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บทนํา 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผนกระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน (Organization-wide 
Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการของ
แตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
(คณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2557, หนา 35) 

การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐ คิดคนที่ผานกระบวนการศึกษาคนควา หรือทดลอง วิเคราะห และตีความ
ขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ (คูมือการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศกึษา) 

ชุมชนทองถ่ิน (Local Community) หมายถึง ชุมชนขนาดเล็กซึ่งมีท่ีตั้งถ่ินฐานในขอบเขตพ้ืนที่ที่แนนอน เชน 
หมูบาน ตําบล ลุมน้ํา มีองคประกอบของผูคนที่เหมือนๆ กันทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธใกลชิดและ
ติดตอสื่อสารกันโดยตรงไดงาย และมีความเปนกลุมกอนชัดเจน 

ดังนั้น การบูรณาการองคความรูดวยงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น หมายถึง การนําเอาองคความรูของ 
ศาสตรงานวิจัย ที่มีความสัมพันธเก่ียวของกันหลายๆ ศาสตร มาผสมผสานเขาดวยกันใหกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน จนมีความ
สมบูรณครบถวนในตัวเอง เพ่ือนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
 

รูปแบบการบูรณาการองคความรูดวยงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
ผูเขียนในฐานะที่เปนบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ขอเสนอวิธีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

และกระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research method) 
 

วิธีการวิจัย 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
(Research method) 

ข้ันตอน องคประกอบ 

เตรียมทีมนักวิจัย  
(team) 

-มีองคความรูที่หลากหลาย  
-มีการบูรณาการในแตละศาสตร  
-สรางนักวิจัยรุนใหม 
-สรางนักวิจัยชุมชน 

คนหาโจทยวิจัย  
(problem) 

-ปญหาและความตองการของชุมชนทองถ่ิน  
-บริบทของชุมชนทองถิ่น 

ออกแบบงานวิจัย  
(design) 

-การมีสวนรวมชุมชนทองถิ่น 
-ความเหมาะสม แกไขปญหาได  
-ตรงกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

นํางานวิจัยไปใชประโยชน 
(utilization) 

-คืนขอมูลใหแกชุมชนทองถิ่น  
-ใชประโยชนเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การแกไข
ปญหาดานตางๆ และนโยบายระดับตางๆ  

ขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ 
(expansions) 

-ขับเคลื่อนการวิจัยใหชุมชนทองถ่ิน 
-ขยายผลการวิจัยสูชุมชนอื่น  
-ผลักดันนําไปตอยอดการวิจัย 

ถอดบทเรียน  
(lesson) 

-ขอมูลที่ไดจากการวิจัย  
-ขอมูลที่ไดจากปราชญชาวบาน  

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบวิธีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research method) 

 
1. ข้ันตอนการเตรียมทีมนักวิจัย (team) ทีมนักวิจัยจะตองมีองคความรูที่หลากหลาย มีการบูรณาการรวมกัน

ระหวางนักวิจัยในแตละศาสตร รวมถึงตองสรางนักวิจัยรุนใหมใหเขามารวมเปนทีมวิจัยเพ่ือสรางประสบการณในการทําวิจัย
รวมกับชุมชนทองถ่ิน และสรางนักวิจัยชุมชนโดยนําปราชญชาวบานหรือชุมชนที่มีองคความรูเขารวมทีมวิจัย 

2. ขั้นตอนการคนหาโจทยวิจัย (problem) โจทยวิจัยที่ไดตองเปนโจทยที่ไดมาจากปญหาและความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น โดยมีการสํารวจ วิเคราะห หรือศึกษาบริบทตามกระบวนการมสีวนรวมระหวางนักวิจัยและชุมชนทองถิ่น 

3. ข้ันตอนการออกแบบงานวิจัย (design) ลักษณะของงานวิจัยควรเปนงานที่ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการออกแบบงานวิจัยเพ่ือใหงานวิจัยที่ไดมีความเหมาะสม สามารถแกไขปญหา และตรงกับความตองการของชุมชน
ทองถ่ิน 

4. ข้ันตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชน (utilization) การวิจัยจะตองมีการนําผลการวิจัยที่ไดคืนขอมูลใหแกชุมชน
ทองถิ่น โดยการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเชิงวิชาการคือการเขียนบทความ การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ การใช
ประโยชนในเชิงสังคม การใชประโยชนเชิงการแกไขปญหาดานตางๆ และการใชประโยชนในเชิงนโยบายระดับตางๆ  

5. ขั้นตอนการขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ (expansions) ตองมีการขับเคลื่อนตอใหชุมชนทองถ่ินที่เปนชุมชน
เปาหมายในการวิจัยสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปขยายผลสูชุมชนอ่ืน และผลักดันใหผูมีสวนเก่ียวของ โดยเฉพาะภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ไดนําไปใชดําเนินการตอยอดการวิจัย 



6. ข้ันตอนการถอดบทเรียน (lesson) การถอดบทเรียนโดยการศึกษาขอมูลที่เปนองคความรูหรือประเด็นสําคัญที่ได
จากการวิจัย หรือขอมูลที่ไดจากปราชญชาวบานเพื่อนําไปเปนขอมูลที่เปนประโยชนใหแกผูสนใจไดเขามาศึกษาและสามารถ
นําไปพัฒนาตอยอดงานวิจัย 

 
กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research process) 
 

กระบวนการวิจัย 
เพื่อพัฒนาทองถิ่น 

(Research process) 

กระบวนการ วิธีดําเนินการ เครื่องมือ/วิธีการ 

ศึกษาบริบท 
ชุมชนทองถิ่น 

(study) 

-ศึกษาสภาพ ปญหา ความ
ตองการ รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
กับบริบทชุมชนทองถ่ิน 

-แบบสอบถาม  
-การสัมภาษณ  
-การสนทนากลุม  
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สรางสรรคผลงานวิจัย 
(research) 

-สรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย เพ่ือ
นํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

นวัตกรรมที่ไดผลการวิจัย 
-วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  
-สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ถายทอดผลงานวิจัย 
(transfer) 

-อบรมเชิงปฏิบัติการใหแกชุมชน
ทองถิ่น 
-ถอดบทเรียนที่ไดจากผลงานวิจัย 
-ขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

-คูมือองคความรูที่ไดจากการวิจัย 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
-การสัมภาษณ  
-การสนทนากลุม  
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ติดตามประเมิน
ผลการวิจัย 

(evaluation) 

-ประเมินผลกระทบและผลลัพธที่
เกิดข้ึนในการวิจัย 
-ประเมินตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และเชิงคณุภาพ 

-การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  
-การสัมภาษณ  
-แบบสอบถาม  
-แบบประเมินความเหมาะสม 
และความเปนประโยชน 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบกระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research process) 

 
1. การศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่น (study) ในการศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่น อาจทําการศึกษาสภาพ ปญหา ความ

ตองการ รวมถึงปจจัยที่เก่ียวของกับบริบทชุมชนทองถ่ิน โดยใชเครื่องมือในการศึกษา เชน แบบสอบถาม การสัมภาษณ การ
สนทนากลุม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล กระบวนการนี้จะทําใหทีม
วิจัยทราบขอมูลบริบทของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลปญหาและความตองการของชุนทองถิ่น ซึ่งสามารถทําการ
วิเคราะหบริบทของชุมชนอยางเปนระบบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของการพัฒนาโจทยวิจัย 

2. การสรางสรรคผลงานวิจัย (research) หลังจากการศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่นดานตางๆ ทีมวิจัยจะไดขอมูลและ
ไดโจทยวิจัยที่เปนความตองการของชุมชนทองถิ่นที่จะมาทําการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย เพ่ือนํามาแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 
โดยใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการออกแบบผลงานวิจัยเพ่ือใหมีความเหมาะสมและตรงกับความตองการชุมชน
ทองถ่ิน ผลงานวิจัยที่นํามาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นเปนไดทั้งผลงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี หรือ ทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  



3. การถายทอดผลงานวิจัย (transfer) หลังจากการสรางสรรคผลงานวิจัยที่นํามาแกไขปญหาใหแกชุมชนทองถ่ิน
แลว ทีมวิจัยจะตองทําการถายทอดผลงานวิจัยโดยวิธีการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกชุมชนทองถิ่น ใหมีความรู ความ
เขาใจ เก่ียวกับขอมูลตางๆ ของผลงานวิจัยที่สรางหรือพัฒนาขึ้น แลวทําการถอดบทเรียนที่ไดจากผลงานวิจัยเพ่ือเปนขอมูล
ใหแกชุมชนทองถิ่นนําไปขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติใหแกชุมชนอื่นหรือผูสนใจไดเขามาศึกษาและสามารถนําไปพัฒนา
ตอยอดงานวิจัยได 
 4. การติดตามประเมินผลการวิจัย (evaluation) หลังจากการวิจัยไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ทีมวิจัยจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลการวิจัยในระหวางโครงการ การประเมินผลกระทบและผลลัพธที่เกิดขึ้นในการวิจัยวาเปนไปตามตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กําหนดไวหรือไม โดยผลงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อาจใชวิธีการประเมินผล
จากการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร สัมภาษณ หรือแบบสอบถาม ผลงานวิจัยทางทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรอาจใช
วิธีการประเมินผลจากความเหมาะสม และความเปนประโยชน สัมภาษณ หรือแบบสอบถาม และใหมีการติดตามประเมินผล
เปนระยะหลังดําเนินการขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติใหแกชุมชนอ่ืน อาจเปนเปนระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางงานวิจยัเพื่อการพัฒนาชุมชน
 

 

รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรี

 
 
 
 

 คณะผูวิจัย 
1. วิษณุ  บัวเทศ   
2. แดนชัย เครื่องเงิน 
3. อิทธิพล เหลาพรม
4. สมโภชน วงษเขียด
5. อดิเรก ฟนเขียว 
6. ณัฐภาณี บัวด ี
7. กันต อินทุวงศ 
8. ดุษฎี บุญธรรม 
9. ไพโรจน  นะเที่ยง 

 
 

ชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
 
 
 
 

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ชุมชนทองถิ่น 

 

รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย
วิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

สังกัด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
อิทธิพล เหลาพรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
สมโภชน วงษเขียด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม” ปงบประมาณ 

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

จากถั่วแมคคาเดเมีย 
จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

ปงบประมาณ 2562 

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 



วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการแปรรูปจากถ่ัวแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย ของหนวยงานตนแบบที่ไดรับ
การยอมรับหรือประสบความสําเร็จ 
 3. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรี
ราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 4. เพ่ือประเมินผลการใชเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาศักยภาพในการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร

อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล 
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏรที่ทําการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกผลที่เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหศักยภาพในการแปร

รูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร ประกอบดวย 1) ดานกระบวนการผลิต 2) ดานเงินทุน 3) ดาน
แรงงาน และ 4) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก  
 

  
 

ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย ของหนวยงาน
ตนแบบที่ไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จ โดยการสัมภาษณ 

ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล 
หนวยงานที่ไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จในการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย จํานวน 2 แหง ไดแก 1) 

วิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานบอเหมืองนอย ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย และ 2) วิสาหกิจชุมชน
กลุมผูผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย เขาคอ หรือศูนยเรียนรูการแปรรูปแมคคาเดเมียเข็กนอย ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ 

 
 
 



เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เพ่ือวิเคราะหแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูป

จากถั่วแมคคาเดเมีย ของหนวยงานตนแบบท่ีไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) เทคโนโลยีที่ใชใน
กระบวนการแปรรูป 2) กระบวนการในการแปรรูป และ 3) ตนทุนในการใชเทคโนโลยี 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียใหกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล 
1. ขอมูลที่ไดจากศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย ของ

หนวยงานตนแบบที่ไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จในข้ันตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2  
2. ขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนา 1) เทคโนโลยีโรงอบแหงถั่วแมคคาเดเมียแบบพลังงาน

รวม (ชีวมวล-แสงอาทิตย) และ 2) เทคโนโลยีเครื่องอบแหงเนื้อถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบสายพาน 
3. ขอมูลจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏรที่ทําการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย 
เทคโนโลยีที่ใชในการวิจัย 
1. เทคโนโลยีที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) เทคโนโลยีโรงอบแหงถ่ัวแมคคาเดเมียแบบพลังงานรวม (ชีวมวล-

แสงอาทิตย) และ 2) เทคโนโลยีเครื่องอบแหงเนื้อถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบสายพาน 
 

 
 
2. วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย คูมือการใชเทคโนโลยีโรงอบแหงถ่ัวแมคคาเด

เมียแบบพลังงานรวม (ชีวมวล-แสงอาทิตย) และ 2) เทคโนโลยีเครื่องอบแหงเนื้อถ่ัวแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบ
สายพาน 
 



 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการใชเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล 
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏรที่ทําการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
1. แบบบันทึกผลที่เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลในดานความเหมาะสม และดานความเปน

ประโยชน ในการใชเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก  

 

 
 

2. แบบการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร เพ่ือประเมินผลจุดคุมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจาก
ถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 แบบการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย (ตัวเดิม) และผลการวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตรของโรงอบความรอนรวมจากพลังงานแสงอาทิตยและชีวมวล (ตัวใหม) 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการอบแหงเนื้อถ่ัวโดยใชกาช (ตัวเดิม) และการอบแหงเนื้อ

ถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรด (ตัวใหม) 

 

 

 
 
 



การนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน  
1. ดานนโยบาย  
   ไดสรางนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหากระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียใหแกชุมชนทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับ

บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ที่ตองการใหบุคลากรทํางานวิจัยและบริการวิชาการใหแกชุมชนทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดนําผลงานวิจัยดังกลาวมากําหนดในที่ประชุมเพ่ือเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหกับบุคลกรที่จะดําเนินการ
วิจัยจะตองทํางานวิจัยที่สามารถแกไขปญหาใหกับชุมชนทองถ่ินหรือมีการบูรณาการในการทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่น  

2. ดานสาธารณะ      
       ไดมีการรวมเผยแพรตอสาธารณะชน โดยเขารวมจัดงานวิจัยเพ่ือสรางชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค 
2020 “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ” โดยมีการแนะนําผูประกอบการ เกษตรกร และประชานที่สนใจ เก่ียวกับกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย
โดยใชเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 

3. ดานชุมชนและพื้นท่ี     
       คณะผูวิจัยไดดําเนินการถายทอดองคความรูที่ไดจากผลงานวิจัยใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร และได
เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียที่สามารถชวยใหกลุมเปาหมายเพิ่มปริมาณการผลิต ลดคาใชจาย และ
ลดเวลาในการแปรรูป จํานวน 2 เทคโนโลยี ประกอบดวย 1) โรงอบแหงถ่ัวแมคคาเดเมียแบบพลังงานรวม (ชีวมวล-
แสงอาทิตย) ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการอบแหงได 1,000 กิโลกรัม และลดคาแกสเปนจํานวน 2,400 บาท/ครั้ง คิดเปนผล
กําไรสุทธิ 8,999.54 บาท/ครั้ง เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.82 ตอครั้ง และ 2) เครื่องอบแหงเนื้อถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบ
สายพาน สามารถลดเวลาและเพ่ิมปริมาณการอบเนื้อดิบจากเดิมใชเวลา 15 ชั่วโมง อบได 80 กิโลกรัม เครื่องที่พัฒนาข้ึนใช
เวลาอบเนื้อดิบเพียง 8 ชั่วโมง อบได 111 กิโลกรัม และลดคาแกสในการอบเนื้อดิบเปนจํานวน 1,200 บาท/ครั้ง คิดเปนผล
กําไรสุทธิ 52,153.06 บาท/ครั้ง เพ่ิมขึ้นรอยละ 38.64 ตอครั้ง 

4. ดานพาณิชย             
   ไดเครื่องตนแบบในการอบแหงเนื้อถ่ัวแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบสายพาน ที่มีกําลังการผลิตในการอบเนื้อ

ดิบได 111 กิโลกรัม ในเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งบริษัท อัลเจนเทค จํากัด ไดนําขอมูลและองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยไปตอยอดเพื่อ
พัฒนาเครื่องอบแหงดวยอินฟราเรดเพ่ือใหมีกําลังการผลิตมากขึ้นกวาเดิม 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร ไดจําหนายสินคาใหแก บริษัท พี เอส เอ็น อินเตอรฟูด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทแปร
รูปสงขายถั่วแมคคาเดเมียอบแหงใหแก Café Amazon ทั่วประเทศ และสงจําหนายใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบานบอเหมืองนอย 

5. ดานวิชาการ             
       สามารถนําไปประยุกตใชกับการอบแหงพืชผลทางการเกษตรไดหลายประเภท ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําไปใชใหบริการดานวิชาการแกผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่น
ที่สนใจในการอบแหงพืชผลทางการเกษตร และใชเปนเครื่องตนแบบในการตอยอดการวิจัย 
 
 



 

 

 

การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาจุลินทรีย 
แกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกาํแพงเพชร 

 
 

 
 

 

 คณะผูวิจัย สังกัด 
1. วิษณุ  บัวเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. วุฒิเสก  ทิพันธ  ปราชญชาวบาน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
3. สมิตา อรรควงษ  องคการบริหารสวนตําบลทาพุทรา จังหวัดกําแพงเพชร 
4. พันธนิภา เมฆสินธุ  เทศบาลตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร 

 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั 
โครงการจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดําริ 

จาก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 2562 



วัตถุประสงค  
1. เพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ดวย

รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา การตอยอด และการขยายผลสูการปฏิบัติจากภูมิปญญาทองถิ่น ในการพัฒนา

จุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ใหกับกลุมเปาหมายผูใชประโยชนอยางย่ังยืน 
3. เพ่ือการติดตามและประเมินผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคาง

ในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร 
 

วิธีการดําเนินงาน 
ระยะที่ 1 การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 22 แหง โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม 
ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชนทองถ่ินในเขตจังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนดกลุม

พ้ืนที่เปาหมายในการถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดไปขยายผลสูกลุมผูรับ
ประโยชน จํานวน 22 แหง แหงละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก แบบบันทกึผลที่เกิดจาการสัมภาษณในการจัดเวทีประชาคม 

 

 
 

ระยะท่ี 2 การนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นโดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตร
ปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร ไปขยายผลสูการปฏิบัติ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชนทองถ่ินในเขตจังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนดกลุม

พ้ืนที่เปาหมายในการถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีความพรอมในการนําเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดไปขยายผลสูกลุมผูรับ
ประโยชน จํานวน 22 แหง แหงละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน   
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก  
1. คูมือการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินโดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย 

ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร 



    

2. วิธีการการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

 
 
ระยะที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบและผลลัพธท่ีเกิดขึ้นหลังจากการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นโดยการพัฒนา
จุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร โดยการสัมภาษณขอมูล 

ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร / ผูนําชุมชน /ประชาชน ที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22 

แหง  
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน   
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก  
1. แบบสัมภาษณขอมูลผลกระทบและผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากการนําเอาจุลินทรียไปใชในการทําการเกษตร  
 

 
 



2. แบบการวิเคราะหตัวอยางดินจากกลุมเปาหมายกอนและหลังการใชจุลินทรียในการทําการเกษตร 
 

 
 

ตารางที่ 1 แบบการวิเคราะหตัวอยางดินกอนการใชจุลินทรียในการทําการเกษตร 

 
 



ตารางที่ 2 แบบการวิเคราะหตัวอยางดินหลังการใชจุลินทรียในการทําการเกษตร 

 
 
 



ระยะที่ 4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบ 
ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร / ผูนําชุมชน /ประชาชน ที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22 

แหง  
เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน   
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก สื่อการเรียนรูในการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น และการใชจุลินทรียเพ่ือแกไข

ปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ประกอบดวย คูมือการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัด
กําแพงเพชร และแผนปายไวนิล  
 

 
 
 

ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินโครงการ 
1. ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากการอบรมเรื่องการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย 

ประกอบดวย การทําจุลินทรียปรับสภาพดิน การทําจุลินทรียยอยสลาย การทําเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา การทําเชื้อราขาว
หรือเชื้อราบิวเวอเรียแบบน้ํา และการทําเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ํา หลังจากการใชจุลินทรียในการทําการเกษตรของ
กลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22 แหง สงผลทําใหกลุมเปาหมายสามารถลด
คาใชจาย และลดการใชสารเคมใีนการทาํการเกษตร โดยการใชจุลินทรียปรับสภาพดินแทนการใชปุยยูเรีย ซึ่งราคาปุยยูเรียก
ระสอบ 50 กิโลกรัม ราคาประมาณ 700 บาท ตนทุนจุลินทรียปรับสภาพดินเฉลี่ยลิตรละ 30 บาท ใช 3 ลิตร เทียบเทาปุย
ยูเรียหนึ่งกระสอบ (700-90=610) ลดตนทุน 610 บาท การใชจุลินทรียยอยสลายเพื่อปรับสภาพดินที่มีสารเคมีตกคาง และ
ยอยสลายเศษพืช ใบไม หรือหญา เพ่ือทําเปนปุยอินทรีย มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ 27.75 บาท การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบ
น้ําเพ่ือรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราพิธเทียม ไรซอกโทเนีย และสเคลอโรเทียม โรคใบจุด โรคใบไหม โรคใบขีดสีน้ําตาล โรค
เมล็ดดาง โรคแอนแทรคโนส โรครากเนาโคนเนา มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ 26 บาท เชื้อราไตรโคเดอรมาที่ขายตามทองตลาด
ทั่วไปขายราคาลิตรละ 350 บาท (350-26=324) ลดตนทุน 324 บาท การใชเชื้อราขาวหรือเชื้อราบิวเวอเรียแบบน้ําเพื่อ
กําจัดแมลงศตัรูพืช เชน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ เพลี้ยจั๊กจ่ัน บั่ว ปลวก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยไกแจ แมลง
คอมทอง มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ 26 บาท เชื้อราบิวเวอเรียที่ขายตามทองตลาดทั่วไปขายราคาลิตรละ 400 บาท (400-26) ลด
ตนทุน 374 บาท และการทําเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ําเพ่ือควบคุมและทําลายแมลงทั้งในระยะตัวออนและตัวเต็มวัยของดวง
แรด ดวงงวงมะพราว ดวงหนวดยาว ปลวก แมลงเตาทอง แมลงคอมทอง เพลี้ยทุกชนิด หนอนทุกชนิด มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ 
26 บาท เชื้อราเมธาไรเซียมขายตามทองตลาดทั่วไปขายราคาลิตรละ 300 บาท (300-26) ลดตนทุน 274 บาท ซึ่ง
กลุมเปาหมายสวนใหญจะนําจุลินทรียไปใชกับการปลูกผักตระกูลสลัดและผักสวนครัว เชน คะนา กวางตุง โดยขนาดแปลง



ผักจะมีความกวาง 1.20-1.50 เมตร ยาว 6 เมตร สามารถปลูกผักไดประมาณ 100-120 ตน ผักสลัดจะขายอยูในราคา
กิโลกรัมละ 100-120 บาท ใชเวลาในการปลูกประมาณ 45-50 วัน ผักคะนาและผักกวางตุงจะขายอยูราคากําละ 10-20 
บาท ใชเวลาในการปลูกประมาณ 45-60 วัน รายไดจากการขายผักตอแปลงประมาณ 1,000-1,200 บาท หลังจากหัก
คาใชจายจากคาน้ํา คาไฟ และคาจุลินทรียแลว กลุมเปาหมายจะมีกําไรที่ไดจากการขายผักตอแปลงประมาณ 800-900 บาท  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากการอบรมเรื่องการเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือทําปุยอินทรีย หลังจากการเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือทํา
ปุยอินทรีย ของกลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22 แหง สงผลทําใหกลุมเกษตรกร
สามารถลดการใชปุยเคมีในการทําเกษตร สามารถผลิตปุยหมักมูลไสเดือนจากขยะอินทรียไดประมาณ 1 ลิตรตอสัปดาห โดย
การเลี้ยงไสเดือนดินประมาณ 1 กิโลกรัม ตอพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งสามารถลดรายจายในการซื้อจุลินทรียจากทองตลาดที่ขาย
ประมาณ 250-300 บาทตอลิตร  

 

 

  

  
 

 
 

 

 

 

 


