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บทท่ี1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมา 
      ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีได้ผลิตน้ำดื่มตรา โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำดื่มที่
สะอาด บริสุทธิ์ โดยได้ดำเนินการจ้างผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสัญลักษณ์แบรนด์ของสถาบัน 
เพื ่อให้บริการภายในของแต่ละประชาคมของตนและที่สำคัญเพื ่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ขององค์กรภายใต้น้ำดื่มตราสัญลักษณ์แบรนด์ของสถาบันองค์กรได้อย่างดียิ่ง 

      การจัดการของสถาบัน องค์กรต่างๆ การบริการจัดการน้ำดื่ม เพื่อการบริโภคและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าที ่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีว ิตประจำวันของ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมีการจัดดำเนินการเช่นนี้ย่อมจะเกิดผลดีกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั ้นคณะผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการทำหน้าที ่กำกับดูแลการบริการจัดการจำหน่ายน้ำดื่ม
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงเป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัว โปร่งใส มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
จึงมีความพร้อมทั้งระบบการบริหารจัดการและทรัพยากรต่างๆในการดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำดื่ม
ภายใต้สัญลักษณ์ แบรนด์ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้แก่ ”น้ำดื่ม PTTC ” 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1.2.1  มีการจัดการน้ำดื ่มเพื ่อการบริโภคที ่มีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ ์ภายในประชาคม
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

 1.2.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์ ”น้ำดื่ม PTTC ” 

 
1.3  ขอบเขตของโครงการ  
    1.3.1   เพ่ือจัดจำหน่าย”น้ำดื่ม PTTC ”ภายในวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
 1.3.2 เพ่ือนำรายได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
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1.4  นิยามศัพท์ 
      1.4.1 การจัดจำหน่ายน้ำดื่ม  หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำสินค้าและบริการของ

ผู้ผลิตออกสู่ตลาด เพ่ือเสนอต่อผู้บริโภค โดยการจัดหาสถานที่ขายหรืออาศัยผู้จัดจำหน่ายน้ำดื่มที่เป็น

คนกลาง ช่วยในการนำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 

      1.4.2   วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หมายถึง สถานที่ดำเนินโครงการซึ่งเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์
น้ำดื่มตรา PTTC  ด้วย  
 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.5.1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ที่มาติดต่อกับวิทยาลัย 
ได้รับบริการน้ำดื่มท่ีมีคุณภาพ สะอาด บริสุทธิ์ ภายใต้มาตรฐาน “น้ำดื่มตรา PTTC  ” 
 1.5.2 น้ำดื่มตรา PTTC  จะเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี 
 1.5.3 มีรายได้เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย 
             
             
             
       
                                        
   

   
             
 

  



  
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ในการจัดจำหน่ายน้ำดื่มวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

คณะผู้วิจัยอาศัยหลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  2.1 ความสำคัญของน้ำต่อชีวิต 
  2.2 ลักษณะของน้ำดื่มที่ดี 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำ 
  2.4 ความรู้เกี่ยวกับน้ำ 
  2.5 ทรัพยากรน้ำ 
 
2.1  ความสำคัญของน้ำต่อชีวิต 
      น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เราจำเป็นต้อง บริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของ
เราโดยทั่วไปแล้วคนเราอาจขาดน้ำได้ประมาณ 3-5 วัน หากเกินกว่านี้เราอาจเสียชีวิตได้เพราะน้ำเป็น
ส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ คุณภาพของน้ำจึง มีอิทธิพลยิ่งต่อสุขภาพร่ายกายทำไมร่างกาย
ต้องการน้ำ เหตุผลสำคัญที่สุดที่คุณภาพของน้ำมีความสำคัญนั้นคือ คนเราดื่มน้ำถึงหนึ่งตันต่อปี ซึ่ง
เป็นปริมาณมหาศาล ที่ครอบคลุมชีวิตทั้งหมดของคนเรา ดังนั้นน้ำ จึงไม่ได้เป็นเพียง  เครื่องดื่มคลาย
กระหายปกติทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของเรา  
 อวัยวะทุก ส่วนในร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วยเซลล์ และของเหลวในร่างกายก็เป็น
สิ่งแวดล้อมของเซลล์ต่างๆ บ่งชี้ได้ว่าของเหลวภายใน และภายนอกรายรอบเซลล์ที่มีสุขภาพดีคือ 
โมเลกุลของน้ำ จะชำระล้างของเสียที่สั่งสมมานานออกไปจากร่างกาย และช่วยสร้างความชุ่มชื้น 
ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่น กับเซลล์ในร่างกายพูดง่ายๆ ก็คือ น้ำช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมทุกชีวิต ที่
ก่อกำเนิดบนโลกใบนี้ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียว การดื่มน้ำ ที่มีสภาพเหมือนของเหลวในร่างกายอย่าง
เพียงพอ และต่อเนื่องทุกวัน ผิวพรรณ และเซลล์ก็จะได้รับประโยชน์ของเสียก็จะถูกขับถ่ายออกจาก
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะความเสื่อมต่าง ๆ 
ได ้
 ร่างกายของมนุษย์ เป็นน้ำมากกว่าครึ่ง โดยน้ำมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ถึง 70 % เมื่อเราจะดื่มน้ำ 
เราต้องมั่นใจว่าน้ำนั้น จะต้องมีท้ังปริมาณท่ีพอเพียงและมีคุณภาพที่เหมาะสมกับสุขภาพ มิใช่น้ำดื่มที่
มีสารปนเปื้อน และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการ ต่อวัน เพ่ือสร้างความ
สมดุลก็คือ วันละไม่ต่ำกว่า 8 แก้ว (แก้วละ 240 ซีซี) การสมดุลก็คือ น้ำที่ดื่มเข้าไป กับที่ขับถ่ายออก
จากร่างกายต่อวัน ควรจะเท่ากับในสภาวะปกติ 
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 ถ้ามีการออกกำลังกาย ร่างกายจะเสียน้ำมากขึ้นทั้งจากเหงื่อและกล้ามเนื้อ จึงทำให้ต้องดื่มน้ำ
มากขึ้นปริมาณน้ำในร่างกาย ถ้าลดลงเพียง 2 % ร่างกายจะเริ่มทำงานสับสน ถ้าขาดน้ำถึง 5 % การ
ทำงานของร่างกายจะบกพร่องผิดปกติไปถึง 30 % ถ้าเสียน้ำมากกว่านี้ โดยไม่แก้ไขจะหมดกำลัง รู้สึก
เวียนศีรษะ อาจถึงหมดสติและเสียชีวิตได้ เมื่อร่างกายเริ่มขาดน้ำจะรู้สึกว่า น้ำลายแห้งและเกิดความ
ไม่สมดุล โดยการขาดน้ำจะกระตุ้นให้สมองส่วนล่าง (Hypothalamus) เกิดความรู้สึกกระหายน้ำ ซึ่ง
เป็นสิ่งชี้ว่าร่างกายต้องการน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1  ความสำคัญของน้ำ 
 

เพราะทุกชีวิตขาดน้ำไม่ได้เราจึงไม่อาจมองข้ามความสำคัญของน้ำ โดยเฉพาะน้ำดื่มยิ่งต้องใส่ใจ

รายละเอียดมากกว่าแค่ความสะอาดใส บริสุทธิ์ 

 2.1.1  ประโยชน์ของน้ำ 

   การดื่มน้ำท่ีมีคุณภาพดีช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยได้หลากหลายทางดังนี้ 

   1)  น้ำช่วยรักษาปริมาณของเลือด ช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน 

   2)  ระดับน้ำที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มสมาธิและปฏิกิริยาโต้ตอบขณะทำกิจกรรมที่ต้องใช้

กำลัง 

   3)  น้ำสามารถช่วยป้องกันอาการปวดท้องอันอาจเป็นผลมาจากยาท่ีมีฤทธิ์แรงบางชนิด 

   4)  น้ำช่วยกำจัดโซเดียมที่มีมากเกินความจำเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ำคั ่งใน

ร่างกาย 

   5)  น้ำอาจช่วยลดน้ำหนัก และเสริมสร้างบุคลิกภาพได้ 
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   6)  น้ำช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรีได้เพ่ิมข้ึนในขณะออกกำลังกาย 

   7)  น้ำช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังเรียบเนียน อ่อนนุ่ม นิ่มนวล และลด

รอยเหี่ยวย่น 

 2.1.2  แหล่งที่มาของน้ำ 

   วันนี้คุณมั่นใจในน้ำดื่มของคุณหรือยัง การทำความเข้าใจว่าน้ำผ่านการเดินทางมา

อย่างไรก่อนจะถึงบ้านของคุณจะทำให้คุณทราบว่าทำไมเครื่องกรองน้ำ eSpring จึงมีความสำคัญ

อย่างยิ่ง 

 
 

ภาพที่ 2-2  แหล่งที่มาของน้ำ 

 

 2.1.3   น้ำดูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน  
    น้ำประปา คือ น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการการบำบัดน้ำและเติมคลอรีน
เพื่อกำจัดแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจจะถูกส่งไหลผ่านท่อส่งน้ำที่เป็นท่อตะกั่ว ข้อที่บัดกรี
ด้วยตะกั่วของท่อน้ำอาจมีการปนเปื้อนในน้ำก่อนที่จะไหลจากก๊อกและก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน 
ดังนั้น สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้และอ่ืนๆ อีกมากมายจะถูกกำจัดออกไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเครื่องกรอง
น้ำ eSpring น้ำดื่มบรรจุขวดที่ดูเหมือนว่าจะสะดวกในการบริโภคหาซื้อได้ง่าย แต่คุณภาพของน้ำนั้น
จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละรายซึ่งอาจไม่แน่นอนในแต่ละรอบการผลิต อาจมีการปนเปื้อน
ระหว่างการบรรจุ และการขนส่งที่สำคัญมีราคาค่อนข้างแพง 
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 2.1.4  ควรดื่มน้ำมากเท่าไร  

    โดยทั่วไปคนมักเข้าใจว่าเราควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว แต่ในความจริงแล้วคนเราต้องการ

น้ำ อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2.5 ลิตรต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและกิจกรรมระหว่างวันของแต่ละ

คน เช่น ผู้ที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม ออกกำลังกายวันละ 40 นาที อาจต้องการน้ำ 9 แก้วต่อวัน สำหรับ

ประเทศไทยที่เป็นเขตร้อน การขับเหงื่ออาจจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว การขาดน้ำทำให้

เกิดผลเสียดังนี้ 

   1)  การขาดน้ำ 1% จะทำให้รู้สึกกระหายน้ำ 
   2)  การขาดน้ำ 5% ทำให้มีไข้เล็กน้อย 
   3) การขาดน้ำ 10% ลิ ้นจะบวม และทำให้ไตเริ ่มผิดปกติ กล้ามเนื ้อกระตุกและไม่
สามารถเดินได ้
   4)  การขาดน้ำ 20% หรือมากกว่านั้น จะทำให้ผิวหนังแตกแห้ง อวัยวะทำงานหนักจน
หยุดทำงานและเสียชีวิต 

 

2.2  ลักษณะของน้ำดื่มท่ีดี 

 1)  ปราศจากสารปนเปื้อนทางเคมี และสารอินทรีย์ต่าง ๆ อาทิ เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี 

 2)  ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย อาทิ โปแตสเซี่ยม แมกนีเซียม แคลเซียม เป็นต้น 
การที่น้ำมีแร่ธาตุละลายอยู่ มากจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยให้กล้ามเนื้ อคลายตัว นอนหลับ 
สดใส กระปรี้กระเปร่า และลดคอเลสเตอรอลและจิตใจสงบผ่อนคลาย 

 3)  มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้แทรกซึมสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ 
นำพาสาร อาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง และนำพาของเสีย 
ออกมาจากเซลล์ไปทิ้งได้ 

 4)  มีความกระด้างของน้ำปานกลาง มีประจุไฟฟ้าสูงและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี 

 5)  มีความเป็นด่างอ่อน ๆ โดมีค่าความเป็นกรด - ด่างระหว่าง pH 7.25 - 8.50 เพื่อช่วยกำจัด
ความ เป็นกรด และของเสียในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีภาวะที่สมดุล 

 6)  มีปริมาณออกซิเจนเจือปนอยู่ด้วยสูง วัดค่าได้ประมาณ 5 มิลลิกรัม ต่อลิตร 

 2.2.1  ลักษณะของน้ำดื่มที่ควรหลีกเลี่ยง 



7 
 

 

   1)  น้ำอ่อน คือน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุและมีส่วนเกี่ยวพันกับการเกิดโรคหัวใจและความดัน
โลหิตสูง 

   2)  น้ำกลั่น ซึ่งไม่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์อยู่เลยเป็นผลให้ร่างกายต้องดึงแร่ธาตุ ที่จำเป็น 
เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเกลือแร่อ่ืน ๆ ออกมาใช้ จึงอาจทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุเหล่านี้ 

   3)  น้ำดื่มบรรจุขวด ที่ไม่ได้มาตรฐานแม้จะดูใส และปลอดภัยกว่าน้ำประปา แต่ 25 % 
ของน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นเพียงการนำน้ำประปามาใส่ขวด และปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อยเท่านั้น 

   4)  น้ำประปามีคลอรีนซึ่งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่จะก่อให้เกิดสารพิษชื่อมีเทน เกิดจาก
คลอรีนทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในธรรมชาติซึ่งละลายอยู่ในน้ำ ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ 
   5)  น้ำอัดลม ทำมาจากน้ำกลั่นหรือน้ำอ่อนที่ไม่มีแร่ธาตุ ทำให้ร่างกายต้องสูญเสียแร่ธาตุ
และดึงแร่ธาตุที่ จำเป็นออกมาใช้ อาทิแคลเซียมและแร่ธาตุเหล่านี้จะสูญเสียออกจากร่างกายผ่านทาง
ปัสสาวะ และอ่ืน ๆ ซึ่งการสูญเสียแร่ธาตุจากร่างเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ต่อมา เช่น กระดูก
พรุน ข้ออักเสบ ความ เสื่อมต่าง ๆ แก่ก่อนวัย เป็นต้น 

   6)  น้ำหวาน / น้ำผลไม้สำเร็จรูป เป็นเพียงน้ำตาลกับสีผสมน้ำ โดยแต่งกลิ่นธรรมชาติ
เข้าไปและอาจเติมวิตามินหรือแร่ธาตุปะปนอยู่บ้าง แต่จะก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีกับร่างกายใน
ระยะยาว 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าพระองค์คือ ปราชญ์ใน
เรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตรำอย่างไม่
ทรงเคยหยุดหย่อนนั้น งานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับ น้ำ ศาสตร์ทั้งปวงที่
เกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การทำน้ำ
เสียให้เป็นน้ำดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้น ย่อมประจักษ์ชัดและได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระ
อัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นหาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับน้ำนี้
ใคร่ขอหยิบยกแนวคิดทฤษฎีที่ทรงดำเนินการเกี่ยวกับน้ำในลักษณะต่างๆ กัน มาแสดงให้เห็นพอ
สังเขป ณ ที่นี้เพียง 2-3 ประการ เช่น แนวคิดเรื่อง น้ำดีไล่น้ำเสีย ในการแก้ไขมลพิษทางน้ำนั้น ทรง
แนะนำให้ใช้หลักการแก้ไขโดยใช้น้ำที่มีคุณภาพดีจากแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ช่วยผลักดันและเจือจางน้ำ
เน่าเสียให้ออกจากแหล่งน้ำของชุมชนภายในเมืองตามคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ 
คลองแสนแสบ คลองเทเวศน์ และคลองบางลำภู เป็นต้น วิธีนี้จะกระทำได้ด้วยการเปิด ปิดประตู
อาคารควบคุมน้ำ รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ำขึ้นและระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาใน
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ระยะน้ำขึ้นลง ผลก็คือน้ำตามลำคลองต่างๆ มีโอกาสไหลถ่ายเทหมุนเวียนกันมากขึ้น น้ำที่มีสภาพทรง
อยู่กับที่และเน่าเสียก็จะกลับกลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้น ด้วยวิธีธรรมชาติง่ายๆ อย่างที่ไม่มีผู้ใดคิ ด
มาก่อนเช่นนี้ ได้มีส่วนทำให้น้ำเน่าเสียตามคูคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มีสภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดในปัจจุบัน วิธีการง่ายๆ เช่นนี้ คือการนำระบบการเคลื่อนไหวของน้ำตามธรรมชาติมาจัดระเบียบ
แบบแผนขึ้นใหม่ เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่าย
ไตธรรมชาติ ของกรุงเทพมหานคร ที่บึงมักกะสัน ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวความคิดในเรื่องการ
บำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ทรงวางแนวพระราชดำริพระราชทานไว้ว่า 
เมืองใหญ่ทุกแห่งต้องมี ปอด คือสวนสาธารณะไว้หายใจหรือฟอกอากาศ ในขณะเดียวกันก็ควรมี
แหล่งน้ำไว้สำหรับกลั่นกรองสิ่งโสโครกเน่าเสีย ทำหน้าที่เสมือนเป็น ไตธรรมชาติ จึงได้ทรงใช้ บึง
มักกะสัน เป็นแหล่งน้ำที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนในเขตปริมณฑลและในกรุงเทพมหานคร โดยทรง
เปรียบเทียบว่า บึงมักกะสัน เป็นเสมือนดัง ไตธรรมชาติ ของกรุงเทพมหานคร ที่เก็บกักและฟอกน้ำ
เสียตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน้ำในฤดูฝน และที่บึงแห่งนี้เองก็ได้โปรดให้มีการทดลองใช้
ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องการกำจัดอยู่แล้วมาช่วยดูดซับความสกปรก ปนเปื้อน รวมตลอดทั้ง
สารพิษต่างๆ จากน้ำเน่าเสีย ประกอบเข้ากับเครื่องกลบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ที่ ได้ทรงคิดค้น
ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยเน้นวิธีการที่เรียบง่ายประหยัด และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนใน
พื้นที่นั้น มีพระราชกระแสในเรื่องนี้ว่า สวนสาธารณะ ถือว่าเป็นปอด แต่นี่ (บึงมักกะสัน) เป็นเสมือน
ไตฟอกเลือด ถ้าไตทำงานไม่มีเราก็ตาย อยากให้เข้าใจหลักการของความคิดนี้  บึงมักกะสันในปัจจุบัน
ได้ทำหน้าที่ ไตธรรมชาติ ของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีส่วนช่วยบรรเทามลพิษทาง
น้ำ และเป็นแหล่งศึกษาทดลองด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ และการนำของ
เสียมาใช้ให้ก่อประโยชน์ได้อย่างยิ่งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื ่องน้ำของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีอยู่มากและหลายหลายดังได้กล่าวไว้แล้วเป็นปฐม โดยนับตั้งแต่แนวความคิดในโครงการ
เก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรง
ห่วงใยถึงปัญหาวิกฤตการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยในอนาคต  คือปัญหาน้ำท่วมกับปัญหาน้ำ
แล้ง ซึ ่งเกิดขึ ้นสลับกันอยู ่ตลอดเวลา สร้างความสูญเสียอันยิ่งใหญ่แก่เกษตรกรและประชาชน
โดยทั่วไปอยู่เป็นประจำ จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดสร้างโดยเร่งด่วนเพื่อเป็นแหล่งต้นทุนน้ำ
ชลประทานในการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ่มน้ำป่าสักและ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูน้ำหลาก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในเขตกรุงเทพมหานครและ
เมืองใหญ่ในภาคกลาง และเพ่ือผลประโยชน์ทางอ้อมนานัปการที่จะบังเกิดขึ้น สำหรับในเรื่องนี้ไดเคย
มีพระราชกระแสไว้ด้วยความห่วงใยว่า“หากประวิงเวลาต่อไปไม่ได้ทำ เราก็ต้องอดน้ำแน่ จะ
กลายเป็นทะเลทราย และเราก็จะอพยพไปไหนไม่ได้ โครงการนี้คือ สร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง แห่งหนึ่ง
คือที่แม่น้ำป่าสัก อีกแห่งหนึ่งคือ ที่แม่น้ำนครนายก 2 แห่งรวมกันจะเก็บน้ำเหมาะสมพอเพียงสำหรับ
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การบริโภค การใช้น้ำในเขตกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงในที่ราบลุ่มของประเทศไทย”แนวความคิด
หลักในเรื่องที่จะต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันบรรเทาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากนั้น ก็
เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า แม่น้ำป่าสักมีปริมาณน้ำไหลเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 2,400 ล้านลูกบาศก์
เมตร เฉพาะปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยในเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีถึงประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์
เมตร เนื่องจากเป็นฤดูฝน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าปริมาณน้ำเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้ง ลงทะเลโดยเปล่า
ประโยชน์ แทนที่จะได้เก็บกักไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และอื่นๆ ในฤดูแล้งและ
ช่วยลดความสูญเสียจากอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำได้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีระบบเก็บกักน้ำที่สมบรูณ์
นั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเน้นย้ำหลายครั้งและให้ความสำคัญแก่โครงการนี้เป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้เนื่องจากหากดำเนินการได้สำเร็จโดยเร็ว ปัญหาและวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้ำในทุกรูปแบบ
ของประเทศไทย ก็จะบรรเทาเบาบางลงได้แน่นอน  นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักแล้ว 
ทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาของน้ำท่วม น้ำจืด น้ำเปรี้ยว น้ำเค็ม อันเป็นผลทำให้
เกษตรกรรมไม่ได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โดยรอบเขตพรุและที่ใกล้กับเขตดินพรุและที่ใกล้กับ
เขตดินพรุ เช่น บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ำปากพนัง และบริเวณลุ่มน้ำบางนรา เป็นต้น โดยมีหลักการสำคัญให้
วางโครงการและก่อสร้างระบบแยกน้ำ 3 รส ออกจากกันคือ สร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากให้พ้ืนที่
เกษตรกรรามเป็นกรด ระบบป้องกันน้ำเค็มบุกรุก และระบบส่งน้ำจืดช่วยเหลือพ้ืนที่เกษตรกรรม และ
เพื่อการอุปโภคบริโภค เกี่ยวกับโครงการฯ นี้ได้ทรงวางแนวคิดและวิธีการในเรื่องการแยกน้ำแต่ละ
ประเภทในพื้นที่เดียวกันให้แยกออกจากกันด้วยวิธีการที่แยบยล อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพใน
ศาสตร์ของน้ำอย่างแท้จริง 
 
2.4  ความรู้เกี่ยวกับน้ำ 
 น้ำเป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1
อะตอมและไฮโดรเจน 2 อะตอมเชื่อมติดกันด้วยพันธะไฮโดรเจน น้ำเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและ
ความดันมาตรฐาน แต่พบบนโลกที่สถานะของแข็ง และสถานะแก๊สด้วย 
 น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต โลกประกอบไปด้วยน้ำซึ่งมากถึง 2 ใน 3 ส่วน สามารถพบน้ำได้ในส่วนที่เป็น
มหาสมุทร ทะเลสาบ และน้ำใต้ดิน จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด  น้ำเป็นส่วนประกอบ
สำคัญในระบบนิเวศ โดยน้ำทำหน้าที่หล่อเลี้ยงในทุกส่วนของสิ่งมีชีวิตลองนึกถึงสภาพของโลกที่เรา
อาศัยอยู่นี ้ ถ้าไม่มีน้ำเลย  จะมีสภาพเป็นอย่างไร คงจะไม่แตกต่างไปจากดวงจันทร์หรือดาวนพ
เคราะห์ดวงอื่นๆ ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนั่นคือ น้ำเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและการไหลเวียนถ่ายเท
ของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ น้ำเป็นส่วนประกอบในร่างกายเรามากถึงร้อยละ 70 และในส่วน
ของเลือดมีน้ำอยู่ถึงร้อยละ 83 น้ำช่วยรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สม่ำเสมอ ช่วยถ่ายเทของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA
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เสียออกจากร่างกายร่างกายเราอาจอยู่ได้โดยไม่รับประทานอาหารเลยหลายสัปดาห์ติดต่อกัน แต่จะ
อยู่ได้เพียงไม่ก่ีวัน ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำในแต่ละวัน เราต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้ว 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-3  แหล่งที่มาของน้ำ 
                                                  
 แต่ปริมาณน้ำนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของน้ำที่ร่างกายต้องการเท่านั้นส่วนน้ำอีกครึ่งหนึ่งร่างกาย
ได้รับจากอาหารชนิดต่าง ๆ ที่เราบริโภคเข้าไป 
ต้นกำเนิดของน้ำ  ระบบสุริยะกำเนิดขึ้นจากฝุ่นและแก๊สในโซลาร์เนบิวลา (Solar nebula) เมื่อ
ประมาณ 4,600 ล้านปีที่แล้ว โลกเกิดข้ึนโดยการรวมตัวของสะเก็ดดาวทั้งหลาย (Planetisimal) โลก
ในยุคแรกเป็นหินหนืดร้อน สสารที่เป็นโลหะ เช่น เหล็ก มีความถ่วงจำเพาะสูง จมตัวลงที่แก่นโลก 
สสารที่เป็นอโลหะ เช่น ซิลิกา (SiO2)  มีความถ่วงจำเพาะต่ำลอยตัวอยู่บนเปลือกโลก ส่วนสสารที่เป็น
ธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ ยกตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ   พื้นผิวของโลกใน
ยุคแรกมีอุณหภูมิสูงเต็มไปด้วยภูเขาไฟและลาวา  มีเมฆท่ีปกคลุมอยู่รอบๆโลกได้ช่วยป้องกันมิให้รังสี
จากดวงอาทิตย์ตกลงสู่โลก   ต่อมาเมื่อโลกเย็นตัวลง พื้นผิวของโลกจึงกลายเป็นหินแข็งไปทั่ว แต่
ภายในยังร้อนจัดอยู่ หลังจากนั้นอีกไม่นาน  เมื่อพื้นผิวของโลกมีอุณหภูมิลดต่ำลงไปอีก  ไอน้ำจึง
ควบแน่นเป็นหยดน้ำตกลงสู ่พ ื ้นผ ิวโลก ประกอบกับการพุ ่งชนของดาวหางจำนวนมากซึ ่งมี
องค์ประกอบเป็นน้ำแข็ง  ทำให้พื้นผิวโลกสะสมน้ำไว้ในที่ต่ำกลายเป็นทะเลและมหาสมุทร 
 โลกไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีน้ำ  ดาวศุกร์มีไอน้ำในบรรยากาศ ดาวอังคารมีน้ำแข็งอยู่บน
พื้นผิว  โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 149.6 ล้านกิโลเมตร ด้วยระยะทางนี้ โลกได้รับพลังงานจากดวง
อาทิตย์ 1,370 วัตต์ต่อตารางเมตร ทำให้พื้นโลกมีอุณหภูมิ -18°C  แต่เนื่องจากบรรยากาศของโลกมี
แก๊สเรือนกระจก เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำจึงเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 
effect) ทำให้พื ้นผิวโลกมีอุณหภูมิเฉลี ่ย 15°C น้ำมีสถานะเป็นของเหลว น้ำเปลี ่ยนสถานะเป็น
แก๊ส (ไอน้ำ) เมื่อมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด (Boiling point)  ที่อุณหภูมิ 100°C  และเปลี่ยนสถานะเป็น
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ของแข็ง เมื่ออุณหภูมิลดต่ำถึงจุดเยือกแข็ง (Freezing point) ที่อุณหภูมิ 0°C การเปลี่ยนสถานะของ
น้ำมีการดูดกลืนหรือการคายความร้อน น้ำบนโลกจึงมีครบทั้งสามสถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ส   เนื่องจากน้ำมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดแตกต่างกันเพียง 100°C พลังงานจากดวงอาทิตย์ทำ
ให้น้ำหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะเกิดเป็นวัฏจักรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์
ดวงอ่ืน 
 
2.5  ทรัพยากรน้ำ 
 โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนที่เป็นฝืนน้ำนั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน 
(75%) และเป็นพ้ืนดิน 1 ส่วน (25%) น้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้ง
มนุษย์เราด้วยน้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ้น เมื่อแสงแดดส่องมา
บนพื้นโลก น้ำจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบนเนื่องจากไอน้ำมีความ
เบากว่าอากาศ เมื่อไอน้ำลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ ำเล็ก ๆ 
ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเมฆ เมื่อจับตัวกันมากข้ึนและกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตก
ลงสู่พื้นโลก น้ำบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน้ำจะ
รวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำกระบวนการเช่นนี้ เกิดข้ึนเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกัน
ตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน้ำทำให้มีน้ำเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่สม่ำเสมอ 
 2.5.1  ปัญหาของทรัพยากรน้ำ 

 ปัญหาสำคัญๆที่เกิดขึ้น คือ 
 2.5.1.1  ปัญหาการมีน้ำน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผลเนื่องจากการตัดไม้

ทำลายป่า ทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 

 2.5.1.2  ปัญหาการมีน้ำมากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ทำให้เกิดน้ำท่วม
ไหลบ่าในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.5.1.3  ปัญหาน้ำเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบัน สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ได้แก่ 
  1)  น้ำทิ้งจากบ้านเรือน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกท้ิงสู่แม่น้ำลำคลอง 
  2)  น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  3)  น้ำฝนพัดพาเอาสารพิษท่ีตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำลำคลอง 
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ภาพที่ 2-4  ปัญหาของทรัพยากรน้ำ 

 

 2.5.2  ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
   2.5.2.1  เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย 
   2.5.2.2  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนำโรคต่าง ๆ 
   2.5.2.3  ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ำ และอากาศ 
   2.5.2.4  ทำให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้ำโสโครก 
   2.5.2.5  ทำให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ำที่มีสีดำคล้ำ
ไปด้วยขยะ และสิ่งปฏิกลู 
   2.5.2.6  ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพันธุ์ปลาบางชนิดจำนวน
สัตว์น้ำลดลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว 
 2.5.3  การอนุรักษ์น้ำ 
   ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า น้ำมีความสำคัญและมีประโยชน์มหาศาล เราจึงควรช่วย
แก้ไขปัญหาน้ำเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรน้ำด้วยการอนุรักษ์น้ำ ดังนี้ 
   1)  การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
น้ำลงได้แล้ว ยังทำให้ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนน้ำได้
ด้วย 
   2)  การสงวนน้ำไว้ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีน้ำมากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ำไว้ใช้ 
เช่น การทำบ่อเก็บน้ำ การสร้างโอ่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำ และระบบ
ชลประทาน 
   3)  การพัฒนาแหล่งน้ำ ในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม 
เพื่อให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ ทั้งในครัวเรือนและในการเกษตรได้อย่างพอเพียง ปัจจุบันการนำน้ำบาดาล
ขึ้นมาใช้กำลังแพร่หลายมากขึ้นแต่อาจมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุด 
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   4)  การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำ น้ำเสียที่
เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบำบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่ง
น้ำ 

 

ภาพที่ 2-5  เครื่องเติมออกซิเจนให้แก่น้ำ ป้องกันมิให้น้ำเน่าเสีย 
 

   5)  การนำน้ำเสียกลับไปใช้ น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีก
กิจการหนึ่ง เช่น น้ำทิ้งจากการล้างภาชนะอาหาร สามารถนำไปรดต้นไม้ได้ 
 



 
 

 

บทท่ี 3 
วิธีการดำเนินการ 

 

 การดำเนินโครงการ สื่อช่วยสอนโปรแกรมสำเร็จรูปธุรกิจซื้อขายน้ำดื่มวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี      
ผู้ดำเนินโครงการมีวิธีการดำเนินโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ดังต่อไปนี้ 
 3.1  วิธีการติดตั้งโปรแกรม 
 3.2  วิธีการใช้โปรแกรม 
 3.3  การสร้างระบบร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำดื่ม 
 
3.1  วิธีการติดตั้งโปรแกรม 

 3.1.1  โปรแกรมท่ีจำเป็นสำหรับการใช้งานที่ท่านต้องมี คือ  
     3.1.1.1  โปรแกรม Winrar หากท่านไม่มีท่านสามารถ Download จากเว็บไซต์ หรือ Setup 
จากแผ่นโปรแกรมท่ีหาซื้อได้ทั่วไป  

 

 
 

ภาพที่ 3-1  โปรแกรม Winrar 
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    3.1.1.2  โปรแกรม Microsoft Access Version 2007-2013 
 

 
 

ภาพที่ 3-2  โปรแกรม Microsoft Access 
 

 3.1.2  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม    
    3.1.2.1  เข้าไปเช็คที ่เครื ่องของผู ้ใช้ก่อนว่า ใช้ Microsoft Access เป็น Version อะไร     
ถ้าทราบแล้วว่าที่เครื่องของท่านใช้ Microsoft Access Version ไหนก็ให้เลือกลง Version ให้ตรงกับ 
Version Microsoft Access ที่อยู่ในเครื่องในแผ่นโปรแกรมจะมี Version ให้เลือกลงอยู่แล้ว 3 Version  
คือ 2007, 2010 ,2013 
    3.1.2.2  จากนั้นให้ Double click ที่ตัว Versionในแผ่นให้ตรงกับ Version ในเครื่องจะขึ้น
หน้าจอหนึ่งมา จากนั้นให้กดปุ่ม Unzip เครื่องก็จะทำการ Run โปรแกรมลงในเครื่องให้โดยอัตโนมัติเมื่อ
เสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK และกดปุ่ม CLOSE ตามลำดับ 
    3.1.2.3  ถ้าเป็น Microsoft Access Version 2003 โปรแกรมจะเข้าไปอยู่ที่ ไดร์ C:\ ของ
เครื่องให้เข้าไปที่  ไดร์ C:\ ของเครื่อง และไปคลิก 2 ครั้งที่ชื ่อโปรแกรมก็จะเข้าไปใช้งานได้เช่นกัน        
ถ้าเป็น Microsoft Access Version 2007 หรือ Version 2013 โปรแกรมจะเข้าไปอยู่ที่ ไดร์ C:\ ของ
เครื่องให้เข้าไปที่ ไดร์ C:\ ของเครื ่องและไป คลิก 2 ครั้งที่ชื ่อโปรแกรมก็จะเข้าไปใช้งานได้เช่นกัน        
เมื่อลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนำแผ่นออกจากเครื่องของท่านได้ หลังจากนั้นให้ใช้โปรแกรมที่อยู่ในเครื่อง
ของท่านได้เลย โดยไม่ต้องใช้แผ่นโปรแกรมอีกแล้ว 
 
3.2  วิธีการใช้โปรแกรม 
 3.2.1  วิธีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานก่อนใช้โปรแกรม 
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ภาพที่ 3-3  วิธีการบันทึกรายละเอียดของร้าน 

 

    1)  เมื่อคลิกปุ่ม “บันทึกรายละเอียดของร้าน / SHOP DETIASL” จะแสดงหน้าจอให้กรอก
รายละเอียดของร้าน ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 3-4  วิธีการแทรกรูปภาพ 

 

    2)  บันทึกรายละเอียดของร้าน ประกอบไปด้วยการใส่ชื่อร้าน , ที่อยู่, เลขทะเบียนการค้า, 
เลขผู้เสียภาษีอากรและรูปภาพโลโก้ร้าน โดยการคลิกขวาที่ใส่รูปโลโก้ จากนั้นเลือก Insert Object หรือ 
แทรก  
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ภาพที่ 3-5  วิธีการเลือกรูป 
 

    3)  เลือก Create from File/สร้างจากแฟ้มจากนั้นคลิกปุ่ม Browse/เลือกรูปภาพที่ต้องการ 
แล้วคลิกตกลง เมื่อทำการบันทึกข้อมูลบริษัทเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Save / จัดเก็บข้อมูล จากนั้น คลิก 
Close / ปิดหน้าจอนี ้
 

 
 

ภาพที่ 3-6  วิธีบันทึกรายชื่อลูกค้าประจำ-สมาชิก 
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    4)  บันทึกรายชื่อลูกค้าประจำ-สมาชิก จะแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดของลูกค้า      
ดังภาพ ใส่รหัสลูกค้า(รหัสลูกค้าห้ามซ้ำกัน) , ชื่อลูกค้า , ที่อยู่ลูกค้า , เบอร์ติดต่อ , ส่วนลด , เงื่อนไข , 
จำนวนวันเครดิต , สิ่งที่ลูกค้าชอบ จากนั้นให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล/SAVE ” หากต้องการพิมพ์รายชื่อ
ลูกค้า ให้คลิกที่ปุ ่ม “ ออกรายงานลูกค้าทั้งหมด/Customer report name ” หากต้องการออกจาก
หน้าจอนี้   ให้คลิกปุ่ม  “ ปิดหน้าจอนี้/Close ” 
 

 

ภาพที่ 3-7  วิธีตั้งหมวดสินค้า 

   5)  ตั้งหมวดสินค้า จะแสดงหน้าจอให้กรอกชื่อหมวดสินค้า ดังภาพโดยกรอกชื่อหมวดสินค้า 

แล้วคลิกปุ่มบันทึก หากต้องการออกจากหน้าจอนี้ ให้คลิกปุ่ม “ปิด/Close”  
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ภาพที่ 3-8  ตั้งกลุ่มสินค้า 

   6)  ตัง้กลุ่มสินค้า จะแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดกลุ ่มสินค้า ดังภาพ  โดยการใส่
รายละเอียดกลุ่มสินค้าต่างๆลงไป เมื่อการกรอกรายละเอียดกลุ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Save / 
จัดเก็บข้อมูล จากนั้น คลิก Close / ปิดหน้าจอนี ้
 

 
 

ภาพที่ 3-9  วิธีตั้งชื่อ – รหัสบาร์โค๊ด – รายการสินค้า 
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   7)  ตัง้ชื่อ – รัสบาร์โค๊ด - รายการสินค้า จะแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดสินค้า ดังภาพ   
ใส่รหัสสินค้า(รหสัสินค้าห้ามซ า้กัน) , ชื่อสินค้า , หน่วยนับ , คลิกเลือกหมวดสินค้า , คลิกเลือกกลุ่มสินค้า ,  
ราคาขายจากนัน้ให้คลิกปุ่ ม “บนัทึกข้อมลู/SAVE ”  หากต้องการพิมพ์รายชื่อสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ ม “ สัง่พิมพ์
รายการสินค้าทัง้หมด / Preview Product  Name  List  Report”  หากต้องการออกจากหน้าจอนี ้ให้คลิกปุ่ ม      
“ ปิดหน้าจอนี/้Close” 
 
 3.2.2  ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 
 

 
 

ภาพที่ 3-10  หน้าจอขายสินค้า 
 

   1)  เมื่อบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม “ หน้าจอขายสินค้า / Sale Product 
Record ” เพื่อบันทึกการขายสินค้า , พิมพ์ชื่อเอกสาร , พิมพ์เลขที่ใบกำกับภาษี , เลือกลูกค้า  , ชนิดภาษี ,  
เลือกรหัสสินค้า , ส่วนลด % , ส่วนลดเงินสดจากนั้นให้คลิกปุ่ม  “บันทึกข้อมูล/SAVE ” ดังภาพ 
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ภาพที่ 3-11  การคิดเงินทอน 
 

   2)  การคิดเงินทอน ให้คลิกที่ปุ่ ม “คิดเงินทอน/Change  Amount ” โดยราคาสินค้าจะแสดงขึน้ให้
จากหน้าจอที่ท าการขายอตัโนมัติ ให้พิมพ์จ านวนเงินที่จ่าย จากนัน้จะค านวณเงินให้อตัโนมตัิ หากต้องการ
เคลียร์ ให้คลิกปุ่ ม  “STOP ” จะแสดงหน้า ดงัภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 3-12  การพิมพ์บิลขนาด 3 นิ้ว 
 

 3)  การพิมพ์บิลขนาด 3 นิ้ว ให้คลิกปุ่ม “ดูภาพก่อนสั่งพิมพ์บิล (3”)/ Preview Small Bill ” จะ

แสดงหน้า ดังภาพ 
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ภาพที่ 3-13  การพิมพ์บิลขนาด ครึ่ง A4 

 4)  การพิมพ ์บ ิลขนาด  คร ึ ่ ง A4 ให ้คล ิกป ุ ่ม  “ด ูภาพก่อนส ั ่ งพ ิมพ ์บ ิล  (9”*5.5”or 

1/2A4)/Preview Short  Bill ” จะแสดงหน้า ดังภาพ 

 

ภาพที่ 3-14  การพิมพ์บิลขนาด A4 
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     5)  หากต้องการพิมพ์บิลขนาด A4 ให้คลิกปุ ่ม “ดูภาพก่อนสั ่งพิมพ์บิล (9”*11” or 

A4)/Preview Long Bill ” จะแสดงหน้า ดังภาพ 

 

ภาพที่ 3-15  การดูประวัติการขายสินค้า 

 6)  การดูประวัติการขายสินค้า ให้คลิกปุ่ม “ประวัติการขายสินค้าให้ลูกค้าอัตโนมัติ/ History 

of Sale Product” โดยเลือกลูกค้าที่ต้องการดู จะแสดงหน้า ดังภาพ 

 

ภาพที่ 3-16  รายงานการขายสินค้าระบุช่วงวันที่ต้องการ 
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 7)  รายงานการขายสินค้าในช่วงวันที่ต้องการทราบ ให้คลิกปุ่ม “รายงานการขายสินค้าระบุ

ช่วงวันที่ต้องการ 

 8)  รายงานการขายสินค้าระบุช่วงวันที่ต้องการ ให้เลือก วันที่ ที ่ต้องการดู แล้วคลิกปุ่ม 

“รายงานการขายสินค้าระบุช่วงวันที่ต้องการ/Sale Report on period” จะแสดงหน้า ดังภาพ  

 

ภาพที่ 3-18  สรุปการขายสินค้า 

 9)  สรุปการขายสินค้า หากคีย์รายการสินค้าผิดไว้สามารถลบที่นี่ได้ จะแสดงหน้าดังภาพ

หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่แถบสีเทาด้านหน้า BILL_ID ที่ต้องการลบ เมื่อแถบสีเทาเปลี่ยนเป็นสีดำ 

จะมีข้อความขึ้นมา ให้เลือก ตัด หรือ cut ไดห้ากไม่มีข้อความขึ้น ให้กดปุ่ม Delete ที่ Keybord จากนั้น

จะมีกล่องข้อความขึ้นถามว่าต้องการลบใช่ / ไม่ หากต้องการ ให้เลือก “ ใช่ ” หากไม่ต้องการ ให้เลือก “ 

ไม ่” 
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3.3  การสร้างระบบร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำดื่ม 

        

 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-19  แผนภาพ (Flow chart) ของระบบร้านค้า 

เริ่ม 

รับออเดอร์ 

เช็คสินค้า 

สั่งรถ 
ส่งร้าน 

เช็คจำนวน

สินค้า 

ออกใบเสร็จ 

รับเงิน 

จบการทำงาน 



 
 

 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ 
และการบริการน้ำดื่มของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพและการบริการน้ำดื่มของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีโดยรวม และเป็นรายด้าน 
จําแนกตามตัวแปร เพศ และระดับชั้น ตลอดจนนําผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพ และการบริการน้ำดื่ม
ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการเก็บข้อมูลกับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
ปีที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 ของแผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคทุมธานี     
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 106 คน ทําการเก็บข้อมูลในวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้กลับคืนมาชุดที่สมบูรณ์ 
จํานวน 106 ชุด และได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายตามลําดับ
ดังนี้ 

        4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
          4.2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพ และการบริการน้ำดื่มของ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
             
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4-1  จํานวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จําแนกตามเพศ 

   เพศ       จำนวน(คน)                                        ร้อยละ 

   ชาย                      44                                               41.51 

   หญิง    62                                               58.49  

            รวม   106                                              100     

             จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 62 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 58.49 และเป็นเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 41.51 
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ตารางที ่4-2  จํานวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จําแนกตามระดับชั้น 

 ระดับชั้น จำนวน(คน)                                      ร้อยละ 

 ปวช.                                      60                                                56.60 

 ปวส.                                      46                                                43.40  

           รวม                                    106                                                 100 

            จากตารางที ่4-2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.จํานวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.60 และระดับชั้น ปวส. จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ  43.40 

 
4.2  ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพและการบริการน้ำดื่ม

ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

ตารางที่ 4-3  ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนัก เรียนนักศึกษา 
เกี ่ยวกับปัจจัยโดยรวม และด้านที ่ส ่งผลต่อความพึงพอใจคุณภาพและการบริการน้ำดื ่มของ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง x̄                S.D.                    ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านคุณภาพ                               4.50       0.62                              มากที่สุด 

2. ด้านการบริการ 4.46        0.81                                   มาก  

        รวม 4.50         0.67                              มากที่สุด                 

             จากตารางที ่4-3 พบว่า นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพและการบริการน้ำดื่ม

ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.50) เมื่อพิจารณา เป็นราย

ด้านพบว่าด้านที่มีความพึงพอใจอันดับแรกคือมีความพึงพอใจด้าน คุณภาพ ระดับมากที่สุด (x ̄ 

=4.50) และด้านการบริการ (x̄ =4.46) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพและการบริการน้ำดื่ม ด้านคุณภาพ 

 ด้านคุณภาพ                 x̄              S.D.        ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะอาดของน้ำดื่ม 4.57       0.65                      มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมรูปแบบของขวดในการพกพา 4.38        0.64                        มาก 

3. ความเหมาะสมราคาน้ำดื่ม                                4.49       0.63                        มาก 

4. ปริมาณน้ำเหมาะสมกับความต้องการ                   4.56       0.54                       มากที่สุด 

             รวม                                                 4.50       0.67                       มากที่สุด 

        จากตารางที่ 4-4 พบว่า นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพและการบริการน้ำ

ดื่มของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ด้านคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ =4.50) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อ ความสะอาดน้ำดื ่ม อยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ 4.57) 

รองลงมา ปริมาณน้ำเหมาะสมกับความต้องการ (x̄ = 4.56) ความเหมาะสมราคาน้ำดื่ม (x̄ = 4.49) 

และ ความเหมาะสมรูปแบบของขวดในการพกพา (x̄ = 4.38) ตามลำดับ 

 

ตารางที ่4-5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ต่อต่อ
คุณภาพและการบริการน้ำดื่ม ด้านการบริการ 

                ด้านการบริการ                                 x̄            S.D.           ระดับความพึงพอใจ 

1. มีการหาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดได้ง่ายในร้านค้า           4.51         0.57                        มากที่สุด 

    ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

2. มีจุดบกพร่องในการขาย                                  4.90        0.30                      มากที่สุด 

3. มีน้ำดื่มให้บริการทุกเวลาตามความต้องการ           4.17         1.11                             มาก 

     ขณะที่อยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

             รวม                                                4.50       0.67                               มาก 
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            จากตารางที่ 4-5  พบว่า นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพและการบริการน้ำ

ดื่มของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก (x̄ = 4.50) เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่ามี ความพึงพอใจข้อ มีจุดบกพร่องในการขาย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.90) 

รองลงมา มีการหาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดได้ง่ายในร้านค้า ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (x̄ = 4.51) และมี

น้ำดื่มให้บริการทุกเวลาตามความต้องการ ขณะที่อยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (x̄ = 4.17) 

ตามลำดับ 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 การจัดทำโครงการจัดจำหน่ายน้ำดื ่มวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานได้ดังนี้ 
 

5.1  การดำเนินงานจัดทำโครงงาน 
 5.1.1  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
        5.1 .1.1  การจ ัดการน้ำด ื ่มเพื ่อการบร ิโภคที ่ม ีค ุณภาพ สะอาด บร ิส ุทธ ิ ์ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
       5.1.1.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์แบรนด์น้ำดื่ ม
PTTC 
 

 5.1.2  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 
  5.1.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

5.2  สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน 
      การดำเนินโครงงานนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้คือ มีการจัดการน้ำดื่มเพื่อการบริโภค
การบริโภคที่มีคุณภาพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์น้ำดื่ม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์
ของแบรนด์”น้ำดื่ม PTTC” ซึ่งทำให้การจัดจำหน่ายน้ำดื่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้
นักศึกษาได้ทดลองเป็นเจ้าของกิจการ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางด้านการจัดการธุรกิจ 
การบัญชีและความรู้ในการประกอบกิจการจำหน่ายน้ำดื่ม ทำให้สามารถนำประสบการณ์ท่ีได้จากการ
ทำโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
       ควรมีการสั่งสินค้าล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าหมดสต๊อก       
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