
 

 

 

บทท่ี 5  
สรปุผลการวิจยั  

 
 โครงการวจิยัเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะ 
กรณีศกึษา พื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ วตัถุประสงค์หลกั เพื่อใหไ้ด้
รูปแบบในการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะในชุมชน ซึ่ง
สามารถด าเนินการไดด้ว้ยตวัเองในชุมชน ซึง่การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วน
ร่วม โดยใชพ้ืน้ที ่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นพืน้ทีศ่กึษา การวจิยั ซึ่ง
จากผลการศกึษาสามารถน ามาสรุปไวใ้นบทที ่5 ซึง่จะประกอบดว้ย สรุปผลการศกึษา อภปิราย
ผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะ ซึง่ในแต่ละหวัขอ้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 

สรปุผลการวิจยั 
 ในการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะจะต้องอาศยั
ความร่วมมอืกบัชุมชนในการร่วมกนัพฒันาระบบที่ชุมชนมคีวามต้องการ ซึ่งชุมชนในพื้นที่มี
ความเหมาะสมและมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะเป็นชุมชนน าร่องในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้านต่างๆ จากศักยภาพของชุมชนดงักล่าวท าให้ได้รูปแบบของการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่พฒันาตน้แบบเมอืงอจัฉรยิะ ดงันี้  
 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีซนเซอรต์รวจวดัคุณภาพน ้า ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงเมอืงแกน
พฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบเซนเซอร์วดัคุณภาพน ้า และสร้าง
ระบบสารสนเทศแสดงผลการวดัคุณภาพน ้า การพฒันาต้นแบบเครื่องวดัคุณภาพน ้าทางไกล 
โดยการใช้บอร์ด Arduino Uno R3 เป็นตวัควบคุมประมวลผลและมเีซนเซอร์ส าหรบัตรวจวดั
คุณภาพน ้า เครื่องวดัคุณภาพน ้าสามารถตรวจวดัค่าของน ้าได้ทัง้หมด 3 ชนิด ไดแ้ก่ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ค่าความขุ่น และอุณหภูมิน ้ า โดยก่อนน าเซนเซอร์ไปใช้งานมีการทดลอง
เปรยีบเทยีบหาประสทิธภิาพของเซนเซอร์และผ่านกระบวนการประเมนิคุณภาพจากตวัแทน
ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก การใช้เทคโนโลยี
เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน ้ า ได้น าไปติดตัง้ในพื้นที่เป้าหมาย พบว่าประชาชนที่เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและสามารถใช้งานระบบได้ มคีวามพงึพอใจในภาพรวมเท่ากบั 
4.32 อยู่ในระดบัมาก 
 การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่เพื่อแสดงปริมาณ
ความหนาแน่นของหมอกควนัที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศกึษาพื้นที่เทศบาลเมอืง
แกนพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นการพฒันาระบบแสดงปรมิาณความหนาแน่นของหมอกควนัที่
สง่ผลต่อสุขภาพของประชากร โดยทีป่ระชาชนในพืน้ทีจ่ะไดเ้ฝ้าระวงัในเบือ้งต้นตลอดจนปฏบิตัิ
ตนในสถานะการณ์ความเข้มข้นของหมอกควันในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
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ประชาชน ชุมชนต้นแบบมีการติดตัง้สถานีตรวจสอบและน าเสนอผ่านแอพพลิเคชัน่บน
ระบบปฏบิตักิารณ์แอนดรอยด ์ซึง่การพฒันาระบบแสดงปรมิาณความหนาแน่นของหมอกควนัที่
สง่ผลต่อสุขภาพของประชากรประชาชนในพืน้ทีส่ามารถเขา้ดคู่าความเขม้ขน้ของปรมิาณหมอก
ควนัและตรวจสอบขอ้มลูไดต้ลอดเวลา มคี าแนะน าการปฏบิตัตินเมื่อค่าความเขม้ของหมอกควนั
อยู่ในระดับต่างๆ พร้อมจดัท าคู่มือการใช้งานระบบและเผยแพร่แอพพลิเคชัน่บนเว็บไซต์ 
สามารถน าไปใชก้บัประชาชนในชุมชนต้นแบบ และพบว่าประชาชนใหค้วามสนใจ ตระหนักถงึ
ปัญหาและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สงัเกตจากความสนใจในการศึกษาการใช้งานระบบ 
สนใจในการทดลองปฏบิตัแิละใหค้วามร่วมมอืในการประเมนิผลการใชง้านผลการประเมนิความ
พงึพอใจของระบบแสดงปรมิาณความหนาแน่นของหมอกควนัทีส่่งผลต่อสุขภาพของประชากร 
กรณีศกึษาเทศบาลเมอืงแกนพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ไดร้ะดบัการประเมนิความพงึพอใจการใช้
งานระบบจากประชาชนกลุ่มตวัอย่างจะนวน 20 คนอยู่ในระดบัดมีาก 

การพฒันาระบบการตรวจสอบการเกิดไฟป่าด้วยโดรนมีการประยุกต์ไลบราลี่ของ 
TensorFlow มาใช้ในการเทรนระบบเพื่อสร้างโมเดลใหม่ให้สามารถตรวจสอบไฟป่าร่วมกบัโด
รนได ้โดรนสามารถบนิอตัโนมตัดิว้ยฟังก์ชนั Waypoint มหีน้าทีส่่งภาพให้ระบบที่พฒันาขึ้นใน
การตรวจสอบภาพไฟป่า โดยชุดภาพทีม่ไีฟป่าและไม่มไีฟป่าทีใ่ชใ้นการเทรนระบบจ านวน 100 
ภาพ และชุดภาพที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่าที่ใช้ทดสอบระบบจ านวน 10 ภาพ ในขัน้ตอนการ
ตรวจสอบประสทิธภิาพของโดรนตรวจสอบพบว่าตรวจสอบชุดภาพตวัอย่างไฟตรวจสอบได้รอ้ย
ละ 90 ชุดภาพตวัอย่างไม่มไีฟพบว่าตรวจสอบไดร้้อยละ 100 และตรวจสอบสถานที่กลางแจง้
ร้อยละ 80 ด้านผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อโดรนตรวจสอบไฟป่าที่
พฒันาขึน้ ดา้นเครื่องมอื (โดรน) ตรวจสอบไฟป่าพบว่าภาพรวมผลการประเมนิมคี่าเฉลีย่ 3.84 
ระดบัมาก ด้านระบบการแจ้งเตอืนของโดรนตรวจสอบไฟป่าพบว่าภาพรวมผลการประเมินมี
ค่าเฉลี่ย 3.46 ระดบัมาก สรุปความคดิเห็นโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญมคี่าเฉลี่ย 4.10 เห็นว่ามี
ความเหมาะสมมาก ในสว่นของการสอบถามความพงึพอใจการใชง้านระบบของกลุ่มตวัอย่างทีม่ี
ต่อโดรนตรวจสอบไฟป่าทีพ่ฒันาขึ้น ดา้นเครื่องมอื (โดรน) ตรวจสอบไฟป่า พบว่าโดยรวมผล
การประเมนิมคี่าเฉลีย่ 4.05 ระดบัมาก ดา้นระบบการแจง้เตอืนของโดรนตรวจสอบไฟป่าพบว่า
โดยรวมผลการประเมนิมคี่าเฉลีย่ 4.20 ระดบัมาก สรุปความคดิเหน็โดยรวมของกลุ่มตวัอย่างมี
ค่าเฉลีย่ 4.13 เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมมาก 
 การพฒันาระบบตดิตามและแจง้เตอืนผูป่้วยโรคเรือ้รงักรณีเบาหวานและความดนัโลหติ
สูง ในพื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา จงัหวดัเชียงใหม่ การพฒันาระบบติดตามและแจ้ง
เตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรงักรณีเบาหวานและความดนัโลหติสูง  ได้พฒันาในรูปแบบของเว็บแอพ
พลเิคชนั โดยเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) สามารถจดัการขอ้มลูผูป่้วย ขอ้มลูการตรวจร่างกายผูป่้วย ค าแนะน าการ
ดแูลสุขภาพ เกณฑก์ารคดักรองความเสีย่งดว้ยปิงปองจราจรชวีติ 7 ส ีและดขูอ้มลูประวตัผิู้ป่วย 
ผลการคดักรองกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลการแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง  และรายงานแนวโน้มของผู้ป่วยที่
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เขา้เกณฑเ์ป็นกลุ่มเสีย่ง ในสว่นของผูใ้ช ้(ผูป่้วย) สามารถสมคัรสมาชกิเพือ่กรอกขอ้มลูค่าความ
ดันโลหิต (mm/Hg) ข้อมูลระดับน ้ าตาลในเลือด(mg/dl) ข้อมูลการตรวจร่างกาย ดูผลการ
วเิคราะห์คดักรองกลุ่มเสีย่ง ดูขอ้มูลการแจ้งเตอืนกลุ่มเสีย่ง และดูขอ้มูลผลค าแนะน าการปรบั
พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ ดูรายงานแนวโน้มของผลการตรวจร่างกายเพื่อตดิตามความเสีย่งที่
จะเกิดโรคตามเกณฑ์การคดักรองความเสี่ยงด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 ส ีการพฒันาระบบ
ตดิตามและแจง้เตอืนผู้ป่วยโรคเรื้อรงักรณีเบาหวานและความดนัโลหติสูง ในชุมชนได้น าไปใช้
กบักลุ่มเป้าหมาย พบว่าการประเมนิประสทิธิภาพของระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรค
เรือ้รงัโดยผูเ้ชี่ยวชาญ มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก สามารถน าไปใช้งานไดแ้ละการประเมนิ
ความพงึพอใจของระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรงัโดยผู้ใช้มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 
 

 อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการวจิยั การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะ 

กรณีศกึษา พื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้มนีักศกึษา นักเรยีน ครู 
ชาวบา้น และนกัวชิาการเขา้มามบีทบาทในการด าเนินงานวจิยัดงักล่าว จากการด าเนินการวจิยั
ในครัง้นี้เริม่ตน้จากการร่วมกนัคน้หาปัญหาของชุมชน หลงัจากนัน้จะร่วมกนัก าหนดรปูแบบการ
แก้ปัญหา การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและตวัชี้วดัการจดัการปัญหาในพื้นที่ ร่วมกนัก าหนด
แนวทางในการพฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะร่วมกนั วางแผนในการด าเนินกจิกรรมการแก้ปัญหา 
ร่วมกนัด าเนินกจิกรรมเพื่อแก้ปัญหา และร่วมกนัตดิตามและประเมนิผลการแก้ปัญหาร่วมกนั 
ซึ่งรูปแบบการแก้ปัญหาดงักล่าว มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการวจิยัเชงิปฏิบตักิารแบบมีส่วน
ร่วมนัน้ (Participatory Action Research: PAR) ซึง่เป็นการร่วมกนัด าเนินกระบวนการวจิยัโดย
มผีูป้ฏบิตังิานท างานอยู่ในพื้นที ่ทัง้ทีเ่ป็นชาวบา้นและนักพฒันา ท างานร่วมกบัผูว้จิยัภายนอก 
ซึ่งเป้าหมายคอื ให้ชุมชนพฒันาต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะ นอกจากนัน้ขัน้ตอนในการด าเนินการ
วจิยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิการมสี่วนร่วมของประชาชนซึ่ง ปารชิาต ิวลยัเสถยีร (2543) กล่าว
ว่าการแก้ปัญหาแบบมสี่วนร่วมนัน้จะเริม่จากการค้นหาปัญหาและสาเหตุ  การวางแผนด าเนิน
กจิกรรมแกไ้ขปัญหา การปฏบิตังิานการร่วมรบัผลประโยชน์ และการตดิตามประเมนิผล รวมกนั
หน่วยงานในท้องถิน่กบัตวัแทนชุมชนซึ่งจากผลการวจิยัได้น าทัง้ 2 แนวคดิ มาประยุกต์ใช้ใน
การแกปั้ญหาทัง้สิน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม ดงัทีไ่ดก้ล่าว
มาแลว้  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การยกระดบัชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบเมอืงอจัฉรยิะนัน้ กลุ่มคนทีเ่กี่ยวขอ้จ าเป็นต้องมี
ทกัษะและความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันัน้จงึควรมกีารฝึกอบรมการใช้
งานอุปกรณ์พื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่คีวามซบัซอ้นขึน้ไปได ้
 2. งานวจิยันี้ สามารถน าไปใชก้บัชุมชนที่มบีรบิทใกลเ้คยีงกบัชุมชนต้นแบบได ้ดงันัน้
จะสามารถน าไปใชก้บัชุมชนอื่น ทีม่คีวามตอ้งการเช่นเดยีวกบัชุมชนต้นแบบได้ 




