บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน นั้น
เพื่อสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดีในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีสู่
ชุมชน ดังนั้นในการออกแบบชุดสาธิตประยุกต์ใช้แอลอีดี ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จึงจะเลือกใช้
กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับ กัน เพื่อให้สามารถทาชุดสาธิตการประยุกต์ใช้
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ได้อย่างสมบูรณ์ และจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย
จึงอาจแยกได้เป็น 2 กระบวนการ สาหรับในกระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม (Engineering
Design Process) แบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน (Haugh Jack, 2013) คือ (1) การกาหนดปัญหา
หรื อ ความต้ อ งการ (Identify Needs) (2) การพั ฒ นาข้ อ ก าหนด (Develop Specifications)
(3) สร้างแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) (4) การออกแบบในลักษณะให้เป็นรูปร่าง
(Embodiment Design) (5) การออกแบบในรายละเอี ย ด (Detailed Design) (6) การสร้ า ง
ต้ น แบบและการทดสอบ (Build Prototype and Prototype Testing) (7) การยอมรั บ ของ
ผู้ใช้งาน (Customer Acceptance) แต่มีบางตาราระบุไว้ว่า กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม
แบ่งได้เป็น 7 เฟส (George E.Dieter, 2009) นั่นคือ (1) แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual
Design) (2) การออกแบบในลักษณะเป็ นรูปร่าง (Embodiment Design) (3) การออกแบบใน
รายละเอียด (Detailed Design) (4) การวางแผนสาหรับการผลิต (Planning for Manufacture)
(5) การวางแผนส าหรั บ การจั ด จ าหน่ า ย (Planning for Distribution) (6) วางแผนการใช้ ง าน
(Planning for Use) (7) การวางแผนยกเลิ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Planning for Retirement of The
Product) แต่เมื่อมาพิจารณากิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ดาเนินงานกันในแต่ละขั้นตอนแล้ว จะเห็นได้ว่า
กระบวนการออกแบบวิศวกรรมในแต่ละตาราก็ไม่ แตกต่างกัน ดังนั้นในโครงการวิจัยนี้ จะเลือก
ดาเนินการให้เป็นไปตาม กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม 7 ขั้นตอนแรก แล้วจึงนามารวมกับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอีกขั้นตอน ก็จะทาให้คณะผู้วิจัยสามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วน
และถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้
วิธีดาเนินการวิจัย สาหรับโครงการ เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
จะใช้กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม 7 ขั้นตอน นามาสรุปรวมให้กระชับเหลือเพียง 3 ขั้นตอน
ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จะเป็นการอบรมและประเมินผลที่ได้รับจากการอบรมอีก
2 ขั้นตอน ก็จะสรุปให้เป็นขั้นตอนเดียว คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ดังนั้นจึงได้สรุปทั้ง
โครงการได้เป็นขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1) ข้อกาหนดและแนวคิดในการออกแบบ จะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการกาหนดปัญหาหรือหา
ความต้องการที่จะพัฒนา การพัฒนาข้อกาหนด และการสร้างแนวคิดในการออกแบบ
2) การออกแบบให้เป็นรูปร่างและออกแบบในรายละเอียด โดยนามาจากแนวคิดในการ
ออกแบบ แล้วจึงมาออกแบบให้เป็นรูปร่างและดาเนินการออกแบบในรายละเอียด
3) การสร้างต้นแบบและการทดสอบใช้งาน เพื่อให้ได้ต้นแบบที่ เป็นไปตามต้องการ และ
นามาทดสอบใช้งานสาธิตว่าได้ผลดังต้องการหรือไม่
4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้แอลอีดีเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยการจัดอบรมและประเมินผลนั่นเอง ให้กับทั้งกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มผู้สนใจเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชน

ข้อกำหนดและแนวคิดในกำรออกแบบ
ตามกระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม เพื่อให้ได้ชุดสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดี ใน
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นั้น ได้แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน โดยในส่วนข้อกาหนดและแนวคิดในการ
ออกแบบ จะได้มาจาก 3 ขั้นตอน คือ (1) การกาหนดปัญหาหรือความต้องการ (2) การพัฒ นา
ข้อกาหนด และ (3) การสร้างแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การกาหนดปัญหาหรือความต้องการ จะต้องระบุปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจนและ
สารวจแนวคิดในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากฐานข้อมูล
แล้วกาหนดให้มาเป็น ความต้องการในการแก้ไขปัญหา ลดปัญหา หรือข้อเสนอการพัฒนาโครงการ
โดยปกติแล้ว ความต้องการอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น เพื่อการแก้ไขปรับปรุงให้การออกแบบ
ของเดิมนั้นดีขึ้น เนื่องจากการออกแบบเดิมเป็นผลให้ขบวนการไม่สมบูรณ์ การแทนที่สาหรับการ
ออกแบบเดิม เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้มีการกล่าวถึงในเนื้อหาไปค่อนข้างมาก
แล้ว ในช่วงเริ่มต้นของโครงการนี้ นั่นคือ ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย หรือเป็นบท
นาของโครงการวิจัยนี้นั่นเอง
การพัฒนาข้อกาหนด จะเป็นการพัฒนาวัตถุประสงค์และกาหนดสิ่งที่วัดปริมาณได้หรือ
ข้อกาหนดนั่นเอง โดยจากปัญหาหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหา จะมีกรอบในการออกแบบ
คือ ความต้องการหรือข้อเรียกร้อง ข้อจากัดต่างๆ และ วัต ถุประสงค์ ดังนั้นนามาพัฒนาให้เป็น
ข้อกาหนด โดยวิธีศึกษาจากการออกแบบที่คล้ายกันของชุดสาธิตต่างๆ หรือ ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้สามารถระบุได้ชัดเจนทั้งด้านวัตถุประสงค์ และขอบเขตหรือปริมาณงานที่สามารถดาเนินการ
ได้ ทั้งนี้ในโครงการนี้ ได้กาหนดเบื้องต้น แล้วว่า ให้มีการสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดีในการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ใน 6 แนวทาง จึงพัฒนาข้อกาหนดตามแนวทางดังกล่าว นั่นคือ (1) การยกระดับ
ความปลอดภัยในการใช้งานด้วยแอลอีดี (2) การเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี
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(3) การลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแอลอีดี (4) การใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวกับแอลอีดี (5) การ
ใช้พลังงานหมุนเวียนกับแอลอีดี และ (6) การใช้แอลอีดีในการสร้างเครื่องมือวัดต้นทุนต่า
การสร้างแนวคิดในการออกแบบ จะเป็นการศึกษาและตรวจสอบการออกแบบในแง่มุม
ต่างๆ ที่เป็นไปได้ ตามปกติการออกแบบจะมี 3 รูปแบบ คือ (1) แบบมาตรฐาน (standard) หรือ
แบบทั่วไป (2) แบบวิวัฒนาการ (evolutionary) หรือแบบที่มีการพัฒนาขึ้นมา (3) แบบปฏิวัติ
(revolutionary) หรือแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ในกรณีแบบมาตรฐาน ก็ไม่ต้องสร้าง
แนวคิดในการออกแบบมากนัก ให้ใช้การออกแบบเดิมที่เข้าใจดีแล้ว มามุ่งเน้นในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
ในกรณีแบบวิวัฒนาการ ให้ใช้การออกแบบเดิม มาศึกษาในรายละเอียด แล้วเพิ่มแนวคิดใหม่เข้าไป
ส่วนในกรณีแบบปฏิวัติ การออกแบบจะเปิดกว้าง สามารถสร้างแนวคิด ใหม่ได้อย่างกว้างขวาง ใน
การออกแบบทั่วไปแล้ว มักจะเป็นการผสมผสานของทั้งสามรูปแบบ (Haugh Jack, 2013) ในบาง
ตาราถือว่า การสร้างแนวคิดในการออกแบบนั้น เป็นการเริ่มต้นกระบวนการออกแบบ เป็นการหา
วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มาหลายวิธีการ แล้วคัดเลือกให้เหลือแนวคิดที่ดีที่สุดเพียงแนวคิดเดียว ใน
บางครั้งจึงมักจะเรียกกันว่า เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ขั้นตอนนี้จึงต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด และมีความไม่แน่นอนมากที่สุด (George E.Dieter, 2009) สาหรับใน
โครงการนี้ จะใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มมาจากข้อกาหนดของทั้ง 6 แนวทาง คือ (1) การ
ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานด้วยแอลอีดี (2) การเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วย
แอลอีดี (3) การลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแอลอีดี (4) การใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวกับแอลอีดี
(5) การใช้พลังงานหมุนเวียนกับแอลอีดี (6) การใช้แอลอีดีในการสร้ างเครื่องมือวัดต้นทุนต่า ในแต่
ละแนวทาง จะนามาสร้างชุดแนวคิดในการออกแบบที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ทั้งรูปแบบและหน้าที่
ให้มีหลายชุดแนวคิดมากที่สุด แล้วจึงมาเลือกหาแนวคิดในการออกแบบที่เหมาะสม ให้เหลือเพียง
แนวคิดเดียวสาหรับในแต่ละแนวทาง ซึ่งกระบวนการอาจจะต้องดาเนินการทาซ้าหลายครั้ง เพื่อให้
ได้แนวคิดที่เหมาะสม เพราะต้องนามาศึกษาทบทวนเพื่อการออกแบบที่เป็นไปได้ทั้งในด้านการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ เวลาที่ใช้และค่าใช้จ่ายในการจัดทา โดยในการศึกษาอาจจะต้องเปรียบเทียบแนวคิดการ
ออกแบบมาจากเอกสารตาราและชุดสาธิตทดลองต่างๆ เพื่อให้สามารถนามาพัฒนาสร้างได้ในทาง
ปฏิบัติจริง

กำรออกแบบให้เป็นรูปร่ำงและออกแบบรำยละเอียด
จากข้อกาหนดและแนวคิดในการออกแบบ ของชุดสาธิตทดลองที่ได้ดาเนินการแล้ว ก็
จะต้องนามาดาเนินการออกแบบในอีก 2 ขั้นตอน คือ การออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง และการ
ออกแบบในรายละเอียด ดังนี้
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การออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง จะเป็นการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้ทาการ
ออกแบบในรายละเอียดต่อไป โดยเมื่อแนวคิดในการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่อง
ปัญหาของแบบที่จะใช้งาน ในขั้นตอนออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง จึงควรจะมีสิ่งซึ่งผู้ออกแบบ
สามารถใช้กาหนดเพื่อการออกแบบในรายละเอียดได้ บางครั้งจึงเรียกกันว่า การออกแบบเบื้องต้น
(Preliminary design) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 3 ส่วนหลัก คือ (1) สถาปัตยกรรมหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์
(Product architecture) คือ ส่วนประกอบทางกายภาพของการออกแบบ ควรจัดหรือรวมอย่างไร
ให้ทางานได้ตามต้องการ (2) การออกแบบโครงร่างภายนอก (Configuration design) ของชิ้นส่วน
และส่วนประกอบ แบบจาลองหรือการจาลองอาจจะทาในขั้นตอนนี้ เพื่อการตรวจสอบหน้าที่และ
ข้อ จ ากัด (3) การออกแบบพารามิ เตอร์ (Parametric design) เริ่ม ด้ ว ยข้ อมู ล ของชิ้ น ส่ ว นและ
ส่วนประกอบ จากการออกแบบโครงร่างภายนอก ดังนั้นการออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง จึงมี
ตัวอย่ างเช่น บล็ อกไดอะแกรมของระบบ (System block diagram) รายการส่ ว นประกอบที่
สาคัญ หรือรายการของวัสดุ โครงสร้างข้อมูล สถาปัตยกรรมของซอฟท์แวร์ ภาพร่างของกลไก
ไดอะแกรมของขบวนการทางาน เป็นต้น สาหรับโครงการวิจัยนี้ก็เช่นเดียวกัน จากแนวคิดในการ
ออกแบบที่ได้ 6 แนวคิด สาหรับข้อกาหนดของทั้ง 6 ชุดสาธิต โดยให้นาแนวคิดในการออกแบบมา
กาหนดให้เป็น ไดอะแกรมหลักการทางาน หรือมีรายการส่วนประกอบสาคัญ หรือ ภาพร่างของวงจร
ใช้งานสาหรับแต่ละแนวคิด ซึ่งพร้อมจะนาไปออกแบบในรายละเอียดต่อไป
การออกแบบในรายละเอียด จะเป็นการกาหนดรายละเอียดลงไปในแนวคิด ของการ
ออกแบบที่ได้รับ กาหนดรายละเอียดลงในการออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดของ
ขั้นตอนการออกแบบในรายละเอียด เราควรได้รายละเอียดที่พร้อมสาหรับการสร้างและทดสอบใช้
งาน โดยผู้ออกแบบใช้ผลลัพธ์ของแนวคิดในการออกแบบและการออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง
มาใช้สาหรับการออกแบบในรายละเอียด แนวคิดประการหนึ่งของกระบวนการสาหรับการออกแบบ
ในรายละเอียด ก็คือ การจัดทารายละเอียดของไดอะแกรมจากการออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง
ให้สามารถสร้างขึ้นมาได้นั่นเอง โดยที่มีเป้าหมายของการออกแบบในรายละเอียด คือ ออกแบบได้
ตรงกับข้อกาหนดที่ตั้งไว้ ตามปกติเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการออกแบบในรายละเอียด งานที่ควรจะเสร็จ
สมบูรณ์ คือ แบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed engineering drawing) ที่พร้อมสาหรับการ
ผลิต วิธีการทดสอบพร้อมสาหรับต้นแบบที่จะสร้างขึ้นมา แบบแปลนของส่วนประกอบและบัญชี
รายการของวัสดุทั้งหมดต้องพร้อมสมบูรณ์ ข้อกาหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปรับปรุงเปลี่ยน
จากแนวคิดในการออกแบบ จะต้องเตรียมไว้ การตัดสินใจว่าจะเลือกทาชิ้นส่วนไหนเอง หรือจะเลือก
ซื้อชิ้นส่วนไหนจากผู้รับจ้างจัดทาชิ้นส่วน จากข้อมูลที่มีให้ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายสาหรับผลิตภัณฑ์
ที่จะพัฒนาขึ้นมา และสุดท้ายคือ ให้สรุปการออกแบบรายละเอียดทั้งหมด แล้วศึกษาทบทวนก่อน
ตัดสินใจนาไปสร้างต้นแบบและทดสอบใช้งานต่อไป สาหรับ โครงการวิจัยนี้เช่น เดียวกัน ทั้ง ชุด
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สาธิตการยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานด้วยแอลอีดี ชุดสาธิตการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี ชุดสาธิตการลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแอลอีดี ชุดสาธิตการใช้พลังงานจาก
การเคลื่อนไหวกับแอลอีดี ชุดสาธิตการใช้พลังงานหมุนเวียนกับแอลอีดี และชุดสาธิตการใช้แอลอีดี
ในการสร้างเครื่องมือวัดต้นทุน ต่า ควรจัดให้ มีทั้ง แบบแปลนวงจร รายละเอียดของวัสดุ และ
เอกสารประกอบที่จะใช้ให้มากเพียงพอ ที่จะนามาใช้สร้างต้นแบบและทดสอบการใช้งานได้

กำรสร้ำงต้นแบบและกำรทดสอบใช้งำน
การสร้างต้นแบบและทดสอบใช้งาน จะเป็นกระบวนการสร้างต้นแบบและตรวจสอบ
ว่าการออกแบบสอดคล้องกับข้อกาหนดหรือไม่ ตามปกตินั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้ออกแบบและผู้สร้าง
มักจะไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน ดังนั้นเอกสารสาหรับรายละเอียดในการออกแบบ จะต้องสื่อสารอย่าง
ชัดเจนถึงจุดประสงค์ของการออกแบบ ทั้งนี้ในระหว่างการสร้างและทดสอบนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้
เสมอ ซึ่งควรจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมไปถึง การปรับปรุงรายละเอียดของ
การออกแบบ ส่วนวิธีการทาให้ถึงจุดหมายได้ดีที่สุด มีลาดับขั้นตอนดังนี้ (Haugh Jack, 2013)
(1) แยกแยะชิ้นส่วนย่อยของระบบที่จะสร้างและทดสอบ
(2) รวบรวมความต้องการวัสดุและส่วนประกอบ
(3) สร้างชิ้นส่วน
(4) ทดสอบชิ้นส่วน
(5) ปรับปรุงชิ้นส่วนถ้าชิ้นส่วนไม่ตรงกับข้อกาหนด
(6) รวมชิ้นส่วนเข้าเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้นและทดสอบระบบ
(7) ทบทวนการออกแบบในระดับของระบบ
(8) กลับไปยังขั้นตอนที่ 1
ใช้วิธีการกระทาซ้า จนกระทั่งกระบวนการสร้างและทดสอบแล้วเสร็จทั้งหมด สาหรับ
โครงการวิจัยนี้ ซึ่งมีถึง 6 แนวทางการสาธิต คือ (1) ยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานด้วย
แอลอีดี (2) เพิ่มประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ด้วยแอลอีดี (3) ลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแอลอีดี
(4) ใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวกับแอลอีดี (5) ใช้พลังงานหมุนเวียนกับแอลอีดี (6) ใช้แอลอีดีใน
การสร้างเครื่องมือวัดต้นทุนต่า ดังนั้นจะใช้ลาดับของ 8 ขั้นตอนดังกล่าว ในการสร้างต้นแบบและ
ทดสอบใช้งาน นั่นคือ การหาชิ้นส่วนย่อยของแต่ละชุด จัดซื้อหรือจัดสร้าง การทดสอบและ
ปรับปรุงชิ้นส่วน รวมเป็นระบบแล้วทดสอบระบบ และวนกลับไประบบที่ใหญ่ขึ้น หรือเริ่มต้นหาชิ้น
ส่วนย่อยของระบบอื่นๆ กระทาซ้าจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในทุกระบบ โดยแต่ละขั้นตอนต้องปรับให้
เหมาะสมกับชุดสาธิตแต่ละชุดที่มีความแตกต่างกัน โดยสรุปของขั้นตอนการสร้างต้นแบบและการ
ทดสอบใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้ควรจะเป็น ผลว่าได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนั้น สิ่งนั้น
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จะเกิดขึ้นได้ ถ้าการออกแบบนั้น ได้มีการทดสอบอย่างสมบูรณ์ว่าถูกต้องตรงกับข้อกาหนด ผลลัพธ์
ที่ได้มาจากการสร้างต้นแบบและทดสอบใช้งาน จะมีความเป็นไปได้ใน 4 กรณี คือ (1) ยอมรับ
(Accept) ผลลัพธ์ของโครงการได้รับการยอมรับจากลูกค้า (2) มีเงื่อนไข (Conditional) ต้องการ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบางส่วน (3) ไม่ยอมรับ (Reject) ลูกค้าไม่ยอมรับผลลัพธ์ ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และ (4) ล้มเหลว (Failure) โครงการยกเลิกไม่ให้ทาต่อไป

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสชู่ ุมชน
ความหมายของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เมื่อมาพิจารณาความหมายแต่ละส่วน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยามว่า ถ่ายทอด หมายถึง กระจายเสียงหรือ
แพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่นหรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์) โดยปริยายหมายความว่า
“นาเรื่องที่รู้ไปเล่าต่อ” พจนานุกรมฉบับนี้ยังให้นิยามว่า เทคโนโลยี หมายถึง “วิทยาการที่นาเอา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม” และนิยามว่า ชุมชน
หมายถึง “หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน” ดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะผู้วิจัยจึงขอสรุปนิยามความหมาย
ว่า “เป็นการนาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ มาเล่าต่อ
หรือสาธิตให้กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กได้รับรู้รับทราบเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป” ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ที่จะนาความรู้เรื่องแอลอีดีมาถ่ายทอดให้กับกลุ่ม
คนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก
ข้อมูลจากรายงานของอังค์ถัด มีการอ้างนิยามความหมายของคาว่า “เทคโนโลยี” ไว้
ใน รายงาน ว่ า “technology means the systematic knowledge for manufacture of a
product, for the application of a process or for the rendering of a service, including
any integrally associated managerial and marketing techniques”(UNCTAD, 2001 : p.5)
นั่นคือ เทคโนโลยี หมายความถึง ความรู้ทั้งระบบในการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ หรือการใช้กระบวนการ
ขั้นตอน เพื่อให้เกิดการบริการ ซึง่ หมายรวมถึง เทคนิคในด้านการบริหารจัดการและในด้านการตลาด
ด้วย ส่วนคาว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการให้นิยามกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีกันในหลายแบบและหลายระดับ แต่มีนิยามหนึ่งที่น่าจะสอดคล้องกับงานวิจัยชุดนี้ คื อ
“technology transfer means the process by which science and technology are
diffused throughout human activity” หมายถึ ง กระบวนการที่ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แพร่ ก ระจายในการด าเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ “the transmission of know-how to suit local
condition” หมายถึง การเปลี่ยนรูป ความรู้วิทยาการเพื่อให้เหมาะสมกับเงื่อนไขเฉพาะ เราเรียก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีแนวนี้ว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)
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ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ควรมีรูปแบบอย่างไร
รูป แบบของการถ่า ยทอดเทคโนโลยีนั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ (1) การถ่ายทอด
เทคโนโลยีผ่านเครื่องจักรหรือสินค้าขั้นกลาง (Intermediate goods) ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
ลักษณะนี้ มักจะมาพร้อมกับเครื่องจักร หรือสินค้าขั้นกลาง ที่นามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยที่ผู้
ซื้อเครื่องจักรหรือสินค้าขั้นกลางนั้น จะได้รับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร หรือการใช้สินค้า
ขั้นกลางเพื่อผลิตเป็นสินค้า เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดรูปแบบนี้ มักเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากนัก
และเป็นเทคโนโลยีทั่วไปที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) การถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบนี้ จะพบเห็นได้บ่อยและเป็นที่นิยม เนื่องจาก
การได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง จะช่วยให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากการเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยตนเองของ
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ (3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปของการส่งผ่านความรู้ทางเทคนิค
หรือโนว์ฮาว หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่
ก็ได้ โดยในกระบวนการนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหรือสินค้าขั้นกลางหรืออาจไม่จาเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ โดยผู้รับการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวอาจนาความรู้นั้นไปปรับใช้ หรือพัฒนาต่อเนื่อง
ไปก็ได้ สาหรับโครงการวิจัยนี้ จัดว่าอยู่ในรูปแบบที่สอง โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและทาการสาธิต
แอลอีดีต่อเนื่องมาหลายปี จึงจัดเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสาธิตแอลอีดีในด้านต่างๆ
คู่มือการพัฒนาชุมชนฯ ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
หรือคาแนะนาเอาไว้ว่า “การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกระบวนการให้ความรู้หรือการแพร่กระจาย
ความรู้ ไปสู่ชุมชน ซึ่งโดยทั่วไปสามารถกระทาได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม
และเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทาแปลงสาธิต การให้บริการข้อมูลในลักษณะ
ของแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่อวีดีทัศน์ หรือโสตทัศนูปกรณ์
ต่าง ๆ แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่ การจัดฝึกอบรม” (ครรชิต, 2554 : หน้า 122) โดยให้เหตุผล
ประกอบไว้ว่า เนื่องจากเป็นวิธีที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ค่อนข้างเป็นทางการ สามารถผสมผสานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ กาหนดขอบเขตดาเนินงาน และระยะเวลาได้ตามความ
เหมาะสม และติดตามประเมินผลสาเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ชัดเจน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
สาหรับโครงการวิจัยนี้ เลือกใช้วิธีถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยจัดฝึกอบรม มีความหมาย “การฝึกอบรม
คือ กระบวนการที่จัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ ความสามารถ
ทักษะและความชานาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะเป็นผลทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในระดับใดระดับหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ การฝึกอบรม จึงเป็นกระบวนการและหัวใจสาคัญของการ ‘สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้’ ซึ่ง
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ สมาชิกชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ ความสามารถ ทักษะ ความ
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ชานาญ และปรับ เปลี่ ย นพฤติกรรมในลั กษณะใดลั กษณะหนึ่ งตามความหมายที่แสดงไว้ข้างต้น ”
(ครรชิต, 2554 : หน้า 122) ซึ่งสอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ให้นิยาม "การฝึกอบรม" หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาทางวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน
โดยปกติ กิจกรรมที่สาคัญของกระบวนการอบรมและประเมินผล จะประกอบไปด้วย
(1) การหาความต้องการและความจาเป็นในการอบรม (2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการอบรม
(3) การออกแบบหรือการกาหนดหลักสูตรในการอบรม (4) การเลือกเทคนิควิ ธีการในการอบรม
(5) การวางแผนการอบรม (6) การดาเนินงานอบรม (7) การประเมินและติดตามผลการอบรม
(8) การนาผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงการอบรม สาหรับโครงการวิจัยนี้ก็ ได้ดาเนินการไปตาม
กิจกรรมสาคัญของกระบวนการอบรมดังกล่าวเช่นกัน ดังนี้ (1) การหาความต้องการและ/หรือ
ความจาเป็นในการอบรม ในส่วนนี้มาจากเป้าหมายของโครงการวิจัย นั่นเองที่มองเห็นความจาเป็น
ของกลุ่มชุมชน ในการที่ควรจะได้รับรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการปรับตัวนาเทคโนโลยี
มาใช้ป ระโยชน์ ต่อไป (2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการอบรม สาหรั บในโครงการวิจัยนี้ นั้น
ได้มาจากวัตถุป ระสงค์อีกข้อ ของโครงการ คือ เพื่ อการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีสู่ ชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับความจาเป็นในการอบรมดังกล่าวข้างต้น (3) การออกแบบหรือการกาหนดหลักสูตรใน
การอบรม ในโครงการนี้ จ ะเป็ น หลั ก สู ต รในการอบรมเรื่อ ง เทคโนโลยี แอลอีดี เพื่ อ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งมีหัวข้อ การอบรมใน 6 เรื่อง คือ การยกระดับความปลอดภัยในการใช้งาน
ด้ว ยแอลอีดี การเพิ่มประโยชน์ ใช้ส อยของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้วยแอลอีดี การลดใช้พลั งงานไฟฟ้าด้ว ย
แอลอีดี การใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวกับแอลอีดี การใช้พลังงานหมุนเวียนกับแอลอีดี และ
การใช้แอลอีดีในการสร้างเครื่องมือวัดต้นทุนต่า (4) การเลือกเทคนิควิธีการในการอบรม ใน
โครงการวิจัยนี้ จะเลือกใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาประกอบการสาธิต โดยมีเอกสารใช้ประกอบในการ
สาธิต ซึ่งจะมีความสะดวกและทาได้รวดเร็วกว่าวิธีการอื่ น เนื่องจากในโครงการวิจัยได้ มีการจัดทา
ชุดสาธิตพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบ (5) การวางแผนการอบรม ในโครงการวิจัยนี้ได้วางแผนการ
อบรม โดยจะดาเนินการอบรมภายหลัง จากเสร็จสิ้นการจัดทาชุดสาธิตและเอกสารที่ใช้ประกอบแล้ว
เพื่อให้มีข้อมูลและเอกสารพร้อมในการจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้สนใจในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ในการวางแผนอบรม 3 ระยะ คือ การเตรียมการก่อนการอบรม การดาเนินการระหว่างการอบรม
และ การดาเนินการภายหลังการอบรม (6) การดาเนินงานอบรม เป็นขั้นตอนการอบรมจริงตาม
ขอบเขต เนื้อหา และวิธีการอบรมที่ได้กาหนดไว้ แล้ว ซึ่งจะจัดอบรมตามที่วางแผนไว้แล้ว ภายใน
อาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะพิจารณาดาเนินการไปตามความเหมาะสมกับสมาชิกกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
(7) การประเมิ น และติด ตามผลการอบรม ในการประเมิน ผลการอบรมส าหรับ โครงการวิจัย นี้
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อาจจะแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลฝ่ายสนับสนุนการอบรมและวิทยากร โดยใช้แบบฟอร์ม
ในการประเมิน ผลการอบรมทั่ วไป ซึ่งจะมี ในด้ านความพึ งพอใจต่อสถานที่ การติด ต่อต้อนรับ
อาหารและวิทยากร อีกส่วนคือ การประเมินเนื้อหาโครงการอบรมหรือโครงการวิจัย โดยจะใช้
คาถามท้ายการสาธิต ของเอกสารประกอบการสาธิตในการประเมินผล (8) การนาผลการประเมิน
มาแก้ไขปรับปรุงการอบรม ผลการประเมินการอบรมทั่วไป สามารถนามาใช้ปรับปรุงสถานที่ การ
ต้อนรับ อาหาร และวิทยากรต่อไป ส่วนผลการประเมิน เนื้อหาโครงการอบรมหรือโครงการวิจัย
สามารถนามาใช้ปรับปรุงชุดสาธิตและเนื้อหาในเอกสารได้

