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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแบบแผนนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ําเสีย สภาพการถายทอด
และความตองการถายทอดนวัตกรรมชุมชนสูเยาวชนของเครือขายสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษา
ระดับและความสัมพันธของความรูและความตระหนักตอการใชนวัตกรรมชุมชนของเยาวชน 3) พัฒนา
รูปแบบการถายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ําเสียสูเยาวชนในชุมชนเครือขายสิ่งแวดลอม จังหวัด
ปทุมธานี 4) ประเมินผลการใชรูปแบบการถายทอดนวัตกรรมชุมชนหลังการใชรูปแบบดานความรู
ความตระหนัก ความพึงพอใจและผลตอเนื่อง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา พื้นที่วิจัยเปนชุมชน 
ในเครือขายสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี ที่มีนวัตกรรมในการจัดการน้ําเสียรวม 5 ชุมชน ไดแก ชุมชน
บางปรอก ชุมชนบานคลองรังสิต ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต ชุมชนบานปากคลองบางโพธิ์เหนือ และชุมชน
บานศาลาแดงเหนือ  แบงการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแบบแผน สภาพการถายทอดและ
ความตองการถายทอดนวัตกรรมสูเยาวชน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนผูรูในชุมชนดานการจัดการน้ําเสีย
ดวยนวัตกรรมชุมชน จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาระดับความรูและความตระหนัก
ของเยาวชน ประชากรเปนเยาวชนใน 5 ชุมชนรวม 78 คน กําหนดกลุมตัวอยางตามตารางเครซี่ และมอรแกน ได
จํานวน 63 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเปนระบบ เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบความรู มีคาความยากงาย
ระหวาง 0.51-0.74 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.57-0.89 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 และแบบสอบถาม ความตระหนัก 
ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบ มี 4 ขั้น คือ 1) รางรูปแบบดวยการจัดประชุม
แบบมีสวนรวม เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนผูรู ตัวแทนชุมชนเครือขาย และเยาวชนจํานวน 55 คน 
2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 3) ปรับปรุงรูปแบบและปฏิบัติการ
ถายทอดตามรูปแบบ กลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใชรูปแบบ 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบทดสอบความรูและแบบสอบถามความตระหนักชุดเดียวกับขั้นตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 และประเด็นคําถามผลการเพิ่มคุณภาพนวัตกรรมหลังการใชรูปแบบ กลุมตัวอยางเปน
กลุมเดียวกับขั้นตอนที่ 2 งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหดวยสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาท ี 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1) แบบแผนนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนในเครือขายสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี มี
ลักษณะเปนการขุดหลุมเพื่อรองรับน้ําเสียจากครัวเรือน ใชเศษอิฐและดินเผาเพื่อกรองน้ําเสียที่กนหลุม 
ตอมาไดเปลี่ยนมาใชวงซิเมนตทําเปนถังบําบัดน้ําเสียที่มีลักษณะแตกตางกันเปน 16 แบบ แบงเปนแบบฝงในดิน 
9 แบบ แบบตั้งบนดิน 6 แบบ และแบบผสมทั้งฝงในดินและตั้งบนดิน 1 แบบ ใชวัสดุกรองเรียงซอนเปนชั้น 
ชั้นละ 25-30 เซ็นติเมตร จากลางขึ้นบนตามลําดับ ไดแก อิฐมอญ ถานไม หินเกล็ด อิฐมอญ การปลอยน้ําเสียลง
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ถังบําบัดมี 2 แบบ คือ จาก 1 บานตอ 1 ถัง และจาก 2-3 บานตอ 1 ถัง สภาพการถายทอดนวัตกรรมชุมชนที่
ผานมาใชวิถีพื้นบานคือการบอกเลาตอ ๆ กัน ไมมีการถายทอดอยางเปนระบบ ผูรูในชุมชนตองการ
ถายทอดนวัตกรรมชุมชนสูเยาวชนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรูและความตระหนักตอการใชนวัตกรรม
ชุมชนในการจัดการน้ําเสียใหเปนวิถีปฏิบัติอยางยั่งยืน  
 2) เยาวชนในชุมชนเครือขายสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี มีความรูและความตระหนักกอนการพัฒนา   
ในระดับปานกลาง โดยความรูกับความตระหนักของเยาวชนมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
 3) ผลของการพัฒนารูปแบบการถายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ําเสีย ไดรูปแบบซึ่งมี
องคประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ มีการถายทอดความรูและประสบการณจากผูรูสูเยาวชน โดยมีนักวิชาการ
ภายนอกชุมชนสนับสนุน ใชการเรียนรูจากของจริงและฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะและเห็นคุณคาของนวัตกรรม
ตอวิถีชีวิตในชุมชน 2) กระบวนการ มี 3 ขั้น คือ (1) ตัวแทนชุมชนและเยาวชนจัดทําแผนการถายทอด (2) ฝกปฏิบัติการ
ถายทอด (3) ตอยอดนวัตกรรมเดิมสูนวัตกรรมสรางสรรค เมื่อประเมินรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีความ
เหมาะสมทุกรายการ 3) การดําเนินการถายทอด ใชสัดสวนของการถายทอด ไดแก สาระความรู วิธีการถายทอด
และผูถายทอด รวมทั้งหมด 10 สวน ใชการแบงสัดสวน ดังนี้ 1 สวน ใหสาระความรูดวยการบรรยายโดยนักวิชาการ 
อีก 2 สวน สรางความตระหนักดวยสื่อและตัวอยางจริง  โดยผูรูตนแบบ อีก 3 สวน สรางทักษะดวยการปฏิบัติจริง
จากปราชญชุมชน และอีก 4 สวน สรางคานิยมทางสิ่งแวดลอมในวิถีชีวิตดวยการตอยอดนวัตกรรม โดยผูนําชุมชน
และเครือขาย ไดสรุปเปนรูปแบบ TCI1234 (Transfer of Community Innovation 1234 Model)  ผลการประเมิน 
พบวา รูปแบบมีคุณภาพอยูระดับมากที่สุด  
 4) ผลการใชรูปแบบการถายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ําเสีย พบวา เยาวชนมีความรู
ในระดับสูง และมคีวามตระหนักในระดับมาก โดยมีความรูและความตระหนักหลังการถายทอดสูงกวากอน
การถายทอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และหลังการถายทอดเยาวชนมีความรูและความตระหนัก
สัมพันธกันเชิงบวก มีความพึงพอใจตอรูปแบบในระดับมากท่ีสุดและไดเกิดนวัตกรรมสรางสรรค เปน
ภาพวาดศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมชุมชนบนถังบําบัดน้ําเสีย และไดเพิ่มชั้นกรองน้ําเสียดวยกาบมะพราว     
ในถังบําบัดน้ําเสีย มีผลทําใหคุณภาพน้ําทีผ่านการกรอง มคีา BOD, Grease & Oil และคา COD ลดลง 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการถายทอดนวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมการจัดการน้ําเสีย เครือขายสิ่งแวดลอม  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study a model of transfer conditions and 
needs of community innovation transfer on wastewater management for youths in 
environmental networks, Pathum Thani province, 2) study the level and relation of 
knowledge and awareness concerning the use of community innovation among youth. 3) 
develop a model of community innovation transfer on wastewater management for youths 
in the community, and 4) evaluate the use of community innovation transfer model after 
training by the model of knowledge, awareness, satisfaction and the continuous results in 
the community innovation. The area of research consisted of 5 communities of environmental 
networks in Pathum Thani province: Bangprok, Banklongrangsit, Srangsannakonrangsit, 
Banpakklongbangponua and Bansaladaengnua. This research and development was divided 
into 4 steps. Step 1; study the model of transfer, conditions and needs of community 
innovation transfers for youth. A group of 10 community experts in wastewater management 
was selected by purposive sampling. The tool was interviews. Step 2; study the level of 
knowledge and awareness of 78 youths from 5 communities, from which a sample of 63 
individuals was selected by systematic sampling with Krejcie and Morgan’s table. The tools 
were a knowledge test with a difficulty value of 0.51-0.74, a discriminant power of 0.57-0.89 
and a reliability of 0.87 and an awareness test with a reliability of 0.90. Step 3; pattern 
development divided into 4 stages 1) outline the transfer model by holding participative 
meetings, with a purposefully selected sample of 55 persons who were experts, community 
network representatives and youth. 2) evaluate the model by 5 expert. 3) revise the model by 
practicing knowledge transfer using the same sample as in step 2. Step 4; evaluate the use of 
transfer model. The tools were the same as in step 2, and a satisfaction evaluation form with 
reliability of 0.81 and the continuous questioning. The data were analyzed by content 
analysis and the statistics of percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research results were as follows: 
 1) The model of the community innovation transfer on wastewater management in 
Pathum Thani. In the past, they dug holes and used tiny bricks and ceramic as filters at the 
bottom. Later, they used cement barrels to treat the wastewater with 16 different types of 
methods: 9 types were buried in the sand, 6 types stood on the sand and 1 was a mixed type. 
The filter materials were laid in layers, 25-30 centimeters per layer from the bottom, such as 
bricks, coal, and flake stones. There are 2 ways of disposing wastewater to treatment tank: 1 
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house per barrel and 2-3 houses per barrel. Previously, the knowledge of community innovation 
was told by word of mouth. At present, experts want to transfer knowledge to youth 
systematically to gain knowledge and awareness of using community innovation in wastewater 
management in a sustainable manner. 
 2) The youths’ knowledge and awareness concerning the model of community 
innovation transfer on wastewater management before its development revealed at a moderate 
level. The knowledge and awareness were not correlated statistically significant.  
 3) The development of the model of community innovation transfer provided a 
model involving: 1) principle; knowledge and experience transfer based on the support of 
external scholars by learning from the real thing and practice till got the skill and appreciated 
the value of innovation to the way of life in the community, 2) process; 3 stages (1) 
community and  youth representatives formulated plans, (2) practice (3) extensions to create 
innovation; it is all suit when evaluate the model by experts, 3) operations of transfer; 
proportioned between knowledge, relay methods and relayers as fractions of 10: 1: 10 as 
lectures by scholars, 2: 10 as awareness building done by Knowledgeable people, 3: 10 as skills 
creation with actual practice led by community philosophers, and 4: 10 as values creation by 
community leaders and networks and summarized as the TCI1234 model (Transfer of 
community innovation 1234 model) with the highest level. 
 4) The evaluation done after using the model revealed that the knowledge was at a 
high level, and the awareness was also at a high level. The knowledge and awareness after the 
training were higher than before at the significance level of 0.05 and they were also positively 
correlated. The satisfaction of the youths was at the highest level. They made the creative 
innovation by drawing pictures that showed the culture and the environment on the waste 
water barrels and also adding coconut shells as one of the filter layers. Inspection of the quality 
of the water revealed that the amounts of BOD, grease & oil, and COD had all been reduced. 
   
Keywords: Model of Community Innovation Transfers, Innovation Wastewater Management, 

Environmental Networks  


	04- บทคัดย่อไทย
	05-บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

