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บทท่ี  4 

ผลการด าเนินการตามแผนงานวิจัย 

 
  การด าเนินการตามงานวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่มเพื่อพฒันาชมุชนชนบทสู่

ชมุชนเมอืงอยา่งมคีวามสุข : กรณีศึกษาองค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม ่ ไดผ้ล

ตามวตัถุประสงค์ของแผนงานวิจยั ดงัจะขอน าเสนอเป็น  5  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  ผลการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชมุชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วมของเด็กและ 

เยาวชน 

 ตอนท่ี  2  ผลการพฒันาศูนย์เด็กเล็กตน้แบบในอุดมคติแบบมสี่วนรว่ม 

 ตอนท่ี  3  ผลการใชป้ระโยชน์จากขยะมลูฝอยโดยการแปรสภาพเป็นวตัถุดิบในงานเซรามิก 

 ตอนท่ี  4  ผลการจดัการน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นท่ีต าบลดอนแกว้ 

 ตอนท่ี  5  ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพิษของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กใน  

พื้นท่ีต าบลดอนแกว้ 

 ดงัมรีายละเอียดตอ่ไปน้ี  

 ตอนที ่ 1  ผลการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและ

เยาวชน  ของต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 การทดลองปฏิบติัการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชมุชนโดยมสีว่นรว่มของเด็กและเยาวชนได้

สร้างเครือขา่ยเด็กและเยาวชนในการรว่มวเิคราะห์ปัญหา วางแผนการแกปั้ญหา ท ากจิกรรมเพื่อ

แกไ้ขปัญหาของชมุชน โดยมโีครงการมกีจิกรรมในการสร้างความเขม้แข็งของชมุชนและมผีลการ

ประเมนิตามแบบประเมนิการด าเนินงาน พบวา่เด็กและเยาวชนท างานเป็นกลุม่ มเีครือขา่ยการ

ท างานรว่มกนัและทุกคนมสีว่นรว่มในการท ากิจกรรมในเครือขา่ยเด็กและเยาวชนโดยมผีลดงัตอ่ไปน้ี 
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1. ผลทีไ่ด้กับสมาชิกเครือข่ายเด็กและเยาวชน 

 1.1  ไดรั้บความรู้ท่ีได้ท ากิจกรรมร่วมกนั ท าให้ไดรู้้จกัเพื่อนมากข้ึน เด็กไดท้ ากจิกรรม เด็ก 

ไดแ้สดงออก เด็กไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง เด็กไดรู้้จัก

กระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ เด็กไดฝึ้กความรับผิดชอบ เด็กเกดิความรัก ความสามคัคี

ในการท างานรว่มกนั เกดิเป็นเครือขา่ยการท างานอยา่งตอ่เน่ือง  

 1.2  มกีารท ากจิกรรมท่ีเป็นการทดลองท าให้เด็กมสี่วนร่วมในกจิกรรมและเกิดความสนใจ 

ในการทดลอง เชน่ การตรวจวดัคณุภาพน ้ าท่ีเด็กไดป้ฏิบติัจริง ท าให้ทราบวา่น ้ าท่ีเด็กๆไปตรวจมี

คณุภาพน ้ าอยา่งไร และเมือ่เด็กพบปัญหาท่ีท าให้น ้ ามสีภาพเนา่เสีย ในแหลง่น ้ า เด็กกจ็ะหาวธีิใน

การแกไ้ขหรือป้องกนัไมเ่กดิน ้ าเนา่เสียรว่มกนั อนัสง่ผลให้ไดเ้ครือขา่ยเด็กและเยาวชนรักษ์น ้ าของ

ชมุชน 

 1.3  การมสีว่นรว่มของเด็กท่ีรว่มกจิกรรมในโครงการมีสว่นร่วมเร่ิมจากการวางแผนวา่จะท า 

แบบไหนกอ่นแลว้จึงจะท าอยา่งไหนตอ่ ซ่ึงการท าแบบน้ีท าให้เด็กและเยาวชนในโครงการเป็นผู้

วางแผนท่ีจะท ากจิกรรมตา่งๆเพราะเป็นผูท่ี้ทราบปัญหาในชมุชนมากกวา่ อนัยงัผลให้เด็กและเยาวชน

เขา้ใจเกีย่วกบัการสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนของตนเอง  

 1.4  การท่ีเด็กมสีว่นรว่มอยา่งแท้จริงท าให้เด็กสนุกในการท ากิจกรรมและรู้สึกผูกพนักบัคน 

ในกลุม่และสนใจในกจิกรรมท่ีไดท้ า จึงท าให้เด็กอยากท่ีจะกลบัมารว่มกจิกรรมอีก และอยากมี

กจิกรรมอ่ืนตอ่ๆ อีก กจิกรรมบางกิจกรรมสอนให้เด็กรู้จกัคิดและตดัสินใจโดยเข้าเป็นผูท่ี้ตดัสินใจ 

ท่ีจะท าหรือแกไ้ขปัญหาอยา่งมสีว่นรว่มและเขา้ใจการท างานมากข้ึน ซ่ึง เกดิจากการเ รียนรู้ในการ

ท างานรว่มกนัในโครงการ และตอ่ไปเด็กกจ็ะสามารถคิดเองได ้ วางแผนได ้ และสุดทา้ยเด็กกจ็ะ

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 

 1.5  การท ากจิกรรมโดยมาด้วยความเต็มใจและเพื่ออยากท่ีจะเรียนรู้รว่มกนัยอ่มได้ทั้งความ 

สนุก ความรู้ แลว้เด็กและเยาวชนยงัสามารถน าทกัษะไปใชใ้นการท างานรว่มกบัคนอ่ืนกบัชมุชนกบั

คนในครอบครัว โรงเรียนกส็ามารถน าไปใชไ้ด ้ เด็กมโีอกาสท่ีไดพ้บเพื่อนตา่งหมูบ่า้นท่ีอยูใ่นต าบล

เดียวกนัและไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ 

 1.6 เด็กไดท้ ากจิกรรมรว่มกนั ท าให้เด็กรู้จกัการปรับตวัให้เข้ากบัคนอ่ืนได ้ และสามารถ

ท างานกบัเพื่อนตา่งหมูบ่า้นได ้ ท าให้เด็กรู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์ ไมเ่อาเวลาไปเลน่เกมติด-
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ยาเสพติด หรือท าอยา่งอ่ืนท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและชมุชน การสร้างกจิกรรมข้ึนมาท าให้เด็ก

ใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน์และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนได ้

 

      
ภาพที่ 4.1                                                                       ภาพที่  4.2 

ภาพที่ 4.1  แสดงกลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

          ภาพที่ 4.2  แสดงกลุ่มเยาวชนรักการอ่าน     

 

 1.7  เด็กสามารถท่ีจะน าเอาความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมตา่งๆไปตอ่ให้กบัคนท่ีสามท่ีไมม่ ี

โอกาสท่ีไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมได ้ และสามารถสร้างเครือขา่ยในการท างานหรือกจิกรรมตา่งๆ ซ่ึงเด็ก

อาจเ ป็นผูท่ี้ถา่ยทอดให้กนัเองได ้ หลงัจากท่ีไดท้ ากิจกรรมมาแลว้จะท าให้เด็กเกดิความภาคภูมใิจวา่

ตนสามารถท าได ้   ซ่ึงจะท าให้เด็กกลา้จะคิดและตดัสินใจรว่มกนัในอนาคต 

 

2. ได้องค์ความรู้และผลการศึกษา ทีไ่ด้จากการทดลอง ปฏบัิติการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน   มีผลการศึกษาดังนี้ 

 2.1  องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กบัช ุมชนพบวา่การจัดกิจกรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชน ตอ้งจดัให้เหมาะกบัวยัของเด็กและเยาวชนท่ีเขา้รว่มโครงการ ให้ทุกคนให้

สามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรม กระบวนการในการจดักจิกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนนั้น ตอ้งมกีาร

ให้ความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเจตคติท่ีดีให้กบัเด็กและเยาวชน โดยใชก้จิกรรมเป็น

เคร่ืองมอื ระยะเวลาในการจดักจิกรรมแตล่ะกจิกรรมไมน่านจนเกนิไป โดยยึดเด็กและเยาวชนเป็น

ศูนย์กลาง ให้เด็กและเยาวชนไดแ้สดงออกให้มากท่ีสุด เกดิการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการมสีว่นรว่ม

ของเด็กและเยาวชนไดยึ้ดเอาสภาพปัญหาของชมุชนเป็นตวัตั้งและท าให้เด็กและเยาวชนเป็นผูรั้บ
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ขอ้มลู วางแผนในการจดักจิกรรมและลงมอืปฏิบติัดว้ยตนเอง เพื่อแกไ้ขปัญหาของชมุชนได ้ คิด

วเิคราะห์และสรุปความรู้และแนวปฏิบติัดว้ยตนเอง กระบวนการมสีว่นรว่มในการสร้างความเขม้แข็ง

ของชมุชนนั้นตอ้งยึดชมุชนเป็นหลกั 

 2.2  กระบวนการในการสร้างความเข้มแข็งให้กบัช ุมชน 

  2.2.1  ตอ้งมขีอ้มลูของชมุชน   ทั้งขอ้มลูดา้นกายภาพ   เศรษฐกจิ   สังคมและ

วฒันธรรม ท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการท างานดา้นการพฒันา และมขีอ้มลูระบบความสัมพนัธ์ของคนใน

ชมุชน ในการด าเนินงานประสานการท างานรว่มกนัระหวา่งบุคคลตา่งๆท่ีอยูใ่นชมุชน ไดรั้บการ

สนับสนุนจากองค์กรท่ีเกีย่วขอ้งในทอ้งถ่ิน ในการจดักจิกรรมการสร้างความเขม้แข็งของชมุชน ตอ้ง

ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง จึงจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบัช ุมชนอยา่งยัง่ยืน 

  2.2.2   ตอ้งมเีครือขา่ยการท างาน  มกีารสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้และการสร้างจิต- 

ส านึกในการท างานชมุชน มกีารประสานการใชท้รัพยากร มผูีน้ า ผูป้ระสานงาน แกนน า และ

ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน ในการปฏิบติังานในชมุชน มกีารเตรียมการท างาน การวางแผน การ

ปฏิบติังานรว่มกนั มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้  

  2.2.3  ตอ้งมกีารระดมสรรพก  าลงัและทรัพยากรในชมุชนมารว่มกจิกรรมในการ 

สร้างความเขม้แข็งให้กบัชมุชน และสร้างความเป็นเจา้ของกจิกรรมให้กบัสมาชิกในชมุชน ตาม

ความตอ้งการของชมุชน 

  2.2.4  ตอ้งมกีารรายงานผลการท างานให้กบัทุกคนท่ีมีสว่นไดส้่วนเสียและผูท่ี้เกี่ยว- 

ขอ้งไดท้ราบ เพื่อจะไดป้รับปรุงและพฒันาการท างานให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมกีารประเมนิ 

ผลการท างาน  เพื่อจะไดน้ าขอ้มลูดงักลา่วมาใชใ้นการพฒันากระบวนการท างานให้มคีณุภาพย่ิงข้ึน

ตอ่ไป 

 

 ตอนที ่2   ผลการพฒันาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในอุดมคติแบบมีส่วนร่วมของต าบลดอนแก้ว   

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลดังนี้ 

 ผลการประเมินโครงการวิจัย 

 ผูบ้ริหารพึงพอใจตอ่การวิจัยปฏิบติัการแบบมสีว่นร่วมระดบัมากท่ีสุด ดา้นการประช ุม

ปฏิบติัการรว่มกนัทุกฝ่ายและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัผูดู้แลเด็ก สว่นดา้นอ่ืนๆพึงพอใจระดบัมาก 



109 

 

ในขณะท่ีผูดู้แลเด็กพึงพอใจระดบัมากท่ีสุดดา้นการสร้างเคร่ืองมอืเพื่อการวจิยั การวพิากษ์เคร่ืองมอื 

การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมอื การเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัผูดู้แลเด็ก นักเรียนและผูป้กครอง การ

ติดตามผลจากนักวิจัยหลกั การรายงานความเคล่ือนไหวของงานและการน าเสนอผลการวิจัยตาม

วตัถุประสงค์ 

 ผลการประเมินกลุ่มผู้ มีส่วนร่วม 6 กลุ่ม 

 ผูบ้ริหารไดรั้บการประเมนิโดยผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และโดยตนเองวา่กอ่นการด าเนิน

โครงการมกีารปฏิบติัในระดบัมากในทุกดา้น และหลงัด าเนินโครงการมกีารปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

1 ดา้น คือ ดา้นการดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีให้ใชง้านไดดี้และตอ่เน่ือง สว่นในประเด็นอ่ืนๆ

เห็นวา่ผูบ้ริหารปฏิบติัไดใ้นระดบัมาก 

 ผูดู้แลเด็กไดรั้บการประเมนิโดยผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และตนเองวา่กอ่นและหลงัการด าเนิน

โครงการมกีารปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุดเทา่กนั ในดา้นการให้ความรัก ความอบอุน่และเขา้ใจเด็ก 

และกอ่นการด าเนินโครงการ มกีารปฏิบติัในดา้นอ่ืนๆในระดบัมากทุกประเด็น ในขณะเดียวกนั 

หลงัการด าเนินโครงการมกีารพฒันาระดบัการปฏิบติัเป็นระดบัมากท่ีสุด เพิ่มเติม 1 ดา้น คือ ดา้น

ดูแลสุขภาพอนามยัเด็กให้ครบถว้น ส าหรับดา้นอ่ืนๆ ระดบัการปฏิบติัหลงัด าเนินโครงการม ี ระดบั

มากเชน่เดียวกนักบักอ่นโครงการ โดยมคีา่เฉล่ียของการปฏิบติัเพิ่มสูงข้ึน 9 ดา้น และลดลง 1 ดา้น 

คือ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแกเ่ด็ก ดา้นกริิยามารยาท จากการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของ

ผูดู้แลเด็กพบวา่ คะแนนการทดสอบหลงัการด าเนินโครงการแตกตา่งจากกอ่นด าเนินโครงการ อยา่ง

มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับผลผลิตของผูดู้แลเด็กดา้นการวจิยัช ั้นเรียนพบวา่ ผูดู้แลเด็ก 6 

คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 2 คนท าวจิยัช ั้นเรียน 4 เร่ือง โดยมกีารวเิคราะห์ปัญหา 

ก  าหนดนวตักรรมในการแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรม การออกเสียงตวัสะกดและตวัควบกลา้ การพฒันา

ทกัษะพื้นฐานการสังเกต และการศึกษาพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ของเด็กจากการใชแ้ผนพฒันาการเด็ก 

ผลปรากฏวา่ การใช ้นิทานเสริมสร้างคณุธรรมเพื่อแกปั้ญหาเ ด็กท่ีมพีฤติกรรมรังแกเพื่อน 1 คน 

พบวา่เด็กมพีฤติกรรมรังแกเพื่อน เชน่ ผลกั ตอ่ย ตี โกรธและกา้วร้าวน้อยลง ผลการวจิยัโดยการใช ้

ค าคลอ้งจอง พฒันาทกัษะการออกเสียงค าท่ีมตีวัสะกดแมก่น แมก่ง และค าควบกล ้า ร ล มผีลให้เด็ก

ช ั้นอนุบาล 1 ออกเสียงชดัเจนข้ึน คือ  แมก่น  ชดัเจนข้ึนร้อยละ 89 แมก่งชดัเจนข้ึนร้อยละ 90 ค า

ควบกล ้า ล ชดัเจนข้ึนร้อยละ 94 และควบกล ้า ร ชดัเจนข้ึนร้อยละ 83 ผลการศึกษาการจดักจิกรรม
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ทดลองวิทยาศาสตร์มผีลตอ่พ ัฒนาการการสังเกตของเ ด็กช ั้นอนุบาล 2 พบวา่ เด็กมคีะแนน

พฒันาการเพิ่มสูงข้ึนทุกคน ผลการทดลองใชแ้ผนการพฒันาประสบการณ์ 18 แผน ท่ีครูพฒันาข้ึน

ตอ่การพฒันาเด็กพบวา่  เด็กมคีะแนนเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีมาก (  X = 2.83 ) 

 ผูป้กครองไดรั้บการประเมนิโดยผูบ้ริหาร โดยผูดู้แลเด็กและโดยตนเองวา่ มกีารปฏิบติัใน

การมสีว่นรว่มในระดบัมากทุกดา้น ทั้งกอ่นและหลงัการด าเนินโครงการ และคา่เฉล่ียของระดบัการ

ปฏิบติัเพิ่มสูงข้ึนทุกดา้น  ยกเวน้ดา้นการมสีว่นรว่มในการประเมนิเด็ก 

 ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจผูป้กครองในการพฒันาเด็กหลงัการด าเนินโครงการ พบวา่

ผูป้กครองมคีวามรู้ความเขา้ใจระดบัมาก ผูป้กครองเปล่ียนความคิด หันมานิยมใชบ้ริการของศูนย์

เพิ่มมากข้ึน เปิดใจให้กบัการเข้ามามสีว่นร่วมในกจิกรรมของศูนย์ฯ ดา้นทุนทรัพย์และแรงกาย 

สัมพนัธภาพระหวา่งบา้นและศูนย์ฯดีข้ึน แตบ่งัเอิญมปัีญหาเร่ืองไมม่เีวลา 

 ชมุชนเร่ิมใสใ่จตอ่การด าเนินงานของศูนย์ฯมเีครือขา่ยเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งประเภท

หนว่ยงานและคณะบุคคลเฉล่ียเดือนละ 4 คร้ัง เร่ิมมคีรูจากบา้น และครูจากวดั เขา้มาให้ความรู้กบั

เด็ก 

 มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหมไ่ดเ้รียนรู้กระบวนการวจิยัพฒันาทอ้งถ่ิน โดยใช ้บริบทของ

ชมุชนเป็นฐานในการกอ่งาน ไดน้วตักรรมจากการวิจัยใชใ้นการตอ่ยอดและน ากลบัมาใช ้ในการ

ผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา ทั้งผูบ้ริหารและครู การพฒันาการเรียนรู้แกน่ักศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัไดเ้รียนรู้การพฒันาเคร่ืองมอืการวจิยัสาขาวชิา

ท่ีเกีย่วขอ้ง สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้จากการวจิยัสูง่านผลิตและพฒันาบณัฑิตและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 สถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อนัเป็นท่ีตั้งของศูนย์พฒันาเด็ก มกีารเรียนรู้

งานพฒันาแบบมสีว่นรว่มกบับา้นและชมุชน มตีวัแบบในการพฒันา ไดฝึ้กทกัษะการพฒันา

เคร่ืองมอืและคูม่อือยา่งมสีว่นรว่ม ไดรั้บการยอมรับในความส าคญั ในฐานะเจา้ของพื้นท่ีให้ยืมใช ้

ด าเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 หัวใจส าคญัอนัเป็นศูนย์รวมแหง่การขบัเคล่ือนงานวจิยัคร้ังน้ีคือ เด็ก จากการวจิยัและพฒันา

พบวา่เด็กมทีกัษะภาษาดา้นการออกเสียงตวัสะกด และตวัควบกล ้า มทีกัษะการสังเกต เรียนรู้ผา่น
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ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ และไดเ้รียนรู้พื้นฐานภาษาองักฤษจากส่ือทนัสมยั ผลการประเมนิพฒันาการสูง

กวา่เกณฑ์ทุกดา้นในทุกกลุม่อายุ 

 

          
                              ภาพที่  4.3                                                                       ภาพที่  4.4 

 

 ผลการประเมินด้านมาตรฐาน 

 ผลการประเมนิมาตรฐานศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจ าปี พ.ศ. 2550 พบวา่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

บา้นดอนแกว้ มรีะดบัมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีมาก 

 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเฝ้าระวัง การพฒันาแบบมีส่วนร่วม 

 การทดลองใชรู้ปแบบการเฝ้าระวงัการพฒันามสีว่นรว่ม มณรัีตน์โมเดล  สง่ผลตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง  

ดงัน้ี 

 ผูบ้ริหาร ไดรั้บการกระตุน้เร้า ให้รว่มคิด รว่มท า และขบัเคล่ือนตนเองผา่นการศึกษาดูงาน

ประชมุปฏิบติัการพฒันาเคร่ืองมอืขบัเคล่ือนและเคร่ืองมอืวจิยั กอ่ให้เกดิแนวคิดท่ีแปลกใหมใ่นการ

จดัจ้างผูบ้ริหารมอือาชีพเข้ามาท าหน้าท่ีผูจ้ดัการศูนย์พฒันาเ ด็กเล็ก เกดิการกระตุน้เชิงระบบให้มี

การบริหารจดัการงบประมาณโดยเรง่รัดในการพฒันางานท่ีรวดเร็วข้ึน มผีลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม การ

ประสานงานคลอ่งตวัข้ึน  ไดค้วามยอมรับจากชมุชนมากข้ึน 

 ผูดู้แลเด็กมคีวามต่ืนตวัตอ่การปฏิบติังาน ท างานอยา่งมเีป้าหมาย พฒันาสว่นบุคคลจน

ส าเร็จไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูดู้แลเด็กดีเดน่ (1 คน) การจดักจิกรรมของครูชดัเจนข้ึน สภาพแวดลอ้ม

เป็นไปตามหลกัการและสามารถใชง้านวจิัยช ั้นเรียนเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเด็กได้ครบทุกช ั้นเรียน 
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 ผูป้กครองมคีวามตระหนักในการมสีว่นรว่ม ให้ความรว่มมอืในการรว่มประชมุและการจดั

กจิกรรมและโครงการ เชน่ เสาธงรวมใจ ทศันศึกษาสวนสัตวแ์ละกาดมัว่ควัฮอม ทั้งในรูปของการ

สมทบปัจจยัและแรงกาย 

 

 ตอนที ่3  ผลการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงาน 

เซรามิก 

 จากการศึกษาวจิยั  เร่ือง  การใชป้ระโยชน์จากขยะมลูฝอยโดยการแปรสภาพเป็นวตัถุดิบใน

งานเซรามกิ ไดรู้ปแบบการจดัการขยะมลูฝอยท่ีเหมาะสมออกเป็น 6 รูปแบบดว้ยกนัไดแ้ก ่ การผลิต

วสัดุผสมซีเมนต์กระดาษ การผลิตวสัดุผสมปลาสเตอร์เส้นใยพลาสติก การผลิตวสัดุผสมปลาสเตอร์

โฟม การผลิตวสัดุผสมซีเมนต์โฟม การผลิตวสัดุซีเมนต์แกว้ และการท าเคร่ืองตดัยอ่ยพลาสติก 

กระดาษและโฟม ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

 จากการทดลองศึกษาน าขยะประเภทกระดาษมาแปรรูปเป็นวตัถุดิบเพื่อใชเ้ป็นสว่นผสมในการ

ท าวสัดุผสมซีเมนต์กระดาษ พบวา่ อตัราสว่นของวสัดุผสมซีเมนต์กระดาษท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด

ในการน ามาเป็นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด  คือ  วสัดุผสม PCC 5 ซ่ึงมอีตัราสว่นคือ  ปริมาณปูนซีเมนต์

ร้อยละ 20 ปริมาณทรายร้อยละ 10 ปริมาณกระดาษละ 70 และปริมาณน ้ าร้อยละ 10 โดยน ้ าหนัก

ของมวลรวม ซ่ึงมคีวามหนาแนน่ 0.86 กรัม/ลบ.ซม. การดูดซึมน ้ าร้อยละ 85 ความแข็งแรง 13.16 

กก./ตร.ซม. ซ่ึงเหมาะสมท่ีจะน าไปท าผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีไมรั่บน ้ าหนักมาก เชน่ โต๊ะ เกา้อ้ี ผนัง-

ห้อง  ท่ีไมรั่บน ้ าหนักมาก  ดงัภาพท่ี  4.5 

 

       
 

ภาพที่ 4.5  ผลิตภณัฑ์ทีไ่ดจ้ากวสัดุผสมซเีมนตก์ระดาษ 
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 การผลิตวสัดุผสมปลาสเตอร์เส้นใยพลาสติก เป็นการน าเศษพลาสติกมาใชเ้ป็นสว่นผสมของ

วสัดุผสมปลาสเตอร์เส้นใยพลาสติก พบวา่ อตัราสว่นของวสัดุผสมปลาสเตอร์เส้นใยพลาสติกท่ีมี

ความเหมาะสมท่ีสุดน ามาเป็นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ  วสัดุ PFPC2 ซ่ึงมอีตัราสว่น คือ ปริมาณปูน

ปลาสเตอร์ ร้อยละ 90 ปริมาณพลาสติก ร้อยละ 10 ปริมาณใยกลว้ย ร้อยละ 20 และน ้ าร้อยละ 100 

โดยน ้ าหนักมวลรวม ซ่ึงมคีวามหนาแนน่ 0.68 กรัม/ลบ.ซม. ความแข็งแรงกรณีเสริมแรงดว้ย

กระดาษ 31.03 กก./ตร.ซม. และสภาพการน าความร้อน 0.29 วตัต์/เมตร*เคลวนิ เหมาะสมท่ีจะ

น าไปท าเป็นผลิตภณัฑ์ฝ้าเพดาน ดงัภาพท่ี  4.6 

 

       
 

ภาพที่  4.6  ฝ้าเพดานทีผ่ลิตวสัดุผสมปลาสเตอร์เสน้ใยพลาสตกิ 

 

 การผลิตวสัดุผสมปลาสเตอร์โฟม เป็นการน าเศษโฟมมาใช ้เ ป็นสว่นผสมของวสัดุผสม

ปลาสเตอร์เส้นใยพลาสติก โดยพบวา่ อตัราสว่นของวสัดุของวสัดุปลาสเตอร์โฟม ท่ีมคีวามเหมาะสม

ท่ีสุดในการน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ วสัดุผสม FPC3 ซ่ึงมอีตัราสว่น คือ ปริมาณปูน

ปลาสเตอร์ ร้อยละ 97 ปริมาณโฟมร้อยละ 3 ปริมาณใยกลว้ย ร้อยละ 20 และน ้ าร้อยละ 100 โดย

น ้ าหนักมวลรวม ซ่ึงมคีวามหนาแนน่ 0.52 กรัม / ลบ.ซม. ความแข็งแรงกรณีไมไ่ดเ้สริมแรงดว้ย

กระดาษ 3.96 กก. /ตร.ซม. ความแข็งแรงกรณีเสริมแรงกระดาษ 33.12 กก./ซม. และสภาพการน า

ความร้อน 0.07 วตัต์/เมตร*เคลวนิ เหมาะสมท่ีจะน าไปท าผลิตภณัฑ์ฝ้าเพดาน ดงัภาพท่ี  4.7 
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ภาพที่  4.7  ฝ้าเพดานทีผ่ลิตจากโฟมปลาสเตอร์ 

 การผลิตวสัดุผสมซีเมนต์ เป็นการทดลองน าขยะโฟมมาแปรรูปเป็นวตัถุดิบ เพื่อใช ้เป็น

สว่นผสมในการท าวสัดุผสมซีเมนต์โฟม พบวา่ อตัราสว่นของวสัดุผสมซีเมนต์โฟมท่ีมคีวามเหมาะสม

ท่ีสุดในการน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ วสัดุผสม FCC5 ซ่ึงมอีตัราสว่นคือ ปริมาณ

ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 ปริมาณทราย ร้อยละ 69 ปริมาณโฟม ร้อยละ 11 และน ้ าร้อยละ 100 โดย

น ้ าหนักมวลรวม ซ่ึงมคีวามหนาแนน่ 1.26 กรัม/ลบ.ซม. การดูดซึมน ้ าร้อยละ 12.71 และความ

แข็งแรง 20.03 กก./ตร.ซม. เหมาะสมท่ีจะน าไปท าผลิตภณ์ัอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อกไมรั่บแรง

ได ้ ดงัภาพท่ี  4.8 

 

         

ภาพที่ 4.8  ผลิตภณัฑ์อิฐบล็อกทีเ่กดิจากวสัดุผสมซเีมนต ์

 การผลิตปูนซีเมนต์แกว้ ซ่ึงเป็นการน าขยะประเภทแกว้ มาใชเ้ป็นสว่นผสมในปูนซีเมนต์

แทนหินและทราย สามารถท าการผลิตไดจ้ริง ผลท่ีไดท้ าให้กระเบ้ืองมคีณุสมบติัการใชง้านในชว่ง

ใกลเ้คียงกบัคา่มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยพบวา่ วสัดุผสมซีเมนต์แกว้ท่ีมคีวามเหมาะสมจะมี

อตัราสว่นของแกว้ ตอ่ ซีเมนต์ ท่ีมอีตัราสว่น 50 : 50 ร้อยละโดยน ้ าหนักมวลรวมโดยมคีวาม

หนาแนน่ 1.72 กรัม/ลบ.ซม. ซ่ึงสามารถน าไปท าเป็นผลิตภณัฑ์กระเบ้ืองบุผนังได ้ ดงัภาพท่ี  4.9 
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ภาพที่  4.9 ผลิตภณัฑ์กระเบือ้งบผุนังจากวสัดุผสมซเีมนตแ์กว้ 

 

 การท าเคร่ืองตดัยอ่ยพลาสติก กระดาษ และโฟมนั้น สามารถตดัโฟมและพลาสติกไดว้นัละ 

50 กโิลกรัม ดงัภาพท่ี 4.10 

 

        

ภาพที่  4.10  เคร่ืองตดัย่อยพลาสตกิ กระดาษ และโฟม 

การประเมนิผลกจิกรรมทางดา้นเศรษฐศาสตร์พบวา่ ตน้ทุนการผลิตฝ้าเพดานจากวสัดุผสม

ปลาสเตอร์เส้นใยพลาสติกราคาชิ้นละ 20.98 บาท ตน้ทุนการผลิตเสากลมจากวสัดุผสมซีเมนต์

กระดาษราคาชิ้นละ 13.21 บาท ตน้ทุนการผลิคอนกรีตบล็อกจากวสัดุผสมโฟมราคาชิ้นละ 4.38 

บาท ตน้ทุนการผลิตเพดานจากวสัดุผสมปลาสเตอร์ราคาชิ้นละ 25.05 บาท ตน้ทุนการผลิตกระเบ้ือง

บุผนังจากวสัดุผสมซีเมนต์แกว้ราคาชิ้นละ 6.38 บาท 
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ตอนที ่ 4 ผลการจัดการน ้าเพือ่การอุปโภคและบริโภคในพืน้ทีต่ าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 จากการศึกษาคณุภาพน ้ าจากแหลง่น ้ าท่ีน ามาใชใ้นการอุปโภคและบริโภค ในเขต

พื้นท่ีต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ พบวา่ คณุภาพจากบอ่น ้ าต้ืนในพื้นท่ีต าบลดอนแกว้ 

อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ เมือ่น าขอ้มลูท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบคา่มาตรฐาน พบวา่ คณุภาพน ้ าของ

บอ่น ้ าต้ืนท่ีต าบลดอนแกว้ สว่นใหญค่ณุภาพอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ยกเวน้ หมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 6 มี

ความขุน่เกนิเกณฑ์มาตรฐาน และปริมาณแมงกานีสของหมูท่ี่ 1 และ หมูท่ี่ 2 นั้น มคีา่เกนิเกณฑ์

มาตรฐาน สว่นคณุภาพน ้ าจากระบบประปาหมูบ่า้น พบวา่ คณุภาพน ้ าของประปาหมูบ่า้นหมูท่ี่ 2 มี

คา่ความขุน่คอ่นขา้งสูง สว่นปริมาณของแข็งทั้งหมด ความกระดา้งยงัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานแตม่คีา่

คอ่นขา้งสูง ปริมาณเหล็กนั้น พบวา่ ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี่ 2 , 3 และ 4 มคีา่เกนิเกณฑ์มาตรฐาน และ

ปริมาณแมงกานีสนั้น พบวา่ ประปาหมูบ่า้นหมูท่ี่ 3 มปีริมาณแมงกานีสเกนิเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงถา้

จะน ามาบริโภคจะตอ้งปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานกอ่นดงัภาพท่ี 4.11 

 

           

ภาพที่ 4.11  การศึกษาคณุภาพน ้ าจากแหล่งน ้ าทีใ่ชอุ้ปโภคบริโภค 

 ส าหรับการศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับปรุงคณุภาพน ้ าส าหรับการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งรว่มกนัก  าหนดรูปแบบท่ีมคีวามเหมาะสมกบัชมุชน ในการปรับปรุงคณุภาพน ้ า 

พบวา่ กจิกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการน ามาใชแ้กปั้ญหาทรัพยากรน ้ าในพื้นท่ีต าบลดอนแกว้ ไดแ้ก ่

กจิกรรมการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้นหมูท่ี่ 2 ท่ีมคีวามช  ารุดทรุดโทรมให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

และมปีระสิทธิภาพ กจิกรรมท าระบบปรับปรุงคณุภาพน ้ าเพื่อการบริโภคในชมุชน ดงัภาพท่ี 4.12 
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โดยไดน้ ้ าด่ืมชมุชนท่ีสะอาดและไดม้าตรฐานวนัละ 250 ลิตร กจิกรรมการท าระบบปรับปรุงคณุภาพ

น ้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  ดงัภาพท่ี 4.13 พบวา่  ไดน้ ้ าด่ืมวนัละ 120 ลิตร/วนั กจิกรรมการท า

สารกรองส าหรับก  าจดัสนิมเหล็ก ดงัภาพท่ี 4.14 และกจิกรรมการท าถงัดกัไขมนัส าหรับครัวเรือน 

ดงัภาท่ี 4.12 

 

 

 

 

ภาพที่  4.12  การท  าระบบปรบัปรุงคณุภาพ เพื่อการบริโภคในชมุชน 

 

 

ภาพที่  4.13  การท  าระบบปรบัปรุงคณุภาพน ้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
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ภาพที่  4.14  การท  าสารกรองสนิมเหล็กและแมงกานีส 

 

 

ภาพที่  4.15  การท  าถงัดกัไขมนัส าหรบัครวัเรือน 

 

                   การประเมนิผลการด าเนินกจิกรรมทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เพื่อวเิคราะห์ความคุม้ทุนของ

กจิกรรมท่ีไดด้ าเนินการในพื้นท่ีต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ พบวา่กจิกรรมท่ีให้

ความคุม้ทุนมากท่ีสุด คือ กจิกรรมการปรับปรุงคณุภาพน ้ าเพื่อการบริโภคในชมุชน กจิกรรมการ

ปรับปรุงคณุภาพน ้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน      
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        ตอนที ่ 5 ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความเป็นพษิของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กในพืน้ที่

ต าบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจวดัอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก 10 ไมโครเมตร (พีเอ็ม 10) ในอากาศพื้นท่ี

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ ระหวา่งเดือนธันวาคม 2550 ถึง เดือนสิงหาคม 2551 

ในงานวจิยัน้ีการเกบ็ตวัอยา่งฝุ่นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน ในบรรยากาศดว้ยเคร่ืองมอืท่ีใช ้

อตัราการดูดอากาศสูง (High volume air sampler PM10) กอ่นการเกบ็ตวัอยา่งดว้ยเคร่ืองช ัง่ 

กระดาษกรอง จะตอ้งผา่นการช ัง่น ้ าหนักลว่งหน้าและน าไปช ัง่อีกคร้ังเมือ่เสร็จส้ินการเกบ็ตวัอยา่ง

ดว้ยเคร่ืองช ัง่ในห้องปฏิบติัการ ปกติระยะเวลาเกบ็ตวัอยา่งฝุ่นในบรรยากาศก  าหนดไว ้ 24 ช ัว่โมง

เพื่อใชเ้ปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานได ้ แลว้ค านวณหาปริมาณอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กตอ่ปริมาตรอากาศ 

หนว่ยเป็น ไมโครกรัม / ลบ.ม. (g/m3)  

 และไดท้ าการตรวจวดั กา๊ซมเีทน (CH4) กา๊ซนัน-มเีทน (Non-CH4) และกา๊ซไฮโคร-

คาร์บอน (THC) โดยใชร้ถหนว่ยตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มเคล่ือนท่ี และไดน้ าขอ้มลูคณุภาพอากาศจาก

สถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศอตัโนมติัในจงัหวดัเชียงใหม ่ ไดแ้ก ่ ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่

(CM35t) น ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบ ท าการสกดัแผน่กรองเกบ็อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กดว้ยสารตวัละลาย

ไดคลอโรมเีทน โดยใชเ้คร่ืองแรงส่ันสะเทือนดว้ยความถ่ีสูง แลว้น าไปทดสอบเอมส์ใชแ้บคทีเรีย 

Salmonella typhimurium สายพนัธ์ุ TA98 และ TA100 เป็นตวัทดสอบ 

 ผลการวจิยัพบวา่คา่เฉล่ียของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม10) โดยน ้ าหนัก อยูร่ะหวา่ง 14.0 -

47.0 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงต ่ากวา่คา่มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศกเ์มตร ปริมาณ

ของสารเคมท่ีีท าการตรวจมคีา่ในระดบัต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก  าหนดไว ้ และฤทธ์ิการกอ่การ

กลายพนัธ์ุตอ่เชื้อแบคทีเรีย สัลโมเนลลา ธัยฟิมิวเรียม สายพนัธ์ุ TA98 และ TA100 ในภาวะท่ีมี

หรือไมม่กีารกระตุน่ดว้ยเอนไซม ์ พบวา่ มผีลตอ่การกลายพนัธ์ของแบคทีเรียดงักลา่วทั้งแบบโดยตรง

และโดยผา่นเอนไซม ์ นอกจากน้ีพบวา่ฤทธ์ิการกอ่การกลายพนัธ์ุของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (พีเอ็ม10) 

ไมม่คีวามแตกตา่งกนัท่ีเกบ็ตวัอยา่งมาจากแหลง่ก  าเ นิดในชว่งเวลาเ ดียวกนั ซ่ึงอาจเ น่ืองมาจาก

แหลง่ก  าเนิดของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กเป็นแหลง่เดียวกนั โดยสรุปอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กไมม่ผีลกระทบ

ตอ่ผูป่้วยโรคระบบทางเ ดินหายใจ องค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้มกีารรณรงค์แกไ้ขปัญหา

หมอกควนัและการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้ประชาชนมคีวามรู้ มสีว่นรว่มใน
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การเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี ถือไดว้า่เป็นตน้แบบขององค์การปกครองทอ้งถ่ิน

ในการแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศและสร้างสุขภาวะแวดลอ้มท่ีดีให้กบัประชาชน 

 จากผลการด าเนินการตามแผนงานวจิยัน้ี คณะนักวจิยัแนใ่จวา่ชมุชนในต าบลคอนแกว้กบั

นักวจิยัไดร้ว่มกนัแกปั้ญหาในชมุชนจนหมดใน 5 ประเด็น ท่ีเสนอมาขา้งตน้อนัยงัผลให้ประชาชน

ในต าบลดอนแกว้มคีวามสุขข้ึนในระดับหน่ึง 

 

        
                                 รูปที่ 4.16                                                                              รูปที่  4.17 

 




