนนาง
แก๎วสุเมกขราค็สั่งอ าลาขราบไว๎ พระบาทไธ๎ผัวตน เพ่ือจักไพหาหัวมันแลลูกไม๎นางค็ไพเซาะไซ๎ได๎
น าถวายแกํพระราชาตน (ใบลานหน๎าที่  32) 
  จากตัวอยําง กวีเลํนซ๎อนค า โดยน าค าที่มีความหมายอยํางเดียวกัน ใกล๎เคียงกัน 
มาซ๎อนกันด๎วยเสียงสระสั้นยาวและพยัญชนะต๎นเหมือนกัน ดังค าวํา ทุกค่ าเช้าแลงงาย  ใช๎ค าที่
มีความหมายบอกเวลามาซ๎อนกันเพ่ือบํงบอกถึงเวลา  กวาดเผี้ยว  เป็นค าที่มีความหมายไปใน
ท านองเดียวกันแสดงพฤติกรรมของตัวละครที่ท าอยูํเป็นประจ า และ ค าวํา ตักติ้วหาบ เป็นค าที่
มีความหมายไปในท านองเดียว 
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 2. การใช้โวหาร 
  2.1 โวหารตรง มีการใช๎โวหารตรงในการพรรณนาถึงธรรมชาติ ซึ่งหมายถึง 
การพรรณนาถึงสภาพธรรมชาติที่ที่เป็นสิ่งแวดล๎อมตัวละครตรง ๆ โดยไมํต๎องมีการเปรียบเทียบ  
กวีใช๎เพ่ือสร๎างเอกภาพของเรื่องกับอารมณ์ความรูสึกนึกคิดของตัวละคร (หทัยวรรณ ไชยะกุล0 
2543 : 34) เชํน ตัวอยํางที่พรรณนาสภาพของปุาวํา  
   /ข๎าพรากดงหนามาแล๎ว นางแก๎วคอยเทียวมารอดสาลาลมกว๎างกลาง
ทําทางดงดอน แมํข๎าหลอนล าบากอิดพัก หากหลับนอนแทบเหมือนขอนเอยียดไว๎ นางแก๎วแกํน
ไธ๎แมํหลับไพกลางดงไพร ยังบํตื่นหลับบํชื่นลวดลืม/มาชะรือ  รู๎วําแมํข๎าไพอยูํแกํหินปรา* เทียว
ไพมาพลาดกิ่งเหวหาดชิงตกดอยอ้ันชะรือ บัดนี้แมํข๎าไพกลางดงไพรผับปุาแสวงหาแอํวลําผับดง 
งูเหลือมหลวงไลํข๎า คันเอาแก๎วก าพร๎าแมํพระข๎าไพ กิน/อั้นชะรือ รู๎วําแมํข๎าไพกินน้ ายังทําปุาใหญํ
ลามาหันมันมีใจผันอยากเนื้อลวดชักเอาแมํอํุนเนื้อไพกินชะรือ ชะรือ ปลาทังหลายในน้ าปลามุด
ค าอะอุดปลาสมุดแล*ปลาจาดมีทังหลาซะลากแลปลาบึก อยูํ / วังเลิก็ตัวใหญํ ปลาเหลือมใหญํ
กินคน ปลาพวนสนแอํวลํา มีทังปลาหวาแลปลาซะเพียน มีทังปลาเหียงแลปลาบอก ปลา     
เอยียดลวดชมวัง ปลาคังหนังผิวสอทังก็มีกอกแล ปลาพ๎ุงห๎อมปลาใหญํพร๎อมนานา หันมาดาลง
อาบยับ / ได๎จวาบไพกินชะรือ รู๎วําฝูงเสือสิงห์แอํวหล๎าหันแล๎วคว๎าเอาแมํข๎าไพกินอ้ันชะรือ บัดน
นี้แมํข๎าไพกลางดงไพรปุากว๎างทุกประเทศทางคีรี ราชสีห์เดินดันชํองเสือโครํง อยํองเติมทันเสือ
เหลือง (ใบลานหน๎าที่ 54) 
  2.2 โวหารภาพพจน์  ( เปรียบเทียบ) คือ  การใช๎ถ๎อยค าส านวนกลําว
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง (ธเนศ  เวศร์ธาดา0 2549 : 54) ที่พบประกอบด๎วย 
   1. อุปมา กวีใช๎ค าวํา ปางดั่ง เหมือนดั่ง เหมือน ปาน เปรียบเทียบระหวําง
ตัวละครกับสิ่งหนึ่งเพ่ือให๎เห็นรูปลักษณ์ของตังละครที่กลําวถึงนั้น ดังตัวอยํางวํา 
    /ในกาลนั้นนา เมื่อกํอนลํวงข๎ามพ๎นผํอนเมินนาน ยามนั้น ยังมีพระ
ภูบาลตน 1 องอาจอาจเป็นชั้นเชื้อชาติขระสัตรา ชื่อวําอนังคราชา เชื้อนักปราชญ์มีบริยาทสีลไส๎
มีเสนาไพแวดล๎อมอ๎อมเป็นปริวารโยธาหลามหลายหมื่นคนคืนเคล๎าไหลมาถวายปัณณการของ
ฝากทุกด๎าวหากนั้นเนื่องริพลเรืองบํน๎อย เตชะพระยอดสร๎อยรือชา ในเมืองอนังคราชาธิราช มี
นามชาติชื่อวําสุเมกขรา มีสริโสภายิ่งแย๎ม / ปางดั่งเทพทิพพ์แต้มหากแปลงมา อันวํา สรีระรูป
เจ๎านางหนุํมเหน๎าหากสมเสลียว หางตาเขียวองอาจ คิ้วค๎อมวาดพิมพ์ทอง สองตาไหลคัวแค๎วงา
มอแหลํมปุนชม ล าคอก๎มใสํสร๎อยแก๎วเลียบ / ร๎อยสังวาล ตนนางงามเสมอหลํอเบ๎า นมสองเต๎า
อุรถาอุปัญจรามีแอวกลมเรียงราบตามสูํกราบวําอิฏฐีหมวดเกสีปักปิ่นเกล๎าร่ าตนเจ๎าใสํปัดที่สม
นางดีบํผํอนเนื้อเกลี้ยงอํอนปุนรก ตีนผมชักแลบ / ล๎วน คิ้วอํอนอ๎วนเขียวใส ชายใดหันใครํได๎ 
นางนาดไธ๎สุเมกขลาเรรนหาจะไจ๎ ร๎องร่ าไห๎ ปขวัน*มีใจผันชุผู๎ ใครํชมรูปไธ๎หนํอนาง เมืองสรีบุญ
เรืองเหิยหนํอเหน๎าได๎เป็นเจ๎าแกํเทวี สมนางดีแปลงปลอดงามยิ่ง//(ใบลานหน๎าที่ 6) 
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    อีกตัวอยํางวํา/คลาด เกิดในขรงปราสาทชั้นเชื้อชาติกระสัตรา ชื่อวํา
พระยาคุตตราช ปรากฏอาจรือชาในรัฏฐะเทสท๎องประเทสห๎องกุตตรนคอร หลายเมืองซอนขรง
เขตมีด๎าวประเทสแคว๎นไกล เขาบํหันได๎ยินเสียง / ขรําวโสมนางท๎าวทั่วอาณา วํานางสุเมกขลา
งามยิ่งใต๎ฟูาขิงใครํ ปานหาไหนจักแทกเทียมนางบํได๎ รูปหนํอไธ๎แมํนงคราญ เป็นดั่งนางใน
วิมานฟ้า ฟูารูปหนํอหล๎าไผบํเทียมทัน ท๎าวนั้นบํหัน / เทําได๎ยินขรําวอกร๎อนผะผําวเป็นควัน       
ยินใครํหันอยูํแท๎ไจ๎ๆ ตัณหาไหม๎ทังทรวง คึดเถิงทิพดวงดอกไม๎ คึดใครได๎ร่ าเรรน (ใบลานหน๎าที่ 8) 
 2. อุปลักษณ์ สมรักษ์ รักษ์มณี. 2551)  กลําววํา อุปลักษณ์คือการ
เปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งวํามีคุณสมบัติรํวมหรือเชํนเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้โดยเพ็งเล็งที่คุณสมบัติ
มิใชํรูปสมบัติ กวีมีการใช๎อุปลักษณ์เชํน เปรียบเทียบความทุกข์ร๎อนเหมือนกับไฟ ดังตัวอยํางวํา 
 วันนี้พี่มาเป็นทุกขเวทนาล าบากเป็นแตํกัมม์วิบากจ าจนหื้อรา 2 คนได๎
เจียรจากห๎องจักหื้อราพ่ีน๎องได๎พรากเสียกัน หัวอกพ่ีเป็นควันค็เพ่ือเจ๎า เป็นทุกข์ร้อนเล้า/ ยิ่งกว่า
ไฟรน  (ใบลานหน๎าที่ 17) 
   3. อติพจน์ คือการใช๎ค าพูดที่เกินความจริงเพ่ือเน๎นให๎ผู๎อํานสามารถ
มองเห็นภาพได๎อยํางแจํมชัดกวําการกลําวตามปกติ ให๎ความรู๎สึกผิดไปจากธรรมดา ซึ่งเป็นผล
ของการสัมผัสที่ควรจะรับรู๎ด๎วยประสาทสัมผัสแตํกลับเป็นการใช๎ค าหรือโวหารแทน เป็นค ากลําว
เกินแสดงความเกินจริงพ๎นวิสัยโลก เพ่ือให๎เกิดทัศนะและความรู๎สึกที่จับใจ (ล๎อม  เพ็งแก๎ว0 
2549) อติพจน์ มักใช๎ในการพรรณนาอารมณ์ เชํน รัก โศก ให๎ผู๎ฟังผู๎อํานซาบซึ้งประทับใจด๎วย
การใช๎ถ๎อยค าที่เกินจริง (สมรักษ์  รักษ์มณี. 2551 : 81) ทีพบกวีใช๎ค าวํา ทุกข์ทรวงในเทําฟูา สื่อ
ถึงความทุกข์ของพญาอนังคราชาและนางสุเมกขรา ที่ได๎รับความยากล าบากเมื่อเดินเข๎าปุาไป 
ด๎วยความที่เป็นกษัตริย์จึงไมํเคยได๎เดินปุา จึงเป็นสิ่งที่ดูยากล าบากเหลือเกินทั้งถูกหนามขีดขํวน 
ก๎อนหินบาดเทํา ดังความวํา 
    สองกระสัตราคํอยไพค็คํอยถ๎าก๎มหน๎าสูํหนทาง พ้ืนตีนบางยินเจ็บเมื่อย
เหตุเจ๎าเทสเหนื่อยบํเคยเทียวไพตามดง/เขียวเป็นหินแหรํเป็นทุกข์แท๎พร่ ายินผํานท๎าวเคยมียัวยาน
หามสนแสํว ท๎าวเคยเทียวยํางแอํวโรงทอง เคยมีเกิบค ารองรับบาทท๎าว เคยอยูํเหนือแทํนแก๎วล
วาด/อาสนาแล ท๎าวบํเคยแปรํผวนแอํวลํา ท๎าวค็บํเคยแอํวกวําหากินปุนอินดู 2 หนํอท๎าวเปลี่ยน*
ขึ้นเหวหราดห๎วยผาชัน ลางทีท๎าวค็ซะเลซะล าพลาด ท๎าวฟะเฟืองฟูาวซะเลลง ลางทีท๎าว/ค็ผัน
เกาะกอบงแลปุาหญ๎า ลางทีปานดั่งจักขึ้นฟูาที่ดอยสูง ลางทีท๎าวค็จูง ลางทีท๎าวค็จํองเดินดั่งชอง
เครือหวายทุกข์เหลือหลายเป็นเลือดผายหนามยาดเนื้อหนังขาดเป็นรอย ทุกข์กลอย /(ใบลาน
หน๎าที่ 21) /ใจ หนํอหล๎า หนามยาดฝุาบาทาย่ าหินผาตีนแตก ทุกร๎อนแรกหัวใจ ทุกข์ทรวงใน
เท่าฟ้า ปุนอินดู 2 หนํอหล๎าเป็นก าพร๎าพรากเมืองมาแท๎แลหนอ โอยหนอ (ใบลานหน๎าที่ 22) 
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 4. บุคลาธิษฐาน เป็นการสมมุติให๎สิ ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิตแสดงกิริยา
อาการได๎เหมือนมนุษย์ ทั้งนี้เพ่ือเน๎นให๎เห็นถึงอารมณ์ความรู๎สึกของกวีได๎แจํมชัดขึ้น พบวํากวีมี
การใช๎บุคลาธิษฐาน ดังความวํา 
  ในกาลเมื่อนั้นบํเมินนาน ตาว เทวดา อันอยูํในสีวิกายเถื่อนถ้ าค็มาค้ า
สมพารแหํงพระองคราญหนํอหล๎าดาบทิพพ์กล๎าค็อยาด/แตํฟูาลงมาจมบาทาพระบาทหนํอท๎าว
ราชกุมมารพร๎อมกับด๎วยด๎วยอทิฏฐานบุญแผํนิมิตแกํเนิงน๎องหนังหัวพองยาวเยิกน้ าพํุมเพิกไพมา
ในดงหนาเกิดก๎องมีต๎นวําฟ้าร้องแลดอย/ครางเป็นดั่งจักเกินจักพังร้อนเล่าสนั่นก้องเท่าภูเขา
ใหญ่ก้มหน้าให้กุมมารมีอาการไหววะวาดมีใจสวาทชมบานยอมือสานตั้งตํอตั้งสัจจะรอขุนอินท์
ตั้งแตํงดินเทสท๎องรอดแตํห๎องขง/เทพาทังมวลมาชมชื่นปิติตื่นยินดีด๎วยปารมีเจ๎าสร๎างเหตุแมํเจ๎า
มล๎างตายไพ นางนงไวยผู๎แมํ เทวดาค็ยินชอบแท๎หันหน๎ายอมือสาใสํเกล๎าเซิงหนํอพระเจ๎าตนบุญ
แลนา มหาสัตฺโต ปทุมม //(ใบลานหน๎าที่ 75) 

-------------------- 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชือ่งานวิจัย  : ศักยภาพและกลยุทธ์ด๎านบริหารจัดการของโรงงานเซรามิคขนาดเล็กในการ 
     เตรียมความพร๎อมเพ่ือการด ารงอยูํอยํางยั่งยืน 
ชื่อผู้วิจัย  : นายอดุลย์ ทรายตัน 
ปีท่ีท าวิจัย  : 2555 

…………………. 
ผลผลิตจากงานวิจัย : 
 1. ศักยภาพระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิคขนาดเล็กของพื้นที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอแมํทะ และอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
 2. กลยุทธ์ในการเตรียมความพร๎อมด๎านบริหารจัดการโรงงานเซรามิคของพื้นที่ 
อ าเภอเมือง อ าเภอแมํทะ และอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย :  
 กลําวแยกตามผลผลิตจากงานวิจัย 
 1. ศักยภาพระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิคขนาดเล็ก  
  1.1 ด๎านการผลิต มีความสามารถในการผลิตสินค๎าประเภทตําง ๆ อยํางหลากหลาย
รูปแบบท าให๎ สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า สินค๎ามีความโดดเดํนของลวดลาย         
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีราคาถูกเมื่อเทียบราคาสินค๎าจากโรงงานผลิตที่มีขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญํ ลูกค๎ายอมรับได๎กับคุณภาพสินค๎า มีการสํงมอบสินค๎าทันเวลาที่ท าข๎อตกลงกับลูกค๎า 
ดังนั้น สินค๎าเมื่อผลิตแล๎วจึงมีตลาดรองรับ 
  1.2 ด๎านบุคลากร ใช๎ระบบการบริหารแบบครอบครัว ความสัมพันธ์ระหวํางนายจ๎าง
กับแรงงานเป็นแบบแนวราบ มีสวัสดิการแกํแรงงาน สํงผลตํอขวัญและก าลังใจของแรงงาน       
เกิดความรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของรํวมกัน 
  1.3 ด๎านการเงิน มีแหลํงเงินทุนที่หลากหลายส าหรับการบริหารจัดการ มีการจัดท า
บัญชีการเงินอยํางสม่ าเสมอเจ๎าของโรงงานเป็นผู๎ก ากับดูแลการเงินด๎วยตนเอง ท าให๎เกิดการบริหาร
อยํางคลํองตัว 
  1.4 ด๎านการสื่อสารระหวํางบุคลกรในโรงงาน มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีมาก
ในทุกด๎านเพราะองค์กรมีขนาดเล็ก นับความโดดเดํนและเป็นจุดแข็งหนึ่งขององค์กร 
  1.5 ด๎านการตลาด ไมํมีการวางแผนด๎านการตลาด ลูกค๎ารู๎จักสินค๎าโดยผําน         
ชํองทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดบูท (Boot) แสดงสินค๎า โรงงานเป็นผู๎ก าหนดราคาสินค๎า
เองตามราคาจริงของต๎นทุนการผลิต มีตลาดตํางประเทศรองรับการระบายสินค๎า สร๎างระบบการ
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ขายจูงใจลูกค๎าโดยเน๎นการให๎สํวนลด การแถม การตํอรองราคา และการตรงตํอเวลาในการสํง
มอบสินค๎า 
  1.6 ด๎านการสนับสนุนได๎รับการสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การผลิตจากศูนย์พัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดล าปาง เชํน เทคนิคการผลิต การปรับปรุง
คุณภาพของเตาเผา 
  1.7 ด๎านอุปสรรคการด าเนินการ เป็นปัญหาถาวรที่ยาก ตํอการด าเนินการแก๎ปัญหา 
การแขํงขันด๎านราคา  จากโรงผลิตที่มีขนาดใหญํกวํา ต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้น นโยบายเรื่องการ
ปรับคําแรงงาน และการถูกลอกเลียนแบบสินค๎า 
 2. กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการโรงงานเซรามิคของพื้นที่ 
อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ทะ  และอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
  2.1 กลยุทธ์ด๎านการผลิต ประกอบด๎วยแผนงาน 
   1. การสต๏อกสินค๎า 
   2. หยุดการผลิตชั่วคราว/ลดการผลิต/ชะลอการผลิต 
   3. ออกแบบสินค๎าใหมํ 
   4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพ่ือลดต๎นทุน 
   5. รักษาระดับคุณภาพสินค๎า 
   6. ยึดหลักพ่ึงพิงตนเองเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต 
   7. ขยายฐานการผลิต 
  2.2 กลยุทธ์ด๎านบุคลากร 
   1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ๎างแรงงาน 
   2. เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
   3. ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และมุมมองใหมํ ๆ อยูํเสมอ 
   4. เตรียมรับมือเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
   5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเป็นแบบระบบครอบครัว 
   6. เจ๎าของกิจการเป็นทั้งผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงาน 
   7. จัดหาแรงงานที่มีทักษะอยํางหลากหลาย 
  2.3 กลยุทธ์ด๎านการเงิน การใช๎ระบบเงินหมุนเวียน 
  2.4 กลยุทธ์ด๎านข๎อมูลขําวสาร เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู๎ 
  2.5 กลยุทธ์ด๎านการตลาด 
   1. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. รักษาฐานลูกค๎าประจ า 
   3. สร๎างเครือขํายด๎านการตลาด 

…………………. 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ชื่องานวิจัย   :  ค าเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีของไทลื้อ 
ชื่อผู้วิจัย  :  นายปฏิญญา บุญมาเลิศ 
ปีท่ีท าการวิจัย   :  2555 

.................... 
ผลผลิตจากงานวิจัย  : 
 1. มิติที่ใช๎ในการอธิบายลักษณะของผีแตํละชนิดของชาวไทลื้อ 
 2. ชนิดของผีตามค าเรียกผีของชาวไทลื้อ 
 3. อิทธิพลหรือความส าคัญของผีแตํละชนิดที่มีบทบาทตํอวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อ 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  : 
 1. มิติแหํงความแตกตํางของค าเรียกผีของชาวไทลื้อ ค าเรียกผีแตํละชนิดใช๎มิติค า
เรียกผีของภาษาถิ่นไทยเหนือเป็นเกณฑ์ในการบรรยาย มิติดังกลําวประกอบด๎วย มิติที่ 1 "การ
กระท า" มิติที่ 2 "การปรากฏ" มิติที่ 3 “เพศ” มิติที่ 4 “การแสดงออก” มิติที่ 5 “แหลํงที่อยูํ” 
มิติที่ 6 “สิ่งที่มนุษย์กระท าให๎” และมิติสุดท๎าย “อาหาร” ตัวอยําง เชํน ผีขุนน้ า [มิติเพศ] เป็นผี
ประเภทดี[มิติการกระท า]มักปรากฏตนในรูปแบบเทพเจ๎า[มิติการปรากฏ]ซึ่งสถิตอยูํบริเวณต๎น
น้ าอันเป็นต๎นก าเนิดของแมํน้ าแตํละสาย[มิติแหลํงที่อยูํ]ท าหน๎าที่คุ๎มครองดูแลรักษาต๎นน้ าหาก
ชาวบ๎านจะเข๎าไปในบริ เวณต๎นน้ าต๎องขออนุญาตผีขุนน้ าอยูํ เสมอ [มิติการแสดงออก ] 
ขณะเดียวกัน ต๎องประกอบพิธีกรรมบวงสรวง อัญเชิญผีขุนน้ ามาสถิตยังหอผีที่ชาวบ๎านสร๎างขึ้น
บริเวณต๎นน้ า[มิติสิ่งที่มนุษย์กระท าให๎] และชาวบ๎านจะน าเครื่องเซํนมาเลี้ยงผีขุนน้ า เพ่ือเป็นการ
แสดงความเคารพย าเกรงตํอผีขุนน้ า[มิติ อาหาร] 
 2. ค าเรียกผีชนิดตําง ๆ ของชาวไทยลื้อ ประกอบด๎วย ผีฟูา ผีขุนน้ า ผีเสื้อบ๎าน 
ผีเสื้อเมือง ผีเสื้อวัด ผีเสื้อนา ผีเสื้อห๎วย ผีเสื้อดง ผีเจ๎าที่ ผีปูุยํา ผีฝาย ผีไรํ ผีเปรต ผีเรํรอํน ผีกะ 
และผีสือ 
 3. อิทธิพลหรือความส าคัญของผีแตํละชนิดที่มีบทบาทตํอวิถีชีวิตของชาวไทยลื้อ ผี
ชนิดตําง ๆ ที่ถูกบัญญัติตามค าเรียกผีที่มีของชาวไทลื้อนั้น จัดเป็นภูมิปัญญาที่มีผลตํอวิถีชีวิตของ
ชาวไทยลื้อ ทั้งด๎านดูแลปกปูอง แบํงปันแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนต๎องใช๎รํวมกัน ค าเรียก
ผีชนิดนี้มีมากสุด เชํน ผีขุนน้ า ผีฟูา ผีเสื้อดง เป็นต๎น การดูแลพื้นที่การเกษตร คือ ผีไรํ ผีเสื้อนา 
การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความกตัญญูกตเวทีคือ ผีเจ๎าที่ ผีปูุยํา ด๎านการห๎าม
ประพฤติผิดโดยเฉพาะตํอผู๎มีพระคุณคือผีเปรต และปรามตํอกิจกรรมอาจเกิดอันตรายโดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืน ผีเรํรํอน ผีกะ และผีสือ 

..................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย  :  พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่สํงเสริมทักษะทางอารมณ์เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
ชื่อผู้วิจัย  : นายจีระพันธ์ เครือสาร  
ปีท่ีท าวิจัย  : 2556 

…………………. 
ผลผลิตจากงานวิจัย  : 
 1. บริบทพฤติกรรมการการฝึกอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กของผู๎ปกครองต าบลบ๎านเอ้ือม 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 2. หลักสูตรการฝึกการฝึกอบรมเรื่อง พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลานที่สํงเสริม
พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก 
   
องค์ความรู้จากงานวิจัย : 
 กลําวแยกตามผลผลิตจากงานวิจัย 
 1. บริบทพฤติกรรมการฝึกอบรมเลี้ยงดู เด็กเล็กของผู๎ปกครองต าบลบ๎านเอ้ือม     
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบวํา 
  1.1 การเลี้ยงดูบุตรหลานในพ้ืนที่เปูาหมายสํวนใหญํอยูํในความดูแลของผู๎สูงอายุ 
ซึ่งถือวําเป็นชุมชนที่มีต๎นทุนทางสังคมดี เพราะยังมีการให๎ความชํวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน        
ทั้งในระดับเครือญาติ และเพ่ือบ๎านในชุมชน 
  1.2 สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวโดยภาพรวมถือวําอยูํในเกณฑ์ดี คืออยูํกัน
ความพร๎อมหน๎าพร๎อมตา มีการสื่อสารซึ่งกันและกัน เนื่องจากผู๎ปกครองต๎องออกประกอบอาชีพ
นอกบ๎าน หน๎าที่การดูแลบุตรจึงต๎องอาศัยเครือญาติ 
  1.3 ครอบครัวที่มีผู๎สูงอายุเป็นผู๎ดูแลเด็กมักมีความกังวลพฤติกรรมบุตรหลานใน
อนาคต เนื่องจากรูปแบบพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กระหวํางผู๎เป็นบิด มาดา และผู๎สูงอายุไมํเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ตํางฝุายตํางตามใจเด็ก 
  1.4 พฤติกรรมการเลี้ยงดูเพ่ือสํงเสริมการพัฒนาเด็กทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา พบวํา ผู๎ปกครองสํวนใหญํไมํมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การสํงเสริมการเลํน
ของเด็กมักปลํอยเป็นอิสระ เพียงแตํคอยระวังและปูองกันอุบัติเหตุ การขับกลํอมและการเลํา
นิทานพบในบางครอบครัว แตํไมํสม่ าเสมอ 
  1.5 ผู๎ปกครองสํวนใหญํทั้งบิดา มารดา รวมถึงญาติผู๎ใหญํ เป็นกังวลกับพฤติกรรม
ของเด็กท่ีตนไมํสามารถควบคุมได๎ในเรื่องความดื้อ ความซน การไมํเชื่อฟัง และการเอาแตํใจ 
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  จากสารสนเทศ (Information) ที่เป็นผลการวิเคราะห์ข๎อมูลชี้ให๎เห็นวํา สังคมระดับ
ครอบครัวของชุมชนต าบลบ๎านเอ้ือม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ยังมีแบบแผนของสังคมไทย
ชนบทคือ ผู๎สูงอายุอาศัยอยูํกับครอบครัวของลูกหลาน และเป็นผู๎รับบทบาทในการดูแลเด็กเล็ก
ขณะที่พํอแมํของเด็กออกไปประกอบอาชีพนอกบ๎าน ผู๎สูงอายุจึงมีบทบาทตํอรูปแบบพัฒนาการ
ของเด็กซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิม ขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น 
ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กเพ่ือเสริมการพัฒนาของเด็กจึงมีความจ าเป็น 
 2. หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลานที่สํงเสริมพัฒนาการทาง
อารมณ์ของเด็ก 
  สารสนเทศที่เป็นผลการวิเคราะห์ข๎อมูล การด าเนินการสร๎าง/พัฒนาหลักสูตร     
ตามแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (2532) มีการหาคุณภาพของหลักสูตรที่ยกรํางขึ้นโดย
ผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณะครูผู๎ดูแลเด็กเล็ก จิตแพทย์เด็กและวัยรุํน โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง 
  ตามสารสนเทศ (Information) ที่เป็นผลการวิเคราะห์ข๎อมูลลงข๎อสรุปวํา การสร๎าง/
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต๎องมีการอ๎างอิงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่มีมากํอนเพ่ือใช๎
เป็นกรอบ พร๎อมทั้งมีกระบวนการหาคุณภาพกํอนถูกน าไปใช๎การฝึกอบรม เนื้อหาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่ดีนั้นนอกจากจะอ๎างอิง แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่เป็นผลจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องแล๎ว การมีสํวนรํวมของผู๎มีประสบการณ์ในการวิจัยนี้คือ คณะครู
ผู๎ดูแลเด็กเล็ก จิตแพทย์เด็กและวัยรุํน โรงพยาบาลศูนย์ล าปางนับเป็นความส าคัญ ที่จะท าให๎
เนื้อหาที่ต๎องการการฝึกอบรมนั้น  สอดคล๎องกับบริบทของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียจากการฝึกอบรม  
 

-------------------- 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย :  การศึกษาระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร  
จังหวัดล าปาง (โรงพยาบาลแจ๎หํม) เพื่อน าไปสูํกลไกทางด๎านการตลาดใน  
จังหวัดล าปาง  

ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาววิไลลักษณ์ พรหมเสน และ นางสาวปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ  
ปีท่ีท าวิจัย  :  2555 

...................... 
ผลผลิตจากงานวิจัย : 
 ระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร จังหวัดล าปาง 
(โรงพยาบาลแจ๎หํม)  และกลไกทางด๎านการตลาด  

องค์ความรู้จากงานวิจัย : 
 กลําวแยกตามผลผลิตจากงานวิจัย 
 ระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร จังหวัดล าปาง 
(โรงพยาบาลแจ๎หํม) และกลไกทางด๎านการตลาด  
       1. ระบบการบริหารจัดการ โครงสร๎างการบริหารจัดการแบํงออกเป็น 4 กลุํม         
ตามบทบาทหน๎าที่คือกลุํมสนับสนุน กลุํมผู๎ผลิตสมุนไพร กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และ
กลุํมแพทย์แผนไทย กลุํมที่ตรงกับประเด็นของการวิจัยคือ กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร        
ที่มีหน๎าที่แปรรูปสมุนไพรให๎เป็นผลิตภัณฑ์ตามความต๎องการของโรงพยาบาลแจ๎หํม ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ผลิต  จะใช๎รักษาผู๎ปุวยรํวมกับยาแพทย์แผนปัจจุบันตามค าวินิจฉัยของแพทย์ และ
ให๎บริการกับประชาชนทั่วไป 

 2. ระบบการผลิต ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1: การรับซื้อวัตถุดิบพืชสมุนไพร 
ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมวัตถุดิบ  เพ่ือเข๎าสูํกระบวนการผลิต เชํน การคัดแยก การท าความ
สะอาด และการท าให๎แห๎ง เป็นต๎น ขั้นตอนที่ 3: การบดละเอียดวัตถุดิบแตํละชนิด  เพ่ือเตรียม
ตัวสูํการปรุงตัวยา ขั้นที่ 4: การปรุงยาภายใต๎การควบคุมของเภสัชกร และขั้นที่ 5 : น ายา
สมุนไพรที่ผลิตเข๎าสูํระบบบัญชียาของโรงพยาบาล ยาสมุนไพรที่เข๎าสูํระบบบัญชีดังกลําวจะถูก
สั่งจํายให๎กับผู๎ปุวยควบคูํกับยาแผนปัจจุบัน   ภายใต๎การก ากับของแพทย์    
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 3. ระบบกลไกการตลาด จ าแนกเป็น 3 ขั้นตอนคือ กระบวนการผลิตคือ กระบวนการ
จัดการต๎นน้ า เป็นการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบจากแหลํงที่มา ประกอบด๎วย 3 สํวนยํอยคือ ที่
ส าคัญประกอบด๎วย การวางแผนการผลิต ปริมาณ เวลา กระบวนการจัดการก ลางน้ า 
ประกอบด๎วยกระบวนควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพของการแปรรูป ตรวจสอบ
คุณภาพของผลผลิต ควบคุมต๎นทุนการผลิต และกระบวนการจัดการปลายน้ า การก าหนด
มาตรฐานผลผลิตตามความต๎อการของตลาด ซึ่งระบบกลไกการตลาดดังกลําว เป็นกรอบปฏิบัติที่
เป็นสากล 

 จากสารสนเทศที่เป็นผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัย  พบวํา แนวโน๎ม(Trend) ของ
การแพทย์ปัจจุบันของไทย  คือ  การรักษา/การดูแลผู๎ปุวยด๎วยการใช๎วิธีการควบคูํกันทั้งด๎วย
วิธีการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือก บริบทของอ าเภอแจ๎หํม จังหวัดล าปางมีความ
เหมาะสมทั้งในด๎านภูมิปัญญาของแพทย์แผนทางเลือก และพืชสมุนไพรที่จะใช๎เป็นวัตถุดิบในผลิต
ตัวยาสมุนไพร ศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร จังหวัดล าปาง จึงถูกสร๎างขึ้นภายใต๎การสนับสนุน
ของโรงพยาบาลแจ๎หํม อ าเภอแจ๎หํม จังหวัดล าปาง โดยมุํงเปูาหมายหลักการผลิต  คือ ผลิตตาม
ความต๎องการของโรงพยาบาล  โดยมีรายชื่อยาหลักที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด แพทย์จะท า
หน๎าที่สั่งจํายยาสมุนไพรรํวมกับยาแพทย์แผนปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการยอมรับจากผู๎ใช๎บริการ และ
เมื่อวิเคราะห์เฉพาะโครงสร๎างของระบบการผลิตจะเห็นวํา มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน 
ตั้งแตํการจัดหาวัตถุดิบถึงการจัดการตลาด จึงปัจจัยตําง ๆ ดังกลําวเมื่ออ๎างอิงตามหลักการแล๎ว 
ศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร จังหวัดล าปาง ควรมีการด าเนินการอยํางยั่งยืน  พร๎อมกับมีการ
พัฒนาในทิศทางที่เป็นเชิงบวก แตํตามสารสนเทศพบวําทุกขั้นตอนของกระบวนการขาดการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งสิ้น ซึ่งสํงผลกระทบตํอการด าเนินการของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร 
เชํน ระบบการควบคุมปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ ระบบการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรตาม
มาตรฐาน GMP เป็นต๎น ด๎วยเหตุดังกลําว แตํละระบบในการผลิตจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาคุณภาพ
ของระบบให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะโครงสร๎างของระบบจะดีอยํางไร หาก
คุณภาพของระบบขาดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลกระทบในเชิงลบจะต๎องเกิดขึ้นกับ
ศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพร จังหวัดล าปางอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ดังตัวอยํางการจัดตั้งศูนย์
จ าหนํายสินค๎า OTOP ของจังหวัดตําง ๆ ที่ต๎องมีการปิดตัวลงเป็นสํวนใหญํ 

---------------- 
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การสังเคราะห์องคค์วามรู้งานวิจัย 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย   :  การจัดท าหํวงโซํอุปทานเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุํมผักปลอดสารพิษ  
     อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย  :  รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ 
ปีท่ีท าการวิจัย  :  2553 

.................... 

ผลผลิตจากงานวิจัย : 
 หํวงโซํอุปทานเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุํมผักปลอดสารพิษสารพิษ ต าบลปงยางคก 
อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยกระบวนการมีสํวนรํวม 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย : 
 การจัดหํวงโซํอุปทานเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุํมผักปลอดสารพิษสารพิษ  ต าบลปง
ยางคก อ าเภอห๎างฉัตร จังหวัดล าปาง ประกอบด๎วย 
 1. จัดหาตามความต๎องการอันมาจากกลุํมวิสาหกิจชุมชน คือสภาพพ้ืนที่ในการ
เพาะปลูก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ความเพียงพอของแหลํงน้ า การจัดหาตลาดรองรับ 
 2. การจัดโซํอุปทาน การวางแผนในการปลูก (ระดับครอบครัว/วิสาหกิจ/SMEs) 
การเตรียมการ เชํน คนปลูกผัก พ้ืนที่ วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบและปุ๋ย ด าเนินการปลูกปีละ 5 - 6 
ครั้ง (หมุนเวียนชนิดพืช/ผัก) ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 
 3. การสร๎างบรรจุภัณฑ์เพ่ือการกระจายสินค๎าโดยมีระบบหนุนเสริมคือ การ
ประเมินผลด าเนินงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเครือขํายวิสาหกิจชุมชน และ
ความพึงพอใจของลูกค๎า 
 4. ผลลัพธ์เชิงสังคม คือการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎าน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ความเข๎มแข็งของชุมชน 

..................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย  : การศึกษาความเป็นไปได๎ในการใช๎น้ ามันไพโรไลซิสในกิจกรรมของ 
    กลุํมเพาะเห็ด บ๎านปงยางคก จังหวัดล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย  : นายพัฒนพงษ์ ขยันดี และคณะ 
ปีท่ีท าการวิจัย  :  2553 

.................... 

ผลผลิตจากงานวิจัย : 
 น้ ามันดีเซลส าหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะซึ่งผลิตจากขยะถุงพลาสติกที่ เกิดจาก
กระบวนการเพาะเห็ดของกลุํมเพาะเห็ด บ๎านปงยางคก จังหวัดล าปาง  ด๎วยกระบวนการ         
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ผลผลิตดังกลําวเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎ก าจัดขยะดังกลําว 

องค์ความรู้จากงานวิจัย : 
 น้ ามันดีเซลส าหรับเครื่องยนต์ 4 ดีเซลจังหวะซึ่งผลิตจากขยะถุงพลาสติกที่เกิดจาก
กระบวนการเพาะเห็ดของกลุํมเพาะเห็ด บ๎านปงยางคก จังหวัดล าปาง เมื่อเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางด๎านตําง ๆ กับน้ ามันดีเซลหมุนเร็วที่ใช๎ทั่วไป เป็นดังนี้  
 1. อัตราการสิ้นเปลือง แสดงดังตารางที่ 1 
ตาราง: เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองระหวํางน้ ามันดีเซลปกติกับน้ ามันดีเซลที่ผลิตจาก
ถุงพลาสติกด๎วยกระบวนการไพโรไลซิส มิลลิลิตร/นาที (ml/second) ที่ระดับอัตราความเร็วของ
รอบเครื่องระหวําง 1200 -2400 รอบ/นาที 

อัตราความเร็วรอบ
เครื่อง 

(รอบ/นาที) 

อัตราการสิ้นเปลือง 
น้ ามันดีเซลปกติ 
(มิลลิลิตร/นาที) 

อัตราการสิ้นเปลือง 
น้ ามันดีเซลจากการไพโรไลซิส 

(มิลลิลิตร/นาที) 
1200 0.174 0.280 
1400 0.236 0.305 
1600 0.261 0.564 
1800 0.214 0.463 
2000 0.732 0.914 
2200 0.794 1.344 
2400 0.889 วัดคําไมํได๎ 
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 2. คําไอเสียจากการเผาไหม๎ แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบคําเฉลี่ยคําไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม๎ของน้ ามันดีเซลปกติกับน้ ามัน
ดีเซลที่ผลิตจากถุงพลาสติกด๎วยกระบวนการไพโรไลซิสภายในกระบอกสูบความจุ3000 ลูกบาศก์
มิลลิลิตร (ซี.ซี) ของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ที่ระดับอัตราความเร็วของรอบเครื่องแตกตํางกัน 

อัตราความเร็วรอบ
เครื่อง 

(รอบ/นาที) 

คําไอเสียเฉลี่ยของน้ ามันดีเซลปกติ 
(ppm) 

คําไอเสียน้ ามันดีเซลจากการไพโรไล
ซิส (ppm) 

CO O2 CO2 CO O2 CO2 

850 - 1199 691 18.8 1826 136 20.9 800 
1200 - 1799 470 18.8 951 343 20.4 3855 
1800 - 2399 466 20.9 738 343 20.3 890 
มากกวํา 2400 467 18.5 1061 343 20.5 880 

 

 3. ราคาต๎นทุน  เมื่อเปรียบเทียบต๎นทุนการผลิตตํอลิตร พบวําถ๎ากลั่นน้ ามันดีเซล
จากถุงพลาสติกปริมาณ 200 กิโลกรัมกระบวนการไพโรไลซิส จะมีต๎นทุนการผลิตที่ 12.83 บาท/
ลิตร ขณะที่น้ ามันดีเซลปกติ ณ เวลาที่ท าการเปรียบเทียบมีราคา 29.99 บาท/ลิตร  

.................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ชื่องานวิจัย  :  การประยุกต์ใช๎คิวอาร์โค๎ดกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ชื่อผู้วิจัย  :  นางเยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ และนายอนุกิจ เสาร์แก๎ว 
ปีท่ีท าการวิจัย  :  2554 

.................... 
ผลผลิตจากงานวิจัย : 

QR Code ของพรรณไม๎แตํละชนิดที่อยูํในฐานข๎อมูลหรือทะเบียนพรรณไม๎ของสวน
พฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  : 
 บาร์โค๎ด 2 มิติ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพ่ิมเติมจากบาร์โค๎ด 1 มิติ สามารถบรรจุข๎อมูล
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถบรรจุข๎อมูลมากได๎ประมาณ 40000 ตัวอักษรหรือประมาณ 200 
เทําของบาร์โค๎ด QR Code เป็นบาร์โค๎ด 2 มิติชนิดหนึ่ง โทรศัพท์มือถือแบบมีกล๎องถํายรูปในตัว
และตดิตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว๎ สามารถอํานบาร์โค๎ดดังกลําวได๎ การสร๎าง QR Code เพ่ือ
ประยุกต์ใช๎สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.ท าบัญชี/ท าทะเบียนพรรณไม๎ที่ปรากฏในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือท าเป็น
ฐานข๎อมูล  ถ๎าโรงเรียนมีทะเบียนพรรณไม๎อยูํแล๎ว ไมํต๎องท าสํวนนี้ซ้ า 
 2.ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข๎อมูลพรรณไม๎ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให๎อยูํในรูป
ของฐานข๎อมูลบนเว็บไซต์ (URL)โดยข๎อมูลพรรณไม๎แตํละชนิดในฐานข๎อมูลที่ออกแบบอาจ
ประกอบด๎วย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออ่ืน ๆ ลักษณะของพรรณไม๎ ประโยชน์ และรูปภาพ  
เว็บไซต์ทีพั่ฒนาแสดงดังตัวอยําง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รูปที่ 1 : แสดงตัวอยํางหน๎าเว็บเพจที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช๎เก็บข๎อมูลพรรณไม๎สวนพฤกษศาสตร์  
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 3.น า URL ของแตํเว็บเพจที่แสดงพรรณไม๎แตํละชนิด มาสร๎างเป็นรูปภาพ QR Code 
แล๎วน ารูปภาพดังกลําวมาพิมพ์ลงบนปูายพรรณไม๎ซึ่งท าจากวัสดุที่ กันความชื้นและน้ าได๎        
ทั้ง 2 ขั้นตอนดังกลําวแสดงดังรูปตัวอยํางหน๎าถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                รูปที่ 2 : แสดงวิธีการสร้าง QR Code จากURL ที่สร้างจากพรรณไม้แต่ละชนิด 
 
 

 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3 :  แสดงตัวอย่างการออกแบบป้ายพรรณไม้ และการพิมพ์ QR Code บน
แผ่นป้ายดังกล่าว 
 4. ติดตั้งโปแกรมถอดรหัส  QR Code กับโทรศัพท์มือถือที่มีกล๎องถํายรูป 
 5. เมื่อต๎องการทราบข๎อมูลพรรณไม๎ชนิดใด เปิดกล๎องถํายของรูปโทรศัพท์มือถือดังกลําว
ข๎อ 4 รหัส QR Code ของพรรณไม๎ชนิดนั้นจะถูกถอดเป็นข๎อมูลตามหน๎าเวบเพจ ดังกลําวข๎อ 2 
 

.................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย  : ออกแบบและสร๎างเครื่องเขยําขวดยาฉีดต๎นแบบส าหรับโรงพยาบาล 
    ในจังหวัดล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย:   : นางจินตนา อ านาจกิติกร และคณะ  
ปีท่ีท าวิจัย  : 2554 

…………………. 
ผลผลิตจากงานวิจัย :  
 เครื่องเขยําขวดยาฉีดส าหรับการเตรียมยากํอนฉีด 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  :  
 เครื่องเขยําขวดยาฉีดส าหรับการเตรียมยากํอนฉีด ที่มีจ าหนํายในท๎องตลาด         
เป็นเครื่องเขยําสารละลายรูปแบบวงโคจร (Orbital Shaker) ที่มีราคาสูงและมีใช๎อยูํใน
ห๎องปฏิบัติการเทํานั้น ยังไมํมีเครื่องเฉพาะส าหรับเขยําขวดยาฉีด  ใช๎งานส าหรับโรงพยาบาล
โดยตรง เครื่องเขยํายาส าหรับการเตรียมยาฉีด  ที่เป็นองค์ความรู๎จากงานวิจัย ด าเนินการสร๎าง
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ออกแบบโครงสร๎างรองฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดดังภาพท่ี 1 และ
ที่ 2 
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รปูท่ี 1: แสดงแบบรํางรายละเอียดของสํวนประกอบโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่อง 
เขยําขวดยาฉีด  
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รูปที่ 2: แสดงแบบรํางการประกอบแตํละสํวนของโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของ 

เครื่องเขยําขวดยาฉีด  
 
 2. ออกแบบลายวงจรชุดควบคุมมอเตอร์ ดังรูปที่ 3 และ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3: แสดงลายวงจรชุดควบคุมมอเตอร์เครื่องเขยําขวดยาฉีดที่ออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4: แสดงลายวงจรชุดควบคุมมอเตอร์เครื่องเขยําขวดยาฉีดบนแผํนปริ้นต์ 
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 3.ออกแบบฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด ดังรูปที่ 5  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5: แสดงแบบฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดที่ออกแบบ 

  4.ประกอบสํวนฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดตามล าดับขั้นดังรูปที่ 6 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6: แสดงวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นสํวนประกอบสํวนฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด 
 ตามแบบท่ีออก 
 

 

 



 

สังเคราะห์งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

30 
  

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7: แสดงการประกอบติดมอเตอร์กับลูกเบี้ยวกับสํวนฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8: แสดงสํวนฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดที่ประกอบเสร็จแล๎ว 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 9: แสดงวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสํวนประกอบของแผํนรับถาดยึดขวดยาฉีดขณะเขยํา 
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รูปที่ 10: แสดงแผํนรับถาดยึดขวดยาฉีดขณะเขยําที่ประกอบเรียบร๎อยแล๎ว (ขวา) 

 5. ประกอบแผํนรับถาดยึดขวดยาฉีดขณะเขยําที่ประกอบแล๎วเข๎ากับสํวนฐาน
เคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด พร๎อมทั้งติดตั้งมอเตอร์ DC 12 โวลต์ ดังรูป 11 - 12  
 
 

 

 

 
รูปที่ 11: แสดงมอเตอร์ที่ใช๎ DC 12 โวลต์เพื่อใช๎เป็นก าลังเขยําถาดยึดขวดยาฉีด 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12: แสดงแผํนรับถาดยึดขวดยาฉีดขณะเขยําที่ประกอบแล๎วเข๎ากับสํวนฐานเคลื่อนที่ของ
เครื่องเขยําขวดยาฉีด พร๎อมทั้ง ติดตั้งมอเตอร์ DC 12 โวลต ์ 
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 6. ประกอบโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดดังที่ออกแบบ
รูปที่ 1 ล าดับขั้นการประกอบน าดังรูปที่ 13 - 14 
 

                                    

 

 

 

 
รูปที่ 13: แสดงชิ้นสํวนที่ตัดแล๎วตามแบบท่ีออกและเป็นสํวนประกอบของโครงสร๎าง 
 รองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด 
 

  

 

 

 

 

รูปที่ 14 : แสดงโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดที่ประกอบแล๎ว 
             พร๎อมติดที่ยึดน๏อตกับสํวนที่เป็นฐานของโครงสร๎างดังกลําว 
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 7.  ประกอบวงจรแหลํงจํายไฟและวงจรควบคุมมอเตอร์ตามแบบที่ออกดังรูปที่ 3 - 
4  ผลการประกอบเป็นดังรูปที่ 15 หน๎า 7 

 

 

 

 

   

รูปที่ 15: แสดงวงจรแหลํงจํายไฟและวงจรควบคุมมอเตอร์ที่ประกอบแล๎ว 

 8. ติดตั้งวงจรแหลํงจํายไฟควบคุมมอเตอร์ วงจรตั้งเวลา และวงจรหนํวงเวลากับ
สํวนที่เป็นฐานของโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด  ดังรูปที่ 16 

 

 

 

 

 

รูปที่ 16: แสดงการติดตั้งวงจรแหลํงจํายไฟควบคุมมอเตอร์ วงจรตั้งเวลา และวงจรหนํวงเวลา 
           กับสํวนฐานของโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด 
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 9. ทดลองประกอบแผํนวงจรที่ประกอบแล๎วดังรูปที่ 16 เข๎ากับสํวนฐานของ
โครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีด พร๎อมเชื่อมตํอแตํละหนํวยของวงจรด๎วย
สายไฟ ผลการประกอบดังกลําวแสดงดังรูปที่ 17 หน๎า 8 

 

 

                  

 

 

 

รูปที่ 17: แสดงการทดลองประกอบแผํนวงจรที่ประกอบแล๎วเข๎ากับสํวนฐานของ                                     
โครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดพร๎อมเชื่อมตํอ                                    
แตํละหนํวยวงจรด๎วยสายไฟ 

 10.  ทดลองติดตั้งชุดฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดดังรูปที่ 12 เข๎ากับ
โครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยําขวดยาฉีดดังรูปที่ 17 ผลการติดตั้งแสดงดังรูปที่ 18  

  

 

 

 

 
 

รูปที่ 18: แสดงการติดตั้งชุดฐานเคลื่อนที่เครื่องเขยําขวดยาฉีดเข๎ากับโครงสร๎าง 
            รองรับฐานดังกลําว 
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 11.  ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากฐานโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของ
เครื่องเขยําขวดยาฉีด เมื่อถอดแล๎วพํนสีแตํละสํวนดังน าเสนอรูปที่ 19 - 20 หน๎า 9 

   

 

 

 

 

รูปที่ 19 : แสดงขั้นตอนการพํนสีสํวนฐานและกรอบโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของ 
             เครื่องเขยําขวดยาฉีดโดยครั้งแรกพํนด๎วยสีด าเพ่ือรองพ้ืน 
 

 

 

 

 

 
รูปที่ 20: แสดงขั้นตอนการพํนสีสํวนฐานและกรอบโครงสร๎างรองรับฐานเคลื่อนที่ของเครื่องเขยํา 
 ขวดยาฉีดโดยพํนทับสีด าด๎วยสีน้ าเงิน แล๎วพํนทับอีกครั้งหนึ่งด๎วยสีเคลือบ 

 12. เมื่อสีแห๎งประกอบสํวนตําง ๆ กลับคืนดังรูป 17 – 18 

 13. ออกแบบวงจรเพื่อควบคุมความเร็ว และเวลาของเครื่องเขยําขวดยาฉีด 
ดังรูปที่ 21  
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รูปที่ 21: แสดงวงจรควบคุมความเร็ว และเวลาที่ออกแบบ 

 14.  ออกแบบแผนผังควบคุมการท างานของวงจรควบคุมความเร็วและเวลาของ
เครื่องเขยําขวดยาฉีดดังรูปที่ 22 

 

 

 

 

 
รูปที่ 22: แสดงแผนผังควบคุมการท างานของวงจรควบคุมความเร็วและเวลาของ 
            เครื่องเขยําขวดยาฉีดที่ออกแบบ 
 15.  ออกแบบแผงควบคุมความเร็ว และเวลาของเครื่องเขยํายาฉีด ดังรูปที่ 23 

 

 

 

 

รูปที่ 23: แสดงแผงควบคุมความเร็วและเวลาของเครื่องเขยํายาฉีดที่ออกแบบ 

 

 

                

        

 

 

  

     

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

                                  

     

เป ด / ป ด 

      :  

     

 

 

Power Supply 1
220VAC to 12VDC

TIMER 1

TIMER 2
Power Supply 1

220VAC to 12VDC

Power Supply 1
220VAC to 12VDC

MOTOR Control

Select speed
motor Control

SELECT TIMER 2

CONTROL PANEL

MOTOR

INPUT
220 VAC
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 16.ประกอบวงจรควบคุมความเร็ว และเวลาดังรูปที่ 21 แผนผังควบคุมการท างาน
ของวงจรควบคุมความเร็วและเวลา ดังรูปที่ 22 และ แสดงแผงควบคุมความเร็วและเวลาของ
เครื่องเขยํายาฉีด ดังรูปที่ 23 เข๎าด๎วยกัน ผลการประกอบแสดงดังรูปที่ 24 หน๎า 11  
 

 

 

 

รูปที่ 24: แสดงผังควบคุมการท างานของวงจรควบคุมความเร็วและเวลาของเครื่องเขยํายาฉีด  
            ซึ่งผังกลําวประกอบด๎วยวงจรควบคุมความเร็วและเวลา  
 
 17.ออกแบบถาดยึดขวดยาฉีดขณะก าลังเขยํา แสดงดังรูปที่ 25 พร๎อมทั้งประกอบ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 25: แสดงการออกแบบถาดยึดขวดยาฉีดขณะก าลังเขยํา พร๎อมทั้งการประกอบ ดังรูป  
ด๎านลํางมุมขวา 
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 18. น าถาดยึดขวดยาฉีดขณะก าลังเขยําที่ประกอบแล๎ว ประกอบเข๎ากับแผํนรับ
ถาดยึดขวดยาฉีด ขณะเขยําดังรูปที่ 26 

 

 

 

 

รูปที่ 26: แสดงถาดยึดขวดฉีดยาขณะเขยําที่ประกอบเข๎ากับแผํนรับถาดยึดขวดฉีดยาขณะเขยํา 
 
  19.หุ๎มถาดยึดขวดฉีดยาขณะเขยําด๎วยฟองน้ าแข็งแบบบางด๎านที่ยึดขวดฉีดยาเพ่ือ
ปูองกันแรงกระแทก และลดความดังของเสียง  ดังรูปที่ 27 

 

 

 

                      

รูปที่ 27: แสดงการหุ๎มถาดยึดขวดฉีดยาขณะเขยําด๎วยฟองน้ าแข็งแบบบางด๎านที่ยึดขวดฉีดยา   
            เพ่ือปูองกันแรงกระแทกและลดความดังของเสียงดัง 
 

20.ทดลองใช๎เพ่ือตรวจสอบการควบคุมความเร็วในการเขยํา การตั้งระยะเวลาใน       
การเขยํา และความดังของเสียงขณะก าลังเขยํา 
 21. ปรับปรุงผลการทดลองดังกลําวข๎อ 20 หาผู๎เชี่ยวชาญให๎ค าแนะน า 
 22. สร๎างคํูมือการใช๎งาน 

............................... 

  

.................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย  :  การวิจัยพัฒนาครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางด๎วยภูมิปัญญา    
     ท๎องถิ่นด๎านศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อผู้วิจัย  :   ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ และคณะ  
ปีท่ีท าวิจัย  :   2555 

...................... 
 

ผลผลิตจากงานวิจัย  : 
 นักศึกษาชั้นปีที่  4 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจ านวน 60 คน            
มีการพัฒนาด๎านทักษะการวิจัย โดยก าหนดปัญหาและโจทย์วิจัยจากภูมิปัญญาท๎องถิ่ น        
ด๎านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดล าปาง 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย : 
 การพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจ านวน 60 คน  
ให๎มีทักษะการวิจัยด าเนินการตามล าดับขั้น ดังนี้ 
 1. ท าการรวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านศิลปวัฒนธรรมจากความรู๎และ
ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือจากผลการสืบค๎นของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และที่ 3 
และจากผลการวิจัยสถาบัน ผลการรวบรวมดังกลําวจะใช๎เป็นฐานข๎อมูลส าหรับการพัฒนาโจทย์
วิจัย 
 2. ให๎นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แตํละคนเลือกภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดล าปางที่สนใจเพื่อคิดค๎นหาค าตอบโดยกระบวนการวิจัย 
 3. จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดล าปางที่สนใจเพ่ือคิด
ค๎นหาค าตอบโดยกระบวนการวิจัย ท าการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให๎มีทักษะการวิจัยโดยก ากน
ดกรอบการพัฒนา 7 ด๎านคือ การระบุปัญหาและโจทย์วิจัย  การก าหนดวั ตถุประสงค์และ
สมมุติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย ทักษะการเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลและ
การแปลผลความหมายข๎อมูล การสรุปผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  
 4. ประเมินผลการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่  4  ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจ านวน 60 คน 

.................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ชื่องานวิจัย  :   การบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ชุมชน 
      เป็นฐาน 
ชื่อผู้วิจัย  :   นายพงศธร ค าใจหนัก 
ปีท่ีท าวิจัย  :   2555 

…………………. 
 
ผลผลิตจากงานวิจัย  :  
 วิธีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน 
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  : 
 1.  เชื่อมโยงสิ่งแวดล๎อมในชุมชนที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ตามค าอธิบายรายวิชา
ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
 2. เขียนสาระการเรียนรู๎รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมจากสิ่งแวดล๎อมในชุมชน โดยสาระ
การเรียนรู๎ที่เขียนมีความสอดคล๎องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการของรายวิชาดังกลําว 
 3.  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎จ านวน 11 แผน ประกอบด๎วย 
  3.1  สิ่งแวดล๎อมชุมชน จ านวน   6 คาบ 
  3.2 เทคนิคการศึกษาชุมชน   จ านวน  3  คาบ 
  3.3 การฝึกปฏิบัติงานศึกษาชุมชน จ านวน   6 คาบ 
  3.4 เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนาชุมชน จ านวน 3 คาบ 
  3.5 เรื่องเลําจากชุมชน จ านวน 3 คาบ 
  3.6 ข๎อเสนอโครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชน จ านวน 3 คาบ 
  3.7 เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินโครงการ  จ านวน  3  คาบ 
  3.8 การวิเคราะห์และพัฒนาข๎อเสนอโครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
       ชุมชน จ านวน 3 คาบ 
  3.9 การปฏิบัติโครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชน จ านวน 9 คาบ 
  3.10 การรายงานโครงการ จ านวน   3 คาบ 
  3.11 การเติมเต็มและศึกษาดูงานกรณีศึกษา จ านวน 3 คาบ 
  3.12 การสรุปบทเรียน   จ านวน   3 คาบ 
 4.ด าเนินการสอนเนื้อหาสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมชุมชนและแนวทางแก๎ไขรวมทั้งน าเสนอ 
กรณีตัวอยํางชุมชนที่มีผลงานดีเดํนด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมชุมชน  ตลอดจนการน าพาศึกษา
กรณีชุมชนตัวอยําง ขั้นตอนนี้ใช๎เวลา 9 คาบ    
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 5. ด าเนินการสอนเทคนิควิธีการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน  วิธีการเขียนข๎อเสนอ
โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การประเมินโครงการและการเขียนรายงานโครงการ  
 6. ให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติศึกษาสิ่งแวดล๎อมชุมชน เป็นระยะเวลา 6 น าเสนอผลการศึกษา
ชุมชนทุกสัปดาห์   
 7. ให๎นักศึกษาจัดท าข๎อเสนอโครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชน และวิเคราะห์โครงการ
เพ่ือการพัฒนารํวมกัน จนน าสูํโครงการที่มีความเหมาะสมสามารถน าสูํการปฏิบัติจริง 
 8.  ให๎นักศึกษาด าเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชนตามข๎อเสนอโดยเน๎นการม ี   
สํวนรํวมของชุมชน 
 9. ให๎นักศึกษาประเมินผลการด าเนินการตํอชุมชน และจัดท าเอกสารรายงานเพื่อ
น าเสนอตํอรายวิชา  
 10.สรุปผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาอันเกิดจากการกิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในชุมชน รวมทั้ง
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ประกอบด๎วย เทคนิคการศึกษาและท างานรํวมกับ
ชุมชน   การจัดท าและการประเมินโครงการ การศึกษาดูงานชุมชน  การฝึกประสบการณ์ผําน
การปฏิบัติจริง   การท างานเป็นกลุํมเพ่ือฝึกปฏิบัติในการศึกษาชุมชนประกอบด๎วย การ
สัมภาษณ์  การสังเกต  การศึกษาเอกสารและการจัดท าเวทีชุมชน  .มีการจัดเวทีเรียนรู๎รํวมกันใน
ชั้นเรียน  
 

........................ 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย  :  การจัดการความรู๎เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ของสถานศึกษาใน 
      จังหวัดล าปาง  
ชื่อผู้วิจัย  :  นายสมชาย เมืองมูล และคณะ 
ปีท่ีท าวิจัย  :  2555 

…………………. 
 

ผลผลิตจากงานวิจัย :  
 ประกอบด๎วย 
 1. นวัตกรรมสื่อการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2. นวัตกรรมสื่อการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย 
 3. นวัตกรรมสื่อการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร์ 
 4. นวัตกรรมสื่อการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ 
 5. นวัตกรรมสื่อการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ วิยาศาสตร์ 
 6. นวัตกรรมสื่อการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  
องค์ความรู้จากงานวิจัย 
 วิธีการใช๎การจัดการความรู๎การวิเคราะห์ความส าเร็จการสร๎างนวัตกรรมสื่อการสอน   
ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ วิธีการดังกลําวด าเนินการตามล าดับขั้นคือ 
 1. ก าหนดความรู๎/กรอบความรู๎ที่ต๎องการส าหรับการสร๎างนวัตกรรมสื่อการสอน 
 2. ค๎นหาครูแกนน าที่มีประสบการณ์ความส าเร็จ (Best Practice) การสร๎างนวัตกรรม
สื่อการสอนนวัตกรรมการวัดและประเมินผล และนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของครูแกนน าแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ เครื่องมือที่ใช๎
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎คือการเลําเรื่องประสบการณ์ความส าเร็จ (Story Telling) เรื่องที่เป็นความรู๎
ซํอนเร๎น (Tacit Knowledge) การสร๎างสื่อนวัตกรรมการสอนของครูแกนน าแตํละคน บันทึก 
เรื่องเลําโดยใช๎แผนผังมโนภาพ (Mind Map) กรอบเรื่องเลําดังกลําวประกอบด๎วย 
  3.1 ความส าเร็จหรือความประทับใจในการประกอบวิชาชีพ 
  3.2 ความส าเร็จหรือความประทับใจเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 
  3.3 อะไรเป็นข๎อจ ากัดหรืออุปสรรค 
  3.4 มีวิธีการจัดการข๎อจ ากัดหรืออุปสรรคนั้นอยํางไร 
  3.5 ความส าเร็จนั้นเชื่อมโยงไปหาบุคคลอื่นอยํางไร 
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 4. ท าการวิเคราะห์ ความรู๎ซํอนเร๎น การสร๎างสื่อนวัตกรรมการสอนของครูแกนน าแตํละ
คน ให๎เป็นความรู๎ชัดแจ๎ง (Explicit Knowledge) ผลการวิเคราะห์จ าแนกเป็น 2 ประเด็นหลัก
คือ ปัจจัยที่มีผลตํอการสร๎างสื่อนวัตกรรม และ กลไกท าให๎ประสบความส าเร็จในการสร๎างสื่อ
และนวัตกรรมการสอน 
 5. เผยแพรํวิธีการสร๎างสื่อนวัตกรรมการสอนของครูแกนน า  เพ่ือสร๎างเครือขํายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครูแกนน าของแตํละสาระการเรียนรู๎ และเป็นชํองทางเสนอแนะ    
การสร๎างสื่อนวัตกรรมการสอนของครู แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

.................... 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย  : การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินตํอ 
     สถานการณ์อุทกภัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
ชื่อผู้วิจัย:   : นายอภิศักดิ์ จักรบุตร  
ปีท่ีท าวิจัย  : 2555 

…………………. 
 

ผลผลิตจากงานวิจัย  : 
 1. การจ าแนกลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 
2542  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2554 
 2. ความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินกับเหตุการณ์
อุทกภัยที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2554 
 3. ผลการวิเคราะห์ ประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัย และแผนที่ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในจังหวัด
ล าปาง   
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  
 กลําวแยกตามผลผลิตจากงานวิจัย 
 1.  การจ าแนกลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 
2542 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2554 เมื่อการใช๎ประโยชน์จากที่ดินจ าแนกเป็น พ้ืนที่ชุมชน 
พ้ืนที่ปุาไม๎ พื้นท่ีชุมชนผสมพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่วํางเปลํา พื้นที่การเกษตร และพ้ืนที่แหลํงน้ า พบวํา 
พ้ืนที่แตํละลักษณะของอ าเภอเมือง  จังหวัดล าปางมีการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมเมื่อ
เปรียบเทียบแตํละชํวงของระยะเวลา ดังนี้ ร๎อยละของพ้ืนที่ชุมชนมีการขยายเพ่ิมขึ้น ร๎อยละของ
พ้ืนที่ปุาไม๎มีแนวโน๎มลดลงทุกปี ร๎อยละของพ้ืนที่ชุมชนผสมพ้ืนที่เกษตร  มีการเปลี่ยนแปลงใน 
ชํวงแคบ ๆ  ร๎อยละของพ้ืนที่วํางเปลําในปี พ.ศ. 2550 และ 2554 มีแนวโน๎มลดลง ขณะที่ร๎อยละ
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมขึ้นในชํวงกว๎าง สํวน การขยายตัวของพ้ืนที่แหลํงน้ ามีคําร๎อย
ละการเปลี่ยนแปลงอยูํในชํวงแคบ ๆ  เมื่อกลําวโดยสรุปการขยายตัวของพ้ืนที่การเกษตร นําจะ
เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให๎คําร๎อยละการใช๎ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน๎มลดลง และการขยายตัวของพ้ืนที่
ชุมชนเป็นสาเหตุรอง 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
กับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 พบวํา พ้ืนที่ของอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง       
ที่เป็นพ้ืนที่เกิดอุทกภัยมากสุดคือพ้ืนที่การเกษตร  รองลงมาคือ  พ้ืนที่ชุมชน 
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 3. ผลการวิเคราะห์ ประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัย และแผนที่  ที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในจังหวัด
ล าปางเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554  เมื่อเรียงล าดับจากมากไป
หาน๎อย 3 อันดับ พบวํา พ้ืนที่ของอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ที่เสี่ยงภัยตํอการเกิดอุทกภัยครั้ง
ตํอไปมากสุด  คือ พ้ืนที่ต าบลต๎นธงชัย รองลงมาคือ พ้ืนที่ต าบลปงแสนทอง สํวนพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย
น๎อยสุดคือ พื้นที่ต าบลบ๎านดง ผลการวิเคราะห์ดังกลําวจะน าไปสูํการวางแผนปูองกันอุทกภัยของ
พ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 เมื่อกลําวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ที่ใช๎ประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นของ
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  มีสาเหตุหลักเนื่องจากการขยายตัวของพ้ืนที่ทางการเกษตร และมี
สาเหตุรองคือ  การขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ชุมชนเป็นพ้ืนที่ส าคัญที่
สัมพันธ์ตํอพ้ืนที่เกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 การท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยอุทกภัยของต าบลตําง ๆ 
จะใช๎เป็นฐานข๎อมูล  ในการบริหารจัดการปูองกันอุทกภัยของพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

………………. 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย      : “ละอํอนน๎อยปลํอยสื่อ” การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียในพ้ืนที่ที่มี     
ปัญหายาเสพติดระบาดเพ่ือสร๎างความรู๎สึกมีสํวนรํวมแก๎ปัญหาภัยยาเสพติด 

     ในสังคม   กรณีศึกษา โรงเรียนโปุงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ชื่อผู้วิจัย  : นายฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก และคณะ  
ปีท่ีท าวิจัย   : 2556 

…………………. 

ผลผลิตจากงานวิจัย :   
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6 ของโรงเรียนบ๎านโปุงหลวง รัชมังคลาภิเษก          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ๎านแมํเฟือง จ านวนรวม 29 คน รับการพัฒนาเป็น“เยาวชน
สื่อ” เพ่ือแก๎ปัญหายาเสพติด  ในเขตต าบลบ๎านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
วิธีด าเนินการ : 
 ใช๎แนวคิดการมีสํวนรํวมของชุมชน ด าเนินการตามล าดับขั้นคือ 
 1. ท าความเข๎าใจกับชุมชนเพ่ือ 
  1.1 ชี้แจงจุดประสงค์ของการวิจัย 
  1.2 ยอมรับสภาพปัญหาการระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
  1.3 ยอมรับที่จะให๎นักเรียนกลุํมเปูาหมายรับการพัฒนาเป็นเยาวชนสื่อ 
 2. สร๎างหลักสูตรการฝึก  การฝึกอบรม  และด าเนินการฝึกการฝึกอบรม เยาวชนสื่อ  
ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงรูปแบบและวัตถุประสงค์ การใช๎งานของสื่อ
มัลติมีเดียแตํละรูปแบบ 
 3. เยาวชน สื่อท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  เพ่ือพัฒนาเป็น
โครงเรื่องส าหรับการสื่อมัลติมีเดียการแก๎ปัญหายาเสพติด เรียกขั้นตอนนี้วํา “การท าสารให๎เป็น
สื่อ” 
 4. ประเมินความพร๎อมของเยาวชนสื่อทางด๎าน 1) ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
2) ยาเสพติดเป็นเรื่องใกล๎ตัว 3) ความมั่นใจในความส าเร็จของการแก๎ปัญหายาเสพติด และ 4) 
ความมั่นใจการแก๎ปัญหายาเสพติด โดยผํานสื่อมัลติมีเดีย ผลการประเมินดังกลําวจะใช๎เป็น
สารสนเทศการตัดสินความเป็นไปได๎ท่ีจะพัฒนาเยาวชนสื่อ  
 5. เลือกรูปแบบสื่อมัลติมีเดียส าหรับแก๎ปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการมีสํวนรํวม  
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 6. ด าเนินการสร๎างสื่อมัลติมีเดีย โดยสาระส าคัญที่สื่อแตํละชิ้น/ชุดน าเสนอเกิดจากการ 
มีสํวนรํวมการสร๎างสื่อดังกลําวมี 3 ขั้นตอนโดยการให๎ความเห็นของผู๎เชี่ยวชาญคือ ขั้นกํอนการ
ผลิต ขั้นผลิต และข้ันหลังการผลิต 
 7. ประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียโดยกระบวนการแบบมีสํวนรํวม 
 8. ท าการเผยแพรํสื่อมัลติมีเดียเพ่ือแก๎ปัญหายาเสพติด 
 9. ประเมินผลการใช๎สื่อมัลติมีเดียเพื่อแก๎ปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการแบบมีสํวน
รํวม 
 
สรุปสาระส าคัญ : 
 องค์ความรู๎จากงานวิจัย การท าวิจัยเชิงพ้ืนที่นั้น บริบทของพ้ืนที่เป็นสํวนที่นักวิจัย
จะต๎องรู๎และเข๎าใจเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพ่ือใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการก าหนดกรอบแนวคิดของการ
วิจัย การประชุมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับงานวิจัยวิจัยเพ่ือชี้แจงท าความเข๎าใจเกี่ยวกับการมีสํวนได๎
สํวนเสียจากผลงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให๎การด าเนินการวิจัยเริ่มต๎นด๎วยดีจากการ
มีสํวนรํวมของชุมชน การมีสํวนรํวมทุกขั้นตอนของการวิจัยเป็นสิ่งที่นักวิจัยต๎องให๎ความส าคัญ ซึ่ง
จะท าให๎ผลการวิจัยนั้นเป็นความยั่งยืน เพราะ แนวทางการแก๎ปัญหา/พัฒนา มาจากภูมิปัญญาที่
เป็นบริบทของเฉพาะพ้ืนที่ ให๎ชุมชนรู๎สึกถึงความเป็นเจ๎าของส าหรับสํวนที่เป็นสารสนเทศของการ
วิจัยชี้ให๎เห็นวํา การใช๎เยาวชนสื่อ สร๎างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือแก๎ปัญหายาเสพติดในต าบลบ๎านเอ้ือม
นั้น นําจะเป็นชํองทางที่ดีอีกชํองทางหนึ่ง เพราะสื่อสร๎างมาจากกลุํมคนที่อายุรุํนราวคราว
เดียวกันกับผู๎มีปัญหาด๎านยาเสพติด ยํอมมีความรู๎ ความเข๎าใจปัญหาที่เกิดขึ้น การสร๎างสื่อจึง
นําจะสื่อความหมายที่ตรงกวํา 
 

-------------- 
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

ชื่องานวิจัย :  การพัฒนาชุดเสริมทักษะกรณีเรํงรัดกิจกรรมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์  
   ตามหลักการของ PERT/ CPM ส าหรับรายวิชา 5672601 วิศวกรรม

ซอฟต์แวร์เบื้องต๎น   
ชื่อผู้วิจัย  :  ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ 
ปีท่ีท าวิจัย  :  2555 

...................... 
ผลผลิตจากงานวิจัย  : 
  ชุดเสริมทักษะแสดงคําใช๎จําย  กรณีเรํงรัดกิจกรรมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
หลักการของ PERT / CPM  
 
องค์ความรู้จากงานวิจัย  : 
 เทคนิค PERT เป็นค ายํอของ Program Evaluation and Review Technique เป็น
เทคนิควิธีการวางแผน  และการควบคุมแผนซึ่งมีความซับซ๎อน โดยแสดงถึงขํายของงาน            
ที่ประกอบด๎วย  เหตุการณ์ และกิจกรรม กับเวลาโดยประมาณ เพ่ือค านวณหาเวลาที่คาดหวัง
ของกิจกรรมแตํละกิจกรรมจะแล๎วเสร็จ การควบคุมโครงการโดยใช๎เทคนิค PERT นั้นเป็นที่
ยอมรับกันอยํางกว๎างขวาง เป็นเทคนิคที่ใช๎ได๎ดีในแผนงานที่มีความสลับซับซ๎อน และเหมาะสม
กับกิจกรรมใหมํๆ ลักษณะเดํนของ PERT มีดังนี้ 
 1. ท าให๎แผนมีความเป็นไปได๎ มีรายละเอียดและงํายตํอการประสานงาน เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2. มีการประมาณเวลาและการท านายความไมํแนํนอน  ของการปฏิบัติงานไว๎
ลํวงหน๎า 
 3. มุํงให๎ความสนใจในสํวนตํางๆ ของโครงการที่คาดวําจะท าให๎ส าเร็จได๎ยาก 
 4. มีข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับทรัพยากรอยํางครบถ๎วน 
 5. PERT เป็นเทคนิคควบคุมโครงการได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว และเสียคําใช๎จําย
น๎อย 
 6. มีการรายงานสถานการณ์ของโครงการตลอดเวลาเพ่ือให๎ผู๎บริหารได๎ทราบ
ความก๎าวหน๎าของโครงการ 
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 สํวนเทคนิค CPM เป็นค ายํอ Critical Path Method เป็นเทคนิคการควบคุม
โครงการที่ได๎รับการพัฒนาใกล๎เคียงกับ PERT ที่ชํวยให๎ผู๎บริหารควบคุมโครงการโดยใช๎เวลาให๎
สั้นที่สุดในการด าเนินโครงการ โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือประหยัดงบประมาณในการด าเนินโครงการ
เป็นส าคัญการใช๎เทคนิค CPM เพ่ือวางแผนและควบคุมโครงการนั้น ประโยชน์ที่ได๎รับจากการใช๎
เทคนิค CPM มีดังนี้ 
 1. ชํวยให๎การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต๎ข๎อจ ากัดของเวลาและ
งบประมาณ 
 2. ชํวยให๎มีการติดตํอสื่อสารได๎อยํางชัดเจน ในเรื่องของเวลา งบประมาณและ
ขั้นตอนในการท ากิจกรรม 
 3. มีผลทางด๎านจิตวิทยาให๎ผู๎รํวมโครงการมุํงที่จะท างานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เวลาที่ก าหนด 
 4. ชี้ให๎เห็นสํวนประกอบที่ส าคัญของโครงการเพ่ือให๎ด าเนินการได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม 
 5. ชํวยฝึกผู๎จัดการโครงการให๎มีประสบการณ์กับการบริหารโครงการ 
 ชุดเสริมทักษะกรณีเรํงรัดกิจกรรมโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของ 
PERT/CPM ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  1  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานตามหลักการของ PERT/CPM 
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1.ออกแบบชุดเสริมทักษะการเรํงรัดกิจกรรมในโครงการตามหลักการของ PERT/ CPM 
จ านวน 2 ชุด ซึ่งแตํละชุดแบํงการน าเสนอข๎อมูลออกเป็น 7 สํวนหลัก ตามหมายเลขที่ปรากฏ 
แตํละหมายเลขอธิบายดังนี้  
 หมายเลข 1 แสดงขํายงาน PERT/CPM ตามสัญลักษณ์และข๎อมูลที่ก าหนดใน
ตารางหมายเลข 2 
 หมายเลข 2  ตารางจัดกิจกรรมและคําใช๎จําย โดยระยะเวลาและคําใช๎จํายใน
ตารางกิจกรรมสามารถปรับได๎ด๎วยการคลิกปุุม ‘ปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย’ประกอบด๎วยโครงสร๎าง
ขํายงาน การจัดตาราง และคําใช๎จํายในกิจกรรม    
 หมายเลข 3  ปุุมการด าเนินงานในชุดเสริมทักษะ ซึ่งประกอบด๎วยปุุมด าเนินงาน 
4 งาน คือ 

 ‘ปรับเปลี่ยนคําใช๎จําย’ ปุุมส าหรับการปรับเปลี่ยนระยะเวลาและคําใช๎จําย 
      ในกิจกรรมของโครงการ 

 ‘ยกเลิกการปรับเปลี่ยน’ ปุุมส าหรับก าหนดคําระยะเวลาและคําใช๎จํายใน 
      กิจกรรมของโครงการเป็นคําเริ่มต๎นเดิม 
 ‘บันทึกการปรับเปลี่ยน’ ปุุมส าหรับการบันทึกคําระยะเวลาและคําใช๎จํายใน 
      กิจกรรมของโครงการที่ผํานการปรับเปลี่ยน 
 ‘เริ่มใหมํ’   ปุุมส าหรับเคลียร์การน าเสนอพร๎อมส าหรับ 
      ด าเนินการเรํงกิจกรรมตํอไป 
 หมายเลข 4  สํวนการน าเสนอระยะเวลารวมของโครงการ และระยะเวลาที่
สามารถเรํงรัดได๎ พร๎อมทั้งรับระยะเวลาที่ต๎องการเรํงโครงการ และปุุมคลิก ‘เริ่มด าเนินการ
เรํงรัด’ 
 หมายเลข 5 พ้ืนที่แสดงขั้นตอนการเรํงรัดกิจกรรมตามหลักการของ PERT/CPM 
 หมายเลข 6 พ้ืนที่แสดงกิจกรรมที่ถูกเลือกและคําใช๎จํายในการเรํงกิจกรรม 
 หมายเลข 7 พ้ืนที่แสดงคําใช๎จํายในการเรํงกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ 
 ส าหรับหมายเลข 2 ผู๎สอนออกแบบตัวอยํางข๎อมูลของโครงการลงในตารางงานของ
โครงการซึ่งประกอบด๎วย ชื่อกิจกรรม ชื่อกิจกรรมกํอนหน๎า ระยะเวลาด าเนินการปกติของแตํละ
กิจกรรม ระยะเรํงด าเนินการของแตํละกิจกรรม และ คําใช๎จํายของแตํละกิจกรรม/วัน ให๎แล๎ว 
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 2. จากการออกแบบชุดเสริมทักษะการเรํงรัดกิจกรรมในโครงการตามหลักการของ 
PERT/ CPM ดังกลําวข๎อ 1 เมื่อ 
  2.1 คลิกฟังชันก์ปรับเปลี่ยนของพ้ืนที่หมายเลข 3 โปรแกรมจะแสดงหน๎าจอดัง
รูปที่ 2   
              รูปที ่2: แสดงหน๎าจอของโปรแกรมภายหลังการคลิกที่ฟังชันก์ปรับเปลี่ยนคําใช๎จําย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 เมื่อคลิกฟังชันก์สร๎าง PERT/CMP หน๎าจอจะแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งเป็นตารางการ
ด าเนินโครงการตามแผนงานที่มีอยูํกํอน 
 
รูปที ่3: แสดงหน๎าจอของโปรแกรมภายหลังการคลิกท่ีฟังชันก์สร๎าง PERT/CMP 
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จากหน๎าจอของโปรแกรมมีความหมายวํา ถ๎าโครงการด าเนินการตามตารางงานที่มีจะใช๎
เวลาด าเนินการทั้งหมด 32 วัน ซึ่งผลดังกลําวจะปรากฏสํวนของพ้ืนที่หมายเลข 4 
 3. ในกรณีที่การด าเนินโครงการต๎องการเรํงรัดระยะเวลาให๎เร็วขึ้น ให๎ระบุจ านวน
วันที่ต๎องการเสร็จสิ้นโครงการลงในรายการ “โปรดระบุจ านวนระยะเวลาที่ต๎องการเรํงรัด” ซึ่งอยูํ
ในพ้ืนที่หมายเลข 4 เชํน จากตัวอยํางถ๎าต๎องการเรํงรัดโครงการให๎เสร็จภายใน 28 วัน จากการ
ด าเนินการตามปกติ 32 วัน ให๎ระบุจ านวน 28 ลงในรายการดังกลําว 
 4. คลิกฟังชันก์เริ่มด าเนินการเรํงรัด โปรแกรมจะแสดงผลการตรวจสอบครั้งที่ 1 
โดยแสดงระยะเวลาเรํงรัดลดลงจากระยะเวลาปกติ 1 วัน พร๎อมทั้งแสดงคําใช๎จํายจากผลการ
เรํงรัดโครงการ ดังตัวอยํางรูปที่ 4 
 รูปที่ 4: แสดงผลการตรวจสอบครั้งที่ 1 จากหน๎าจอของโปรแกรม เมือ่ระยะเวลา
เรํงรัดลดลงจากระยะเวลาปกติ 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 จะเห็นวํา จากการด าเนินการตามปกติใช๎เวลา 32 เป็น 31 วัน จ านวนคําใช๎จําย
ในการเรํงรัดโครงการคือ 150 บาท พร๎อมทั้งแสดงจ านวนวันที่เหลือในการเรํงรัดโครงการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด จากตัวอยํางคือ 3 วัน ให๎คลิกท่ีฟังชันก์เพ่ือแสดงผลการตรวจสอบครั้งตํอไป 
 5. โปรแกรมจะด าเนินการตรวจสอบผลการเรํงรัดโครงการดังกลําวข๎อ 4 ลดลงครั้ง
ละ 1 วัน จนครบจ านวนวันที่ต๎องการเรํงรัดโครงการ จะแสดงผลการตรวจสอบซึ่งประกอบด๎วย
ด๎วย จ านวนครั้งที่ท าการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบการเรํงรัดแตํละครั้ง สรุปคําใช๎จํายจากผล
การตรวจสอบแตํละครั้ง จากตัวอยําง เมื่อตรวจสอบผลการเรํงรัดโครงการตามจ านวนวันที่
ต๎องการ โปรแกรมจะแสดงหน๎าจอดังรูปที่ 5 
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 จากรูปที่ 5 เมื่อมีการเรํงรัดการด าเนินโครงการจากปกติ 32 วัน ให๎เหลือ 28 วัน
นั้น โปรแกรมจะด าเนินการตรวจสอบจ านวน 4 ครั้งคือ การเรํงรัดให๎เหลือ 31 วัน 30 วัน 29 วัน 
และ 28 วันตามล าดับ การตรวจสอบครั้งสุดท๎ายคือวันที่ 28 จะเห็นวํา จ านวนคําใช๎จํายในการ
เรํงรัดโครงการให๎เหลือ 28 วันจาก 32 วันคือ 850 บาท 
 
 

....................... 
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