
 
 

 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 
 
 โครงการวจิยัเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือ
แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาล
เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
เพื่อแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร  โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เป็นต้นแบบในการด าเนินการวจิยั โดย
ใช้การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมเป็นเทคนิคหลกัในการด าเนินการวจิยั ในส่วนบทที่ 4 
จะกล่าวถงึผลการด าเนินโครงการวจิยั ประกอบดว้ย บรบิทของพืน้ทีศ่กึษา การพฒันาระบบเพ่ือ
แสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควัน และการประเมนิผลการใชง้านระบบ 
 
4.1 บริบทของพื้นท่ีศึกษา 

จากผลการลงพื้นที่ ศึกษาบริบทพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ศกึษาและส ารวจขอ้มูลหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร ในเขตชุมชน 
ในพืน้ทีว่จิยั ส ารวจโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ และเกบ็แบบสอบถาม จากผูท้ีอ่าศยัอยู่ในชุมชน 
เทศบาลเมอืงเมอืงแกน จากการศกึษาบรบิทพืน้ทีพ่บว่า ขอ้มูลทัว่ไปในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงเมอืง
แกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ตัง้อยู่บริเวณทิศตะวนัออกของอ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัอ าเภอแม่แตง 8 กโิลเมตร และห่างจากเทศบาลนครเชยีงใหม่ ไป
ทางทศิเหนือประมาณ 48 กโิลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 107  

สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ ระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  มีลำน้ำ

ธรรมชาติ 2 สาย คือ ลำน้ำแม่ปิง และน้ำแม่งัด มีลำเหมืองสาธารณะที่รับน้ำมาจากฝายลูกล่างของ

ชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ำมาจากโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการ

เกษตรประมาณ 1,350 ครัวเรือน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทั้งมีความพร้อมด้านน้ำเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์ รองลงมาประกอบอาชีพ ค้าขาย 

ธุรกิจส่วนตัว  

มเีขตการปกครองครอบคลุม 2 ต าบล คอืต าบลช่อแล รวม 6 หมู่บา้น และต าบลอนิทขลิ 
รวม 10 หมู่บา้น (ยกเวน้หมู่ที ่9) ครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 24 ตารางกโิลเมตร จ านวนประชาชน
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ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา ณ มจี านวน 13,239 คน แยกเป็นชาย 6,312 คน หญิง 
6,927 คน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 552 คนต่อตารางกโิลเมตร จ านวนบา้น 5,272 
หลงัคาเรอืน 

 
4.2 การพฒันาระบบแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชากร 
 วตัถุประสงค ์เพ่ือสร้างสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแสดงปริมาณความ
หนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 จากการลงพืน้ทีศ่กึษาบรบิทชุมชน โดยสอบถามความต้องการของประชาชนในชุมชน 
และน าขอ้มูลความต้องการของประชาชนในชุมชน มาท าการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ การ
พฒันาแอพพลเิคชัน่บนแอนดรอยด์ ในระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ซึ่งผลการด าเนินการกจิกรรม
ดงักล่าวท าใหไ้ดข้อ้มลูดงัต่อไปนี้  
 4.2.1 การทดสอบประสทิธภิาพของเซนเซอรว์ัดปริมาณหมอกควัน 
  เซนเซอร์ที่ใช้เป็น เซนเซอร์วัดปริมาณหมอกควัน Laser Dust Sensor pm2.5 
PMS3003 เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่น pm2.5 แบบเลยเซอร์ PMS3003 

 
ภาพท่ี 4.1 Laser Dust Sensor pm2.5 PMS3003 
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  เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลจึงทำการตรวจสอบผลการวัดค่าที่ได้จากเซนเซอร์ กับค่า
ของสถานีตรวจวดัค่าฝุ่ นของจงัหวดัเชยีงใหม่เวบ็ไซต์ www. cmaqhi.org พบว่าค่าทีไ่ดม้คีวาม
ใกลเ้คยีงกนั  

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงค่าของปริมาณหมอกควันPM2.5 จากเซนเซอร ์

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงค่าของปริมาณหมอกควัน PM2.5 จากเวบ็ไซต ์www. cmaqhi.org 

  จากภาพที่ 4.2 เป็นภาพที่แสดงค่าหมอกควนัในวนัที่ 29 เมษายน 2562 โดย
ในช่วงเวลาปกตจิะมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 60.1 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์
เมตร จากขอ้มูลพบว่า ในช่วงเวลาเชา้เวลาประมาณ 05.00-06.00 เป็นช่วงเวลาทีค่่าของหมอก
ควนัมคีวามหนาแน่นสงูสุด สว่นในช่วงเวลากลางวนัจะมคีวามหนาแน่นลดลงและจากภาพที ่4.3 
เป็นค่าทีแ่สดงค่าเฉลีย่ของเดอืนเมษายน 2562 พบว่าในวนัที ่29 เมษายนมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่53.3 
ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร จากการทดสอบ ค่าของเซนเซอร์มคีวามใกล้เคยีงกนั สามารถใช้
ส าหรบัการตรวจวดัเบือ้งตน้ในการวัดปริมาณหมอกควันได ้
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 4.2.2 การพฒันาระบบแสดงค่าความหนาแน่นของหมอกควนัและค าแนะน าดงัภาพแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่นคอื  
  ส่วนที1่ การสรา้งสถานีวัดความหนาแน่นของหมอกควัน โดยไดส้ถานีตรวจวดัที่
ประกอบไปดว้ยเซนเซอรแ์ละอุปกรณ์ดงัภาพ โดยเมื่อสรา้งเสรจ็แลว้จะไดน้ าไปทดลองตดิตัง้ใน
ชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละสถานีจะมชีื่อของสถานีบนัทกึลงในฐานขอ้มลู 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงสถานีวัดความหนาแน่นของหมอกควัน 

  ส่วนที ่2 การพฒันาแอพพลเิคชัน่บนแอนดรอยด์เพื่อแสดงความหนาแน่นของ
หมอกควนัทีส่ง่ผลต่อสุขภาพของประชากร 
  โดยแอพพลิเคชัน่บนแอนดรอยด์เพื่อแสดงความหนาแน่นของหมอกควนัที่
ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร สามารถดาว์นโหลดแอพพลิเคชัน่มาติดตัง้ได้ที่ เว็บไซต์ดงันี้ 
www.prathan.org /air61/app/AirMK.apk 

 
ภาพท่ี 4.5 แสดงหน้าจอการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงการตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ 

  เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถเปิดแอพพลิเคชั่นแล้วแสดง เมนูที่
สถานีตรวจวัดที่อยู่ภายในชุมชน ดังภาพ 

 
ภาพท่ี 4.7 แสดงหน้าจอแสดงสถานีภายในชุมชน 

  เมื่อผู้ใช้ท าการเลอืกสถานีเพื่อแสดงความหนาแน่นของหมอกควนัที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของประชากร ก็จะแสดงหน้าจอแสดงค่าความหนาแน่นของหมอกควนัและค าแนะน า 
โดยมกีารแบ่งผลกระทบออกเป็น 5 ระดบั โดยอ้างองิจากเกณฑ์ของดชันีคุณภาพอากาศของ
ประเทศไทย 
 
 
ตารางท่ี 4.1 เกณฑข์องดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 
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AQI ความหมาย สีที่ใช้ ข้อความแจ้งเตือน 
0 - 25 คุณภาพอากาศดี

มาก 
ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรม

กลางแจ้งและการท่องเที่ยว 
26 - 50 คุณภาพอากาศดี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง

และการท่องเที่ยวได้ตามปกติ 
51 - 100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ได้ตามปกต ิ
ผู้ที ่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการ
เบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา 
ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

101 - 
200 

เริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

ส้ม ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามี
อาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคาย
เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรม
กลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมี
ความจำเป็น 
ผ ู ้ท ี ่ต ้องด ูแลส ุขภาพเป ็นพ ิ เศษ :  ควรลด
ระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้
อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามี
อาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา
อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็น
ปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 

201 ขึ้น
ไป 

มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

แดง ทุกคนควรหลีกเล ี ่ยงก ิจกรรมกลางแจ ้งทุก 
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้
อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมี
อาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงหน้าจอแสดงค่าความหนาแน่นของหมอกควนัและค าแนะน า 

 
4.3 ผลการประเมินผลการใช้งานระบบ 

วตัถุประสงค ์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพ่ือแสดง
ปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมือง
แกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
 จากการพฒันาระบบ ได้น าระบบที่พฒันาไปทดลองใช้งานกบักลุ่มประชาชนในชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศกึษาความพงึพอใจนี้ ได้วเิคราะห์จาก
แบบสอบถาม เพื่อศกึษาความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชง้านระบบเพื่อแสดงปริมาณความ
หนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มปีระสทิธภิาพต่อไป ซึ่งผู้วจิยัได้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจโดย
แบ่งคะแนนระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
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5  หมายถงึ  มากทีสุ่ด    
4  หมายถงึ  มาก     
3  หมายถงึ  ปานกลาง 
2  หมายถงึ  น้อย 
1  หมายถงึ  น้อยทีสุ่ด 

ก าหนดค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั  ดงันี้ 
-  ระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00 ความพงึพอใจระดบัมากทีสุ่ด 
-  ระดบัคะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 ความพงึพอใจระดบัมาก 
-  ระดบัคะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 ความพงึพอใจระดบัปานกลาง  
-  ระดบัคะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 ความพงึพอใจระดบัน้อย  
-  ระดบัคะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.50 ความพงึพอใจระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
ภาพท่ี 4.9 การส ารวจความพงึพอใจประชาชนทีไ่ดท้ดลองใชง้านระบบ 

 
ผลจากการศึกษาความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ระบบเพื ่อแสดงปริมาณความ

หนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 
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จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการส ารวจจากประชากรจ านวน 20 คน ได้ผลลัพธ์  แสดงดงัตาราง
ดงัต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.2 แสดงคะแนนความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่าง 

ประเด็นการวัดความพึงพอใจ �̅� S.D. แปลความ 

1.ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา  
1.1 ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ 4.15 0.67 พึงพอใจมาก 
1.2 ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายช้ีแจงข้อมูลได้ชดัเจน 4.22 0.93 พึงพอใจมาก 

1.3 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหาข้อมลู 4.15 0.66 พึงพอใจมาก 

1.4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 4.45 0.70 พึงพอใจมาก 

2.ความพึงพอใจด้านการออกแบบ และการจัดรูปแบบ  
2.1 หน้าแอพลิเคช่ันมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ 4.15 0.87 พึงพอใจมาก 

2.2 การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษร และสี มีความ
เหมาะสม น่าสนใจ 

3.98 0.65 พึงพอใจมาก 

2.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่าย และสวยงาม 4.15 0.65 พึงพอใจมาก 

2.4 ภาษา และรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้
อย่างเหมาะสม 

4.20 0.64 พึงพอใจมาก 

2.5 สีที่ใช้สวยงาม และสบายตา 3.88 0.80 พึงพอใจมาก 

3.ความพึงพอใจต่อระบบ  
3.1 ค้นหาข้อมูลไดต้รงความต้องการ 4.20 0.76 พึงพอใจมาก 

3.2 ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  4.27 0.60 พึงพอใจมาก 

3.3 การทำงานของระบบมีความรวดเร็ว 4.15 0.64 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.16 0.71 พึงพอใจมาก 

จากตารางพบว่าค่าเฉลี่ย �̅� ในการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเพื่อแสดง
ปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมือง
แกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เทศบาลเมืองแกน
พัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (�̅� = 4.16) และได้ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ (S.D.= 0.71) 
 
 
 
 
 

4.4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 
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 ในการใช้ประโยชน์ผู้วจิยัได้ ส่งมอบสถานีและแอพพลเิคชัน่ต้นแบบให้ชุมชนท าไปใช้
งานและได้จดัเวทีเพื่อเผยแพร่งานวจิยั ให้กบัประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ 
พืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงเมอืงแกนพฒันา เพือ่ใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 
ภาพท่ี 4.10 การจดัเวทเีพือ่เผยแพร่งานวจิยั ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการใชง้านระบบ 




