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ก ำหนดกำร 
กำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ “วลยัลกัษณ์วิจยั” ครัง้ท่ี 10 

วนัท่ี 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 
---------------------------------------------------- 

วนัองัคำรท่ี 27 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 310  
 07.30-08.30 น. ลงทะเบยีน   
 08.30-09.00 น. ชมวดีทีศัน์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 09.00-09.30 น.  กล่าวตอ้นรบัและเปิดการประชมุ 
   โดย ศาสตราจารย ์ดร.สมบตั ิธ ารงคธ์ญัวงศ ์
    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
   กล่าวรายงานการจดัประชุม 
   โดย ศาสตราจารย ์น.สพ.ดร.อภนินัท ์สปุระเสรฐิ 
    รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและบรกิารสงัคม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
   ถ่ายภาพรว่มกนั 
 09.30-10.30 น. บรรยายพเิศษ เรื่อง “มหาวทิยาลยั : ตาน ้าแห่งความรูใ้นศตวรรษที ่21” 
  โดย รองศาสตราจารย ์ดร.นิรนัดร  มาแทน  
   อาจารยด์เีด่นดา้นการวจิยัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ประจ าปีการศกึษา พ.ศ.2559 
   ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละทรพัยากร  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
 10.30-11.00 น. ชมการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์(ผูน้ าเสนออยู่ประจ าโปสเตอร)์ 
  พกัรบัประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 11.00-12.00 น. บรรยายพเิศษ เรื่อง "การศกึษาวจิยัทางสงัคมศาสตรก์บัความทา้ทายในยุคไทยแลนด ์4.0" 
   โดย ศาสตราจารย ์ดร.สภุางค ์จนัทวนิช สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 12.00-13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั และชมนิทรรศการ/โปสเตอร ์
 13.00-17.00 น. การน าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร/์นิทรรศการ 

 กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
  13.00-14.00 น. บรรยายรบัเชญิ โดย นายแพทยบ์ญัชา  พงษพ์านิช  
บรรยายพเิศษหวัขอ้ “สวุรรณภูม ิทวารวด ีศรวีชิยั สริธิมัมานคร: หวัเลีย้ว หวัต่อ ประวตัศิาสตร์

ภาคใตท้ีไ่ดเ้วลาทบทวน?” 
 กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  13.00-14.00 น. บรรยายรบัเชญิ โดย รองศาสตราจารย ์ดร.มลัลกิา เจรญิสธุาสนิี 
บรรยายพเิศษหวัขอ้ “What make males so sexy? A point of view from mate choice and mate 

selection. 
 กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
  13.00-14.00 น. บรรยายรบัเชญิ โดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภานุพงศ ์พทุธรกัษ ์ 
  บรรยายพเิศษหวัขอ้ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวเิคราะหอ์ภมิานของ

สมุนไพร ในบญัชยีาหลกัแห่งชาต”ิ 
 หวัขอ้พเิศษ : งานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  13.00-13.30 น. บรรยายรบัเชญิ โดย รองศาสตราจารย ์ดร.รงค ์บุญสวยขวญั 
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บรรยายพเิศษหวัขอ้ “งานวชิาการรบัใชส้งัคม...จรงิหรอื ? : ประสบการณ์ ก าลงัใจ แรงบนัดาลใจ 
ขอ้คดิ ในการขบัเคลื่อน งานวจิยัเพื่อชมุชน” 

 หวัขอ้พเิศษ : งานวจิยัพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่   
วนัพธุท่ี 28 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 
 08.00-08.30 น. ลงทะเบยีน 
 08.30-12.00 น. การน าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร/์นิทรรศการ 

 กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   

 กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   

 กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ    

 หวัขอ้พเิศษ : งานวชิาการรบัใชส้งัคม ศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
        ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัและเครอืขา่ย 
 เวทรีายงานความกา้วหน้าผูร้บัทุนบณัฑติศกึษา   

 12.00-13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
 13.00-16.00 น. การน าเสนอผลงานทางวชิาการตามสาขา/ชมผลงานโปสเตอร/์นิทรรศการ 

 หวัขอ้พเิศษ : งานวชิาการรบัใชส้งัคม ศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
         ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัและเครอืขา่ย 

 16.30 น. พธิปิีดการประชมุวชิาการ 
 
หมายเหตุ  1. ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม รบัประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในหอ้งประชุม 
  2. พธิกีรประจ าวนั  นางสาวนนัทกาญจน์ บุญช่วย โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
    นายประพนัธ ์พฒัน์ทอง   ศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

วันที ่27-28 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

ประธำนกลุม่ : ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 
วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 3209 ชั้น 2 (ห้องที่ 1) 
 
ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท ์ ประธานร่วม (Co-Chair)  อาจารย์สุธาทิพย ์ โมราลาย 
เลขานุการ: นางสาวอรอุมา  เพ็ชรศิร ิ                  
 

 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-12.00  พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ

 “วลัยลักษณ์วิจยั” ครั้งท่ี 10 ห้อง 3310 
บรรยายพิเศษโดย 

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 

  

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00  บรรยายรับเชิญ หัวข้อ “สุวรรณภูมิ ทวาร

วดี ศรีวิชัย สิริธัมมานคร: หัวเลี้ยว หัวต่อ
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน?” 

นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสภิกขุ  

14.00-14.15 143 ประติมานวิทยาเฉพาะของประติมากรรม
พระไภษัชยคุรุฯ ที่พบในประเทศไทย 

ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

14.15-14.30 176 จิ๊กซอร์ที่หายไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในชุมชนท่องเที่ยว 

ณัฐกานต์ แน่พิมาย มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธาน ี

14.30-14.45 199 ความทรงจ าทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนในอ าเภอดอนสัก 

วารวิชนี หวั่นหนู มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
 

14.45-15.00 178 การสร้างวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

15.00-15.15 237 ชีวิตเหมือนฝัน คุณหญิงมณี สิริวรสาร: 
ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงอารมณ์
ความรู้สึกจากคนช้ันสูงสู่คนช้ันกลางเมือง
กรุงเทพฯ 

ปิยชาติ สึงตี 
 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

15.15-15.30 200 การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวไทยเช้ือ
สายเวียดนามในเมืองสุราษฎร์ธานี 

กฤษณะ ทองแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
 

15.30-15.45 235 ฝายมีชีวิตนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
น้ าแล้งอย่างยั่งยืน ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง 

วิลาสินี ธนพิทักษ์ และ  
วิวัฒน์ ฤทธิมา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15.45-16.00 15 การคงอยู่ของนาข้าวในพื้นที่ราบชายฝั่ง
ทะเล กรณีศึกษา : ต าบลแหลมสน อ าเภอ
ละงู จังหวัดสตูล 

ยุวรรณา  ทองมั่น มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.00-16.15 74 การปรับตั วของเกษตรกรหลั งราคา
ยางพาราตกต่ า: กรณีศึกษา ต าบลท่า
ประดู่ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

สุกัญญา  พวงจีน 
สุนิษา  บุญมาเกิด 
วิมาดา  ชุมจันทร์ 
วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ  
เจษฎา  นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.15-16.30 197 การปรับตัวของชาวสวนยางพาราภายหลัง
การสะท้อนย้อนคิดที่ มี ต่ อกฎเกณฑ์  
ทรัพยากร และวิถีการผลิต ภายในสวน
ยางพารา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เสน่ห์ บุญก าเนิด มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธาน ี
 

16.30-16.45 236 บทบาทภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการที่ดินท ากินพ้ืนท่ีต าบลละมอ อ าเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง 

วิวัฒน์ ฤทธิมา และ  
วิลาสินี ธนพิทักษ์ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.45-17.00 230 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

นิรันดร์ จุลทรัพย์ 
วีนัส ศรีศักดา 
กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธ์ิ 
ดวงฤดี พ่วงแสง และ 
ฉิ้น ประสบพิชัย 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
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ประธำนกลุม่ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 
วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30-12.30 น. ณ ห้อง 3209 ชั้น 2 (ห้องที่ 1) 
 
ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท ์ ประธานร่วม (Co-Chair)  อาจารย์สุธาทิพย ์ โมราลาย 
เลขานุการ: นางสาวอรอุมา  เพ็ชรศิร ิ                  
 

 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30 ลงทะเบียน 
08.30-08.45 196 การรับรู้สิทธิสวัสดิการด้านสาธารณสุขของ

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

พาฝัน ดูฮาเมลน ์
หมัดเฟาซี รูบามา และ  
วราคม ผิวเหลือง 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
 

08.45-09.00 202 ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

หมัดเฟาซี รูบามา มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
 

09.00-09.15 144 พลังสตรีขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างมีส่วน
ร่วม 

Paranee Srisawad มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์
ธาน ี 

09.15-09.30 140 STRENGTHEN CIVIL SOCIETY AND 
CORRUPTION PROBLEM IN LOCAL 
GOVERNMENT 

Prasong Tanod มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็  

09.30-09.45 186 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

กนกนาฏ เอียดมาก 
กนกวรรณ สุขโณ 
จุฑาทิพย์ แดงเหมือน 
สาวิตรี วงศ์งาม 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
สัญชัย ลั้งแท้กุล 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

09.45-10.00 57 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นแฟนคลับสโมสร
ฟุตบอลระดับไทยลีก 1 

วิสวัสธ์ โสภากิติบูรณ์  และ
วุฒิ สุขเจริญ  

สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

10.00-10.15 73 การเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมของ
บุคลากรในบริษัทเอกชน: กรณีศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

นฤมล ศรีมุกข์ 
จิดาภา ชุ่มจันทร์ 
ปิยนุช เกื้อเพชร 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ 
เจษฎา นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.15-10.30 132 ความคิดเห็นกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์และกลุ่มเจ
เ นอ เ ร ช่ั น วายที่ มี ต่ อก า รจั ดบริ ก า รสื่ อ
สาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 

เสาวนีย์  สังข์ชุม 
ชัยอนันต์  เดชสุวรรณ์ 
นิลาวัลย์  จันทร์อินทร์ 
พรสวรรค์  อินศรีคง  และ 
ศดานนท์  วัตตธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

10.30-10.45 119 การค้างช าระหนี้ของลูกหนี้เจนเนอเรช่ันวายที่
สมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 

ธิดารัตน์ ละเปีย และ  
อุษา  นุกูล 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.45-11.00 80 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานที่
ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ ามัน: กรณีศึกษา 
บริษัทเรือน้ ามันในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

รอซีต้า  แก้วเรืองศรี 
ปาริชาติ  นิยมเดชา 
วนิดา  หีมเห็ม 
วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ  
เจษฎา  นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.00-11.15 75 แนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็น
ผู้ประกอบการ: กรณีศึกษา พนักงานสถาน
ประกอบการในจังหวัดสงขลา 

เจษฎา  กิตติบุญญาทิวากร 
รุ้งไพลิน  เยาว์ด า 
สุวพิชญ์  สังข์ชุม 
วรรณภรณ์  บริพันธ์ และ  
เจษฎา  นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.15-11.30 112 โปรแกรมจัด เส้นทางขนส่ ง โดยวิ ธีแบบ
ประหยัด กรณีศึกษา การขนส่งอาหารทะเล
สดไปจุดจ าหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

วนัชพร จันทรักษา และ  
สรรวิทย์  เชื้อพิสุทธ์ิกุล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11.30-11.45 173 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอิฐ
ด้วยเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

ศิริรัตน์  สัยวุฒิ 
พรเทพ  แก้วเชื้อ 
กอบชัย  เมฆดี 
วัลลภาภรณ์  เล้าสกุล และ  
สุตาภัทร  จันทร์ประเสริฐ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูม ิ

11.45-12.00 36 พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 

ปัทมา โกเมนท์จ ารัส มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

12.00-12.30 มอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน 
มอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานบรรยายดีเด่น 

ณ โถงกลาง ช้ัน 1 จุดลงทะเบียน 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 

http://www.spu.ac.th/
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ประธำนกลุม่ : ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 
วันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 08.30-12.30 น. ณ ห้อง 3211 ชั้น 2 (ห้องที่ 2) 
 
 
ประธาน (Chair Person) ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร ์ ศุภกร    ประธานร่วม (Co-Chair)  อาจารย์วิทยา  อาภรณ ์
เลขานุการ: นางสาวปาริชาต ิ หนูสอน                   
 

 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-08.45 18 การประสมสร้างค าในภาษาไทใหญ ่: ไวยากรณ์ 

การสื่อสาร และการกลายเป็นค าไวยากรณ์ 
Word-Compounding in Tai Yai : 
Grammar, Communication and 
Grammaticalization 

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา มหาวิทยาลยันเรศวร 

08.45-09.00 56 การสอน “ค าสันธาน” ควรด า เนินต่อไป
อย่างไร?: ข้อสงสัยจากการศึกษาเอกสารทาง
วิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย 

ธงชัย แซ่เจี่ย มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

09.00-09.15 81 การใช้ค าแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์
วรรณศิลป์ ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ช้ัน
มัธยมศึกษา 

ชลธิชา จันทร์ขาว 
อนันต์ อารีย์พงศ์ และ  
จริญญา ธรรมโชโต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

09.15-09.30 194 ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ใน
คอลัมน์คนดังนั่งเขียน 

จินดา  วรรณรตัน ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

09.30-09.45 203 ภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือเรื่องงานเขียนสารคดี
ข อ ง นิ สิ ต วิ ช า โ ท ภ า ษ า ไ ท ย  ช้ั น ปี ที่  3 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สมิทธ์ชาต์ พุมมา  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

09.45-10.00 20 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการป้องกันการ
ลอกเลียนวรรณกรรมด้วยเกมออนไลน์ใน
รายวิชาระเบียบวิธี วิ จั ยทางธุ รกิจ  คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กันยปริณ  ทองสามส ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

10.00-10.15 67 พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้สื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค กรณีศึกษาต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นิชานาถ สุชาติพงศ์ 
บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง 
กิตติศักดิ์ แสงทอง และ  
มัลลิกา อินพรหม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

10.15-10.30 76 ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

วัลลภา ใหม่คง 
รัตน์กมล บวชดีน 
ศศิธร จบจันทร์ 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
เจษฎา นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.30-10.45 77 ความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประกอบธุรกิจ 

จิรสิน มีลาภ 
กษิดิศ ตั้งเจริญ 
นิรวัชร์ พุทธิปาน 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
เจษฎา นกน้อย 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.45-11.00 187 การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานที่อาศัยอยู่ในต าบลเขารูป
ช้าง อ าเภอเมืองสงขลา 

วรัญญา  เสริมไชยพัฒน์ 
ศุภกาญจน์ แก้วศรีนวล 
อุทัยวรรณ  พิทักษ์จ านง 
นภดล นววิศิษฎ์กุล 
วรรณภรณ์ บริพันธ์ และ  
สัญชัย ลั้งแท้กุล 

 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

11.00-11.15 233 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์
อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค กรณีศึกษาเสื้อผ้า
แฟช่ัน 

ปิยะพงษ์  โรจน์นภาลัย และ  
อรพรรณ คงมาลัย 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

11.15-11.30 193 กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอินโฟ
กราฟิกของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.30-11.45 24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์ 

เทิดพงศ์ ชัยรัตน ์
ฉันทัส ทองช่วย  และ  
สุธาสินี บุญญาพิทักษ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11.45-12.00 177 นวัตกรรมการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย
แบบใหม่ในยุค 4.0 

สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ 
ศิริรัตน์  สัยวุฒิ และ 
พรเทพ  แก้วเชื้อ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภมู ิ

12.00-12.15 46 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผล
ต่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

ธนยศ กุลฑล 
ปิยพร อิสสรารักษ์ และ  
ฉลองชัย ธีวสุทรสกลุ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

12.15-12.30 มอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน 
มอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานบรรยายดีเด่น 

ณ โถงกลาง ช้ัน 1 จุดลงทะเบียน 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

ประธานกลุม่ : ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณ์บรูณะ 
จ านวน 45 เรื่อง 

ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 5 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาในสังคม
พหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต ้

สุจินดา ย่องจีน มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2 9 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษามหาวทิยาลัยราช
ภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

นิกร สุวรรณโณ 
ประทุมทิพย์ ทองเจริญ และ  
วาสนา จาตรุัตน ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

3 34 การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อวางแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยว อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พิมพรรณ  จิตนุพงศ์ และ  
นาตยา ชูพันธ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

4 39 การวิเคราะห์ปญัหาในการด าเนินกิจกรรมของ
สโมสรนักศึกษาส านักวิชาการจดัการ 

บุณฑรี  จันทร์กลับ และ  
ศิริพร  สว่างอารียร์ักษ ์

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

5 44 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของ
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 

อุษณีย์  ศรีเจริญ และ  
จรัส  อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

6 51 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) ร่วมกับแนวคิดผังมโน
ทัศน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หน่วยการเรยีนรู้ที ่5 
ภูมิศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

อรญา  นิชรัตน ์  
โรงเรียนเมืองเดช 
 

7 52 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

กัลยา  อาทรกิจ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

8 60 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
ที่มีต่อความคิดสรา้งสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ชนิดาภา  สว่างศร ี  
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

9 62 ขันหมากไม้อสีานรูปแบบใหม่กับการ
ประยุกต์ใช้ 

นิตยา  พัดเกาะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

10 64 ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของ สถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบี ่

เรือนเพชร  เต็กลี ่และ  
จรัส   อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

11 83 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มตี่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถ ใน
การแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

อ้อยใจ  บุญช่วย มหาวิทยาลยัทักษิณ   

12 93 การปฏิบัติงานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ 

พัฒณา  มะลิวลัย์ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

13 94 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

วิไล  วัชฤทธิ์ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

14 95 การด าเนินงานจดัการศึกษาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กตามความคดิเห็นของครสูังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 

กัญญา สุวรรโณ* และ รุ่งชัช
ดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 96 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

ยินดี  บัวทอง และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16 97 การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการ
สร้างองค์ความรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สุชาดา ณ สงขลา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
ส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 
 

17 100 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
สอนสังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้
แนวคิดคอนสตรัคติวิซมึร่วมกับวิธกีาร
แก้ปัญหาแบบซินดิเคทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

อรญา  นิชรัตน์ โรงเรียนเมืองเดช 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18 102 สถิติการเกิดอุบัตเิหตุของรถจักรยานยนต์ที่ท า
ประกันภัยภาคบังคับกับบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั 

สุทธิษา  ขวัญเพชร มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

19 103 ปัจจัยทางการตลาดที่มคีวามสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ทัศนียา  บัวเพ็ชร มหาวิทยาลยัตาป ี

20 113 พฤติกรรมการใช้บัตรเครดติของผูถ้ือบัตร
เครดติในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

อารีวรรณ  สีชุม มหาวิทยาลยัตาป ี

21 114 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เอกชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

รัตนาพร ขุ้ยด้วง มหาวิทยาลยัตาป ี

22 116 ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นรารัตน์ เกื้อทอง มหาวิทยาลยัตาป ี

23 121 ผลการจัดการเรยีนรูด้้วยเทคนิคKWLH Plus
ร่วมกับแบบฝึกทักษะตามแนวคดิของเดวีส์ 
(Davies) ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะปฏิบัติการสรา้งแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

สุมาล ีรักโข มหาวิทยาลยัทักษิณ   

24 122 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกีย่วกับ
สิ่งแวดล้อม: ศึกษาพระราชบัญญตัิส่งเสริม 
และรักษาคณุสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

สุรินทร์  ทองแท่น มหาวิทยาลยัตาป ี

25 123 ความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ต่อการพัฒนาข้าราชการต ารวจ 

กชพร คงพยัคฆ์ มหาวิทยาลยัตาป ี

26 129 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการหาด
แหลมโพธ์ิ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

โชคมี  แสงสุรินทร ์ มหาวิทยาลยัตาป ี
 

27 139 “การน าหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการ
บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ชนะ อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธ์านี” 

ปรรณพัชญ์ จิตรจ์ านงค์ มหาวิทยาลยัตาป ี

28 150 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่มในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วันเพ็ญ  จันทร์คง มหาวิทยาลยัตาป ี

29 151 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการท า
สวนกระท้อนของเกษตรกรต าบลคลองน้อย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

สมนึก  เลิศแก้ว  และ  
เฉลิมพร  บัวพา 

มหาวิทยาลยัตาป ี

http://www.tapee.ac.th/
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

30 157 การพัฒนากิจกรรมส่งเสรมิการคดิโดยใช้
ค าถามการคดิแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน 
บูรณาการนิทานคณุธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 

สายใจ  วงศ์ต่อเกียรต ิ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลอง
หลวง  จังหวัดปทุมธาน ี
 

31 163 การท างานเป็นทีม ตามความคดิเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 

ศรสวรรค์ สุขสนาน  และ 
จรัส อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

32 169 ทัศนคติและแรงจูงใจของประชาชนชุมชนบาง
ใบไม้ในการอนุรักษล์ุ่มน้ าตาปี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ฉันท์ชนก  ไชยสมบูรณ ์และ  
สินีรัตน์  รสหวาน 

มหาวิทยาลยัตาป ี

33 170 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์
ธานี กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจนี 

สินีรัตน์ รสหวาน  และ  
ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

34 181 การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลปาก
นคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เบญจพร  จันทรโคตร มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

35 185 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
มะเขือเปราะ หมู่ที่ 2 ต าบลฉลุย อ าเภอท่า
ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นารีรัตน์  ประดิษฐ์สาร  และ 
กาญจนธัช  บัวพา 

มหาวิทยาลยัตาป ี

36 201 การรับรูค้วามรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

หมัดเฟาซี รูบามา 
อารียา บุญสุวรรณ และ  
รัชณีกร ย้อยแก้ว 

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
 

37 205 การบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

จันชรี  เยาด า  และ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
 

38 214 ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของ
สถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานีเขต 1 

วิไล  ณ ปัตตาน ี และ 
จรัส  อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

39 215 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ฟาตอนะห์  นิ และ  
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

40 216 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ปราณี  ไชยภักด ี และ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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ล าดับ รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

41 217 การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

อุไรวรรณ    เลีย่นจ้าย และ 
จรัส  อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ   

42 219 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

พรศิลป์  ถาวรศร ีและ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ   

43 220 คุณลักษณะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาตาม
ความเห็นของครู สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสงขลา 

ณัฐกฤตา   จอมศร ีและ   
รุ่งชัชดาพร   เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

44 222 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ศุภร  ทิ้งแหล๊ะ  และ 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

45 234 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

วิเชียร  มันแหล่ และ  
หทัยรัตน์  หล่อศร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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สุวรรณภมิู ทวารวดี ศรีวิชยั สิริธมัมนคร:  
หวัเลี้ยวหวัต่อประวติัศาสตรค์าบสมุทรไทย ท่ีได้เวลาทบทวน? 

 
บญัชา พงษ์พานิช 

 
บวรนคร สธุรีตันามลูนิธ ิและ มลูนิธหิอจดหมายเหตุพุทธทาส อนิทปญัโญ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 
plearnstan@gmail.com, Fb bunchar2500, www.bunchar.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  
 ช่วงหวัเลีย้วหวัต่อทางประวตัศิาสตรข์องไทยและแทบทัง้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ม่เพยีงแต่ยงัคลุมเครอืจนไม่รูไ้ดว้่าอย่างไร
แน่นัน้ นครศรธีรรมราช ซึง่ตัง้อยู่ ณ ใจกลางของคาบสมุทรภาคใต้หรอือาจจะเรยีกไดว้่าคาบสมุทรไทย-มาเลย ์ยิง่มคีวามคลุมเครอื
มากกว่า เสมอืนว่าเริม่เมื่อร่วมกนัก่อเกดิเป็นรฐัไทยดงัปรากฏในจารกึสุโขทยัหลกัที ่๑ ก่อนทีจ่ะร่วมวงศไ์พบูลยต่์อเนื่องมาทัง้อยุธยา 
ธนบุรแีละรตันโกสนิทร ์จนเป็นหนึ่งใน ๗๗ จงัหวดัทีก่ าลงัดว้ยสถานะลงตามล าดบั 
 การน าเสนอนี้ เพื่อชีช้วนใหเ้กดิการทบทวนศกึษาคน้ควา้อย่างจรงิจงัและกวา้งขวางขึน้ เกีย่วกบัความจรงิแห่งช่วงหวัเลีย้ว
หวัต่อประวตัศิาสตรค์าบสมุทรภาคใตข้องไทย ผ่านการศกึษาคน้ควา้เรื่องสวุรรณภูม ิทวารวด ีศรวีชิยั จนกระทัง่ตามพรลงิคแ์ละสริธิมั
มนคร ทีม่ขีอ้มลูหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์โบราณคดแีละวทิยาศาสตรเ์พิม่มากขึน้ว่าคาบสมุทรภาคใต้ของไทยเรานี้มสีว่นมากมาแต่
ครัง้สุวรรณภูมเิมื่อ ๒,๐๐๐ กว่าปีก่อนเรื่อยมา และมทีัง้เมอืงท่า รฐัและนคร อยู่มากมายรายรอบ รวมทัง้การมสี่วนในมหายุทธนาวทีี่
ยิง่ใหญ่แห่งมหาสมุทรอนิเดยีในพุทธศกัราช ๑๕๖๘ หรอือกี ๗ ปีขา้งหน้าจะครบ ๑,๐๐๐ ปีทีศ่รวีชิยัล่ม และทีพ่ระเจา้จนัทรภาณุเคย
กรฑีาทพับุกถงึเกาะลงักาในพุทธศกัราช ๑,๗๙๐ และ ๑,๘๐๕ ก่อนทีจ่ะเกดิการฟ้ืนคนืรอบใหม่ของเสน้ทางสายไหมทะเลในไม่ชา้นาน
นี้ 
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ประติมานวิทยาเฉพาะของประติมากรรมพระไภษัชยคุรุฯ ท่ีพบในประเทศไทย 
 

ธนุตม ์ธรรมพิทกัษ์  
 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

Thanut.t@bu.ac.th 
   

บทคดัยอ่ (Abstract)  
ส าหรบัรูปเคารพพระไภษชัยคุรุฯ หรอืพระพุทธเจา้แพทย ์ซึง่เป็นพระพุทธเจา้ในลทัธคิวามเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน 

ในเบือ้งต้นไม่ไดม้กีารกล่าวถงึพระพุทธเจา้องคน์ี้หรอืพระพุทธเจา้ที่เกีย่วกบัการแพทย ์ เมื่อพุทธศาสนาแบบมหายานเดนิทางเขา้สู่
ประเทศจนี ความเชื่อเกี่ยวกับพระไภษชัยคุรุฯ ได้มคีวามชดัเจนมากขึน้ ทัง้ด้านเอกสารทีเ่ป็นคมัภรีท์ี่กล่าวถงึปณิธานของพระองค ์
การสรา้งรูปเคารพ และอาคารทางศาสนาเพื่อประดษิฐานพระองค ์จากนัน้ความเชื่อดงักล่าวไดเ้ผยแผ่ออกสู่ประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุน่ 
ทเิบต กมัพชูา ฯลฯ  

ส าหรบัประเทศไทยที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นส าคญั ดงันัน้ความเชื่อในการนับถือบูชาพระไภษัชยคุรุฯ  จงึไม่
ปรากฏใหเ้หน็ จนช่วงพุทธศตวรรษที ่18 อทิธพิลมาจากอาณาจกัรขอมโบราณในช่วงสมยักษตัรยิช์ยัวรมนัที ่7  ทีพ่ระองคท์่านโปรดให้
สร้าง อโรคยศาลาและประดษิฐานพระไภษัชยคุรุฯ ไว้ภายใน เพื่อประโยชน์ในการรกัษาพยาบาลคนป่วยในดินแดนของพระองค์ 
ก่อใหเ้กดิหลกัฐานด้านความเชื่อ และประตมิากรรมรูปเคารพพระไภษชัยคุรุฯ เป็นครัง้แรกในประเทศไทยซึง่ลกัษณะทางประติมาน
วทิยาทีพ่บนัน้มลีกัษณะโดยรวมคลา้ยพระพุทธรปูนาคปรก องคพ์ระท าเป็นรปูบุคคลมลีกัษณะตามคมัภรีม์หาบุรุษลกัษณะ 32 ประการ
เช่น ขมวดพระเกศาเป็นกน้หอย พระกรรณยาว พระอุษณีษะ มพีระอุณาโลมอยู่ตรงกลางระหว่างพระขนงทัง้ 2 ขา้ง ฯลฯ การฉลอง
พระองคม์กัสวมเครื่องประดบัต่างๆ เช่นเทรดิ พาหุรดั ทองกร คลา้ยเครื่องทรงกษตัรยิ ์จวีรบางเรยีบไม่มลีวดลาย ประทบัขดัสมาธริาบ
บนบลัลงักน์าค พระหตัถ์ทัง้สองขา้งวางประสานกนับนพระเพลาแสดงมุทราสมาธ ิบนฝ่าพระหตัถ์มวีตัถุคลา้ยหมอ้ยาหรอืผอบวางไว ้
หลงัพระเศยีรมนีาคแผ่ผงัพานเป็นรศัม ีการสรา้งพระไภษชัยคุรุฯ ทีม่ลีกัษณะทางประตมิานวทิยาคลา้ยพระพุทธรูปนาคปรก(ต่างกนั
เพยีงบนฝา่พระหตัถม์วีตัถุคลา้ยผอบหรอืหมอ้ยาวางไว)้ น่าจะเกดิจากการผสมผสานกบัแนวคดิพืน้เมอืงทีช่าวเขมรนบัถอืนาคและมกั
แสดงลกัษณะทางประตมิานวทิยาเป็นพระพุทธรูปนาคปรกเสมอ เมื่ออาณาจกัรขอมโบราณเสื่อมอ านาจลงในดนิแดนนี้การสรา้งรูป
เคารพและความเชื่อในการบชูาพระองคใ์นฐานะพระพุทธเจา้แพทยก์ห็ายไปจากประเทศไทยดว้ย  

จนกระทัง่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั(รชักาลที ่5) ความเชื่อในพุทธศาสนาแบบมหายานจากประเทศจนี
ไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ในประเทศไทย มกีารสรา้งพระพุทธรปูประธานในพระอุโบสถของวดัแบบจนีนิกาย สว่นพระประธานในอุโบสถ
สรา้งประทบัเรยีงกนั 3 องค ์และองคท์ีป่ระทบัดา้นซา้ยของพระประธานองคก์ลางคอืพระไภษชัยคุรุฯ ร่วมเป็นพระประธานอยู่ดว้ย สว่น
ลกัษณะทางประติมานวทิยาของพระไภษัชยคุรุฯ ในช่วงเวลาน้ี แสดงความเป็นพุทธศลิป์แบบจนีมากขึน้ทัง้ลกัษณะการครองจีวร  
ลกัษณะพระพกัตร ์พระวรกาย ส่วนพุทธลักษณะทีเ่ป็นรูปแบบหลกัของพระไภษชัยคุรุฯ ยงัคงรูปลกัษณ์เดมิไวค้อืท าเป็นรูปบุคคลมี
ลกัษณะตามคมัภรีม์หาบุรุษลกัษณะ 32 ประการเช่น ขมวดพระเกศาเป็นกน้หอย พระกรรณยาว พระอุษณีษะ แต่มกัไม่แสดงพระอุณา
โลม ฉลองพระองคแ์บบนกับวช ไม่สวมเครื่องประดบั ครองจวีรห่มคลุมแบบลกัษณะจวีรของภกิษุจนี ประทบัขดัสมาธเิพชรเหน็ฝา่พระ
บาททัง้ 2 ขา้ง พระหตัถข์วาจะแสดงมุทราทีต่่างกนัไป ส่วนลกัษณะทางประตมิานวทิยาทีส่ าคญัของพระไภษชัยคุรุฯ ในช่วงเวลานี้คอื
พระหตัถ์ซา้ยจะวางหงายบนพระเพลา บนฝ่าพระหตัถ์จะมเีจดยีแ์บบจนี(ถะ)วางไว ้ซึง่จากงานวจิยัชิน้น้ีนี้ผูว้จิยัพบว่าการแสดงเจดยี์
บนฝา่พระหตัถน์ัน้น่าจะเกดิจากการผสมผสานกบัความเชื่อในลทัธเิต๋าทีม่บีทบาทอยู่ในสงัคมไทยมาก่อนนัน่เอง  

ช่วง พ.ศ.2550 – 2559 เป็นช่วงเวลาทีก่ารสรา้งพระไภษชัยคุรุฯ ขึน้ในประเทศไทยมกีารปรบัเปลีย่น ทัง้ดา้นความเชื่อ ดา้น
รูปแบบทัง้พุทธลกัษณะและประตมิานวทิยา โดยเกดิการผสมผสานกบัความเชื่อในพุทธศาสนาแบบเถรวาททีเ่ป็นความเชื่อพืน้ฐานใน
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สงัคมไทย ท าใหม้กีารสรา้งรูปเคารพพระไภษชัยคุรุฯ ขึน้ในวดัแบบเถรวาทดว้ย ส่วนพุทธลกัษณะของพระไภษชัยคุรุฯ นั ้นกม็คีวาม
แตกต่างไปตามแต่ละแห่ง แสดงลกัษณะพุทธศลิป์แบบไทยมากขึน้ทัง้ลกัษณะพระพกัตร์  การครองจวีร แต่ยงัคงพุทธลกัษณะหลกั 
ของการสรา้งองคพ์ระคอื มลีกัษณะตามคมัภรีม์หาบุรุษลกัษณะ 32 ประการเช่น พระกรรณยาว พระอุษณีษะ มพีระอุณาโลมอยู่ระหวา่ง
พระขนงทัง้ 2 ขา้ง ขมวดพระเกศาเป็นกน้หอย ครองจวีรแบบพุทธศลิป์ไทย พระหตัถ์ขวาจะแสดงมุทราทีต่่างกนัไป ส่วนลกัษณะทาง
ประตมิานวทิยาทีส่ าคญัของพระไภษชัยคุรุฯ คอืพระหตัถซ์า้ยจะวางหงายบนพระเพลา บนฝา่พระหตัถจ์ะมลีกัษณะคลา้ยหมอ้ยาวางไว ้

 จากการศึกษาของผู้วจิยัในประเด็น “รูปแบบทางประติมานวทิยาของพระไภษัชยคุรุฯ ในประเทศไทย ” เราสามารถสรุป
ผลการวจิยัได้ว่าการสร้างปฏมิากรรมรูปเคารพพระไภษัชยคุรุฯ คงเริม่ขึน้ในประเทศจนี ราวพุทธศตวรรษที่ 10 จากนัน้ได้ส่งต่อสู่
ประเทศต่างๆ ในประเทศไทยเรารบัแนวคดิและความเชื่อดงักล่าว ช่วงแรกในพุทธศตวรรษที ่18 จากอทิธพิลแนวคดิ และความเชื่อ
ของกษตัรยิช์ยัวรมนัที ่7  โดยมพีุทธลกัษณะใกลเ้คยีงกบัพระพุทธรูปนาคปรก แต่มวีตัถุคลา้ยตลบัยาวางบนฝ่าพระหตัถ์ ซึง่ลกัษณะ
ทางประตมิานวทิยาดงักล่าวน่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อเดมิของชาวขอมโบราณทีน่ับถอืนาคผสมกบัความเชื่อในเรื่องพระพุทธเจา้
แพทยน์ัน่เอง  ส่วนช่วงต้นรตันโกสนิทรส์มยัรชักาลที ่5 ความเชื่อในพุทธศาสนามหายานแบบจนีนิกาย ไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ใน
สงัคมไทย มีการสร้างวดัแบบจนีและมพีระไภษัชยคุรุฯ เป็นประธานในวดั ท าให้รูปแบบทางประติมานวทิยาของพระไภษัชยคุรุฯ 
ในช่วงเวลาน้ีจงึมลีกัษณะตามพุทธศลิป์แบบจนี มเีจดยีแ์บบจนีบนฝา่พระหตัถท์ีห่งายอยู่บนพระเพลา ลกัษณะทางประตมิานวทิยาทีม่ี
การน าเจดยีม์าไวบ้นฝา่พระหตัถน้ี์ ผูว้จิยัขอเสนอว่าเป็นการผสมผสานกบัความเชื่อในลทัธเิต๋า  

ในช่วงทศวรรษที ่50 (พ.ศ.2550-2559) ความเชื่อในพระไภษชัยคุรุฯ ไดเ้กดิผสมผสานกนัระหว่างแบบมหายานกบัแบบเถร
วาททีเ่ป็นความเชื่อในพุทธศาสนาทีเ่ป็นหลกัในสงัคมไทย ท าใหแ้นวคดิและรปูแบบในการสรา้งพุทธปฏมิาพระไภษชัยคุรุฯ มคีวามเป็น
พุทธศลิป์แบบไทยมากขึน้ ทัง้ลกัษณะพระพกัตร ์เครื่องทรง การครองจวีร แต่เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนว่ารปูเคารพนี้คอืพระไภษชัยคุรุฯ 
บนพระหตัถซ์า้ยจงึยงัคงแสดงลกัษณะทีส่ าคญัทางประตมิานวทิยาไวเ้สมอคอืมวีตัถุคลา้ยหมอ้ยาวางไว ้ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
พระไภษชัยคุรุฯ (Phra Bhaisajyaguru), ประตมิานวทิยา (Iconography),  พุทธปฏมิากรรม (Buddhist Sculpture) 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
กองทุนสนบัสนุนการวจิยัมนุษยศาสตร ์กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
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4 กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 

 

จ๊ิกซอรท่ี์หายไปของประวติัศาสตรท้์องถ่ินในชุมชนท่องเท่ียว 
 

ณัฐกานต ์แน่พิมาย 
 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี84100  
 

nattakarn183@gmail.com 
 
บทคดัย่อ (Abstract) 

การรุกคบืของความทนัสมยัในรปูแบบต่างๆ ไดป้รบัเปลีย่นบรบิท โครงสรา้งและขนาดของชุมชน เกดิการเลื่อนไหลของผูค้น
และข่าวสารอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครวัและในชุมชนสัน่คลอนลงเรื่อยๆ ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ทีย่ดึโยงความเป็น
ชุมชนร่วมกนัค่อยๆ เลอืนหายไปทลีะสว่น เพราะคนรุ่นใหม่ยา้ยออกจากชุมชนเพื่อแสวงหาความทนัสมยัของโลกปจัจุบนั ในขณะทีค่น
รุ่นเก่ายงัคงด ารงชวีติอยู่ในชุมชน เกดิช่องว่างของคนระหว่างช่วงอายุ ท าให้คนรุ่นเก่าไม่สามารถปลูกฝงัเรื่องราวของชุมชนทีเ่ป็น
รากเหงา้ของตนเองใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ไดโ้ดยเฉพาะในชุมชนท่องเทีย่วทีม่นีักท่องเทีย่วเป็นอกีหนึ่งกลไกทีก่ระตุ้นใหค้นรุ่นใหม่ชื่นชอบ 
คล้อยตามและเหน็ความส าคญัของวฒันธรรมอื่นมากกว่ารากเหง้าของตนเอง จงึเป็นเรื่องยากที่ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นจะได้รบัการ
สบืค้น บนัทึกและสบืสานไว้ต่อไป การศึกษาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งสบืค้น รวบรวม ตรวจสอบและสร้างกระบวนการเรียนรู้
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ของชุมชนเกาะนกเภา อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

ผลการศกึษา พบว่า เกาะนกเภาเป็นชุมชนท่องเทีย่วทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตอุิดมสมบรูณ์ทัง้ปา่ไม ้สตัวน์ ้า นก ชายหาด ภูเขา 
ถ ้า ศาลเจา้ ส านกัสงฆ ์และจุดชมววิทีส่วยงาม ซึง่ทรพัยากรดงักล่าวมแีนวโน้มจะร่อยหรอและเสือ่มโทรมลงเรื่อยๆ ทัง้จากกจิกรรมของ
คนในชุมชนและคนนอกชุมชนซึง่รวมถงึนักท่องเทีย่ว คนในชุมชนยา้ยถิน่ออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนจะเหลอือยู่ใน
ชุมชนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะออกไปศกึษาเล่าเรยีนและท างานบนแผ่นดนิใหญ่และเดนิทางกลบัชุมชนในวนัหยุดและวนัส าคญั จ านวน
ครวัเรอืนและประชากรในชุมชนลดลงเรื่อยๆ ผูส้งูอายุในชุมชนทีรู่เ้รื่องราวของชุมชนเป็นอย่างดทียอยเสยีชวีติ ในขณะทีค่นรุ่นใหม่ก็
ทยอยยา้ยถิน่ออกไป ดงันัน้การบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนแก่คนระหว่างรุ่นจงึไม่ต่อเน่ืองเมื่อกลุ่มเป้าหมายด าเนินการสบืคน้เรื่องราว
ของชุมชนตนเองจงึได้ประวตัิศาสตร์ทีข่าดตอนและต้องใชร้ะยะเวลาไม่น้อยในการปะตดิปะต่อเรื่องราวใหส้มบูรณ์ ในขณะเดยีวกนั
ชุมชนขาดแคลนคนรุ่นใหม่ทีจ่ะเรยีนรูเ้รื่องราวดงักล่าว กล่าวไดว้่าจิก๊ซอรท์ีห่ายไปของประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่แห่งนี้จงึเป็นเรื่องราวของ
ชุมชนและผูค้น ซึง่จ าเป็นอย่างยิง่ที่ควรไดร้บัการสบืสานเพื่อรกัษาไวซ้ึง่รากเหงา้ของชุมชนสบืไป อกีทัง้ยงัเป็นจุดขายส าคญัในดา้น
การท่องเทีย่วของชุมชน 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่, การสบืสาน, การท่องเทีย่ว 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
บทความวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งของ“โครงการวจิยัเรื่องการพฒันานักสื่อความหมายท้องถิน่เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวในอ าเภอดอนสกั 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี” โดยการสนบัสนุนทุนวจิยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
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กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 5 

 

 

ความทรงจ าทางสงัคมของแหล่งท่องเท่ียวชมุชนในอ าเภอดอนสกั 
 

วารวิชนี หวัน่หนู 
 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84100 
 

Warawitchanee@gmail.com  
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประวตัิศาสตร์และความทรงจ าของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอดอนสกั จงัหวดั       

สุราษฎรธ์านี ดว้ยการวจิยัเชงิคุณภาพแบบกรณีศกึษาเกบ็ขอ้มูลดว้ยการสงัเกตการณ์ บนัทกึประวตัชิวีติบุคคล สมัภาษณ์เชงิลกึและ
สนทนากลุ่มแหล่งท่องเทีย่วชุมชน 4 ชุมชน ภายใตข้อ้ถกเถยีงว่าการท่องเทีย่วชุมชนอยู่บนฐานของประวตัศิาสตรแ์ละความทรงจ าทาง
สงัคมของชุมชนเป็นฐานในการพฒันา จากการวจิยัพบว่า เมอืงดอนสกัมชีาวพืน้เมอืงอาศยัอยู่ก่อนแลว้จากนัน้ใน พ.ศ.2484 กลุ่มคน
จากจงัหวดัเพชรบุรกีอ็พยพ  เขา้มาประกอบอาชพีเกีย่วกบัประมง พ.ศ. 2518 ชาวเมอืงนครศรธีรรมราชไดอ้พยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานที่
บ้านเขากลอยแล้วย้ายมาที่ ช ดอนสกั ต่อมาใน พ.ศ.2525 กลุ่มคนตลาดบ้านดอน อ าเภอเมอืงสุราษฎร์ธานี และการอพยพเขา้มา
ระลอกสุดทา้ยใน พ.ศ. 2532 ทีม่ ีผูม้าคนจากหลากหลายพืน้ที ่คอื จงัหวดัพทัลุง สตูล เชยีงใหม่ เชยีงราย เป็นต้น เพราะเป็นเมอืงที่
สามารถเลีย้งชพีและสรา้งครอบครวัได ้ดว้ยเหตุนี้เมอืงดอนสกัจงึถูกขนานนามว่าเมอืงรอ้ยพ่อพนัแม่ โดยมชีุมชนบา้นเขากลอย ซึง่มี
เจดยีท์ีม่สีถาปตัยกรรมคลา้ยพระมหาธาตุเจดยีช์เวดากองของประเทศพม่า เป็นทีศ่นูยร์วมน ้าใจของชาวพุทธ ชุมชนปากคลองดอนสกั
มพี่อเขาชะโงก เป็นศูนย์รวมของความเชื่อของคนเมอืงในที่อพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐาน ชุมชนบ้านเกาะแรต มศีาลเจ้าจนีไหหล าเป็น
ศูนยก์ลางแห่งความศรทัธาของอ่าวดอนสกั และชุมชนเกาะนกเภา ซึง่มตี านานเรื่องเล่าของเกาะ ซึง่ชุมชนเหล่านี้ไดร้อ้ยเรื่องราวของ
ชุมชนดว้ยศาสนา ความเชื่อ ความศรทัธาและต านาน น าเสนอประวตัศิาสตรแ์ละการสรา้งความทรงจ าของชุมชนใหก้บันกัท่องเทีย่วได้
เขา้ใจบรบิทของแหล่งท่องเทีย่วในชุมชน และน าไปสูก่ารจดัการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ภายใตจ้ติส านึกของชุมชนทีเ่ขม็แขง็ 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความทรงจ าทางสงัคม, ดอนสกั, แหล่งท่องเทีย่วชุมชน  
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
บทความวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวจิยัการพฒันาเสน้ทางท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ” สนับสนุน
งบประมาณโดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ประจ าปี 2560 
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6 กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 

 

การสรา้งวรรณกรรมท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

เสาวภาคย ์สวา่งจนัทร ์
 

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84100  
 

saowaphak.saw@gmail.com 
 

บทคดัย่อ (Abstract) 
ท่ามกลางการขยายตวัของการท่องเทีย่วอยา่งต่อเนื่อง ชุมชนต่างๆ ลว้นแสวงหาทรพัยากรการท่องเทีย่วเพื่อแขง่ขนักนัดงึดดู

ใจนกัท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ และหลายครัง้ทีฐ่านทรพัยากรการท่องเทีย่วถูกท าลาย เกดิความเสือ่มโทรมและสง่ผลกระทบเชงิลบแก่
ชุมชนในทีส่ดุ การคน้หาทรพัยากรการท่องเทีย่วทีค่นในชุมชนลงทุนน้อยและดแูลรกัษาง่ายจงึเป็นทางเลอืกหนึ่งทีน่่าสนใจ โดยเฉพาะ
การใช้เรื่องราวของชุมชนเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว ผ่านการสืบค้น รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวดังกล่าวเพื่อสร้างเป็น
วรรณกรรมท้องถิ่นและเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวจงึเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเรียนรู้และสมัผสั
เรื่องราวผ่านประสบการณ์จรงิในชุมชนทีจ่ะสรา้งรายได ้ความภาคภูมใิจใหแ้ก่คนในชุมชน และความเขา้ใจระหว่างนกัท่องเทีย่วกบัคน
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้การวจิยัเชงิปฏบิตัิการที่เปิดโอกาสให้
ตวัแทนชุมชน  ปราชญ์ชุมชนและผูอ้าวุโสร่วมกนัคดัเลอืก สบืค้น รวบรวมและตรวจสอบเรื่องราวของชุมชนตนเอง และผู้วจิยัน ามา
เรยีบเรยีงและจดัท าเป็นวรรณกรรมทอ้งถิน่เพื่อถ่ายทอดแก่นกัท่องเทีย่วและคนในชุมชนเกาะแรต อ าเภอดอนสกั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ผลการศกึษา พบว่า ตวัแทนชุมชนเกาะแรตเลอืกเรื่องราวเกี่ยวกบัความเป็นมาของชุมชน โดยการสบืค้น รวบรวม และ
ตรวจสอบเรื่องราวผ่านปราชญช์ุมชนและผูอ้าวุโสในชุมชน ทีท่ าใหท้ราบประวตัขิองเกาะแรต ซึง่เดมิเป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของชาวมุ สลมิ 
ที่อพยพมาจากนราธวิาส และปตัตานี ตัง้แต่ พ.ศ.2403 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2413 ได้มชีาวจนีจากเกาะไหหล าอพยพมาอยู่ที่เกาะแห่งนี้ 
เป็นจ านวนมาก ชาวมุสลมิจงึอพยพออกไป เกาะแห่งนี้จงึมรีากเหง้าของวถิีชวีติและความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกบัชาวจนีที่เป็นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยว ทัง้นี้ได้น ามาจดัท าเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดแก่นักท่องเทีย่ว และใช้ในการพฒันาคนในชุมชนใหเ้ป็น  
ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวดงักล่าวแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยงัได้ใช้วรรณกรรมดงักล่าวจดักระบวนการเรยีนรู้ให้เดก็ในชุมชนได้เขา้ใจ
รากเหงา้ของตนเอง วรรณกรรมทอ้งถิน่จงึเป็นทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่รา้งประโยชน์ร่วมระหว่างชุมชนและนกัท่องเทีย่ว 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
เรื่องราวในชมุชน, วรรณกรรมทอ้งถิน่, การท่องเทีย่ว  
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
บทความวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพฒันานักสื่อความหมายทอ้งถิ่นเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  ในอ าเภอดอนสกั จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี โดยการสนบัสนุนทุนวจิยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ปี 2560 
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 “ชีวิตเหมือนฝัน คณุหญิงมณี สิริวรสาร”: ภาพสะท้อนความเปล่ียนแปลงความรูสึ้กของสงัคมเมืองกรงุเทพฯ 
 

ปิยชาติ สึงตี 
 

สาขาวชิาอาณาบรเิวณศกึษา ส านกัวชิาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

piyachat.suo@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
  บทความนี้เป็นมจีุดประสงค์เพื่อศกึษาความเปลี่ยนแปลงความรู้สกึของเมอืงกรุงเทพฯ จากงานเขยีนบนัทกึชวีประวตัเิรื่อง 
“ชวีติเหมอืนฝนั” ของคุณหญิงมณี สริวิรสาร ซึ่งท าให้เหน็ถึงความเปลี่ยนแปลงความรู้สกึที่ครอบครองพื้นทีข่องเมอืงกรุงเทพฯ ไว้
ตัง้แต่ในช่วงตัง้แต่ปลายรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จนถงึหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2  
  งานการศึกษาประวตัิศาสตร์สงัคมกรุงเทพฯ ผ่านมามีข้อเสนอให้ความส าคญักบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมกรุงเทพฯ 
เกดิขึน้จากการปฏริูปสู่ความทนัสมยัแบบใหม่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
สิง่แวดลอ้มของเมอืงกรุงเทพฯ ท าใหเ้กิดคนกลุ่มใหม่สงัคมทีไ่ดร้บัการศกึษา, มชีวีติประจ าวนัปฏสิมัพนัธก์บัพืน้ทีเ่มอืงแบบสมยัใหม่  
การเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องของคนกลุ่มนี้ ไดเ้ขา้เป็นสว่นหนึ่งพลงัสนบัสนุนการเปลีย่นแปลงการปกครอง 24 มถุินายน พ.ศ.2475  
  หากทว่าส าหรบัผูเ้ขยีนมคีวามคดิแตกต่างจุดเปลีย่นของสงัคมกรุงเทพฯ มผีลต่อสงัคมกรุงเทพฯปจัจบุนั ว่าไม่ไดม้ผีลสบืเน่ือง
จากการปฏริปูสยามของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเท่านัน้ ความเปลีย่นแปลงกระท าต่อสงัคมกรุงเทพฯ ทีม่ผีลต่อความ
เป็นเมอืงและคนกรุงเทพฯในปจัจุบนั เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ในทศวรรษ 2490 เป็นจุดเปลีย่นส าคญัมผีลต่อสงัคมโลก
โดยรวมตลอดจนประเทศไทยและสงัคมกรุงเทพฯ ดงัเหน็ได้ว่าหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ทางการเมอืงนับเป็นจุดสิน้สุดอุดมการณ์
การเมืองแบบคณะราษฎรเคลื่อนเข้าสู่การขบัเคี่ยวระหว่างเสรีไทยและทหาร ทางเศรษฐกิจการเข้ามาสนับสนุนรฐั บาลไทยของ
สหรฐัอเมรกิาท าใหร้ะบบทุนนิยมเตบิโตขึน้อย่างเตม็ที ่เปิดพืน้ทีใ่หพ้่อคา้-นายทุนชาวจนีโพน้ทะเล กา้วเขา้สู่การกุมอ านาจเศรษฐกจิ
ประเทศไทย ส่วนทางดา้นสงัคม กรุงเทพฯ ความเปลีย่นแปลงส าคญั อยู่ทีก่ารเกดิขึน้ของความรูส้กึความเป็น “ชาวกรุง”(เทพ) ไม่ได้
สมัพนัธ์อยู่กบัภูมลิ าเนาหรอืถิน่ฐานบ้านเกดิเท่านัน้ ชาวกรุงใหม่เหล่านี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื (1) ชาวจนีโพ้นทะเล (2) คน
ต่างจงัหวดั เดนิทางเขา้สู่กรุงเทพฯ  เพื่อมองความเปลี่ยนแปลงสงัคมกรุงเทพฯ บทความชิ้นนี้จงึเลอืกใช้หนังสอื “ชวีติเหมอืนฝนั 
คุณหญงิมณี สริวิรสาร” มาเป็นหลกัฐานในการตัง้ขอ้สงัเกตเบือ้งตน้  
  คุณหญิงมณี สริวิรสาร เกดิเมื่อวนัที ่22 กนัยายน พ.ศ.2458 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2542 สริอิายุ 85 ปี คุณหญิงเกดิที่
ลอนดอน ประเทศองักฤษ เป็นบุตรของพระยาราชานุประพนัธ ์(เปีย บุนนาค) ราชทูตไทยประจ าประเทศองักฤษ  กบั  ดอรสี วนิดัม้ 
ชาวองักฤษ คุณหญิงมณี ใช้ชวีติช่วงแรกในกรุงเทพฯ ช่วง พ.ศ.2560-2478 จนสอบชงิทุน ก.พ.รุ่นแรกได ้แล้วเดนิทางไปศกึษาต่อ
ประเทศองักฤษและใชช้วีติอยู่ในองักฤษตัง้แต่ พ.ศ.2478-2490 กลบัมาอยู่เมอืงไทยหลงั พ.ศ.2490 คุณหญงิมณี มชีวีติครอบครวั 2 
ครัง้แรกในอังกฤษ โดยแต่งงานครัง้ที่ 1 กับพระ วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิส์ุประภาต พระโอรสบุญธรรมพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั แต่งงานครัง้ที ่2 กบัพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้อาภสัสรวงศ ์มชีวีติครอบครวัครัง้ที ่3 จากการสมรสกบัพลตร ี
นายแพทย ์ปชา สริวิรสาร หนงัสอื “ชวีติเหมอืนฝนั คุณหญงิมณี สริวิรสาร” มลีกัษณะเป็นบนัทกึประวตัชิวีติของตนเอง ดว้ยการเขยีน
ของผูเ้ป็นเจา้ของประวตัชิวีติ และอาจดว้ยพืน้ฐานการศกึษาสายภาษาและวรรณกรรม ท าใหเ้ป็นบนัทกึชวีติทีม่คีวามละเอยีดละออสงู
ในการบอกเล่าถงึเรื่องราวต่างเกดิขึน้รอบตวัเธอ ท าใหก้ารอ่านงานชิน้น้ีทัง้แบบอ่านตวับทและอ่านบรบิท กท็ าใหเ้หน็ภาพสะทอ้นของ
ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้กบัสงัคมกรุงเทพฯ หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 หรอืตัง้แต่ทศวรรษ 2490 ไดอ้ย่างมนียัส าคญั 
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  ภาพสะทอ้นความเปลีย่นแปลงของสงัคมกรุงเทพฯ จากหนังสอื “ชวีติเหมอืนฝนั คุณหญงิมณี สริวิรสาร” พบว่ามกีารเกดิขึน้
ความเป็นชาวกรุง(เทพ) ความรูส้กึชาวกรุง(เทพ) เป็นผลจากความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม เกดิขึน้ตัง้แต่ทศวรรษ 2490 
เป็นต้นมา ด้านหนึ่งการสิ้นสุดของสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท าให้ชาวจีนโพ้นทะเลในกรุงเทพฯ ขึ้นมาเป็นบุคคลมีหน้ามีตาในพื้นที่
สาธารณะ(ไฮโซในปจัจุบนั) แทนที่คนชัน้สูงมาจากชาติตระกูลแบบเดมิ อกีด้านหน่ึงเป็นกลุ่มคนจากต่างจงัหวดัจ านวนมากเขา้มา
ท างาน ศกึษาต่อ ในกรุงเทพฯ คนทัง้ 2 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนมพีืน้ฐานร่วมกนัในฐานะคนกลุ่มใหม่ในสงัคมกรุเทพฯ ไม่ไดม้ฐีานของทุน
ทางสงัคมและวฒันธรรมในความเป็นคนกรุงเทพฯ มาแต่เดมิ การเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องของคนกลุ่มนี้จงึเป็นส่วนส าคญัหนึ่งของการ
สถาปนาความเป็น “ชาวกรุง” ขึน้มาให้เป็นหมุดหมายส าคญั ในการปรบัเปลี่ยนตนเองเขา้สู่ความเป็นคนใหม่แตกต่างไปจากเดิม 
ชาวกรุงใหม่แตกต่างจากชาวกรุงเดมิ ในดา้นต่างๆ อาท ิการเลอืกรบัวฒันธรรมแบบอเมรกินั แทนทีว่ฒันธรรมองักฤษแบบเดมิ การใช้
ชวีติในพืน้ทีส่าธารณะและกึง่สาธารณะแตกต่างไปจากสงัคมชาวกรุงเทพฯเดมิ อย่างการกนิขา้วนอกบา้นในรา้นอาหาร การเฟ่ืองฟูของ
สโมสรสลีมเขา้มาแทนทีร่าชกฑีาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club)  
  ความเปลีย่นแปลงกรุงเทพฯ ดงักล่าวไดส้รา้งตวัตนชาวกรุงใหม่ขึน้มา และเป็นฐานใหก้บัความเป็นคนกรุงเทพฯในปจัจุบนั 
ความเป็นคนกรุงเทพฯ มคีวามรูส้กึความเหนือกว่าคนอื่นๆ อยู่ร่วมประเทศไทย ทีไ่ม่ใช่เพยีงความเหนือกว่าทางการศกึษา เศรษฐกจิ
เท่านัน้ ตลอดจนการเป็นคนอาศยัอยู่ศนูยก์ลางการปกครองเท่านัน้ แต่เป็นความรูส้กึถงึความเหนือกว่าในทางวฒันธรรมบางอย่างของ
ความเป็นกรุงเทพฯ ก่อตวัขึน้มาโดยตลอดตัง้แต่ทศวรรษ 2490 ทัง้หมดน้ีอาจเป็นสว่นหนึ่งของการเกดิขึน้ของการเมอืงไทยแบบ “สอง
นคราประชาธปิไตย” กเ็ป็นได ้
   
ค าส าคญั (Keywords) 
ประวตัศิาสตรส์งัคมกรุงเทพฯ, คุณหญงิมณี สริวิรสาร, ความเป็นชาวกรุง 
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การสรา้งพืน้ท่ีทางสงัคมของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในเมืองสุราษฎรธ์านี  
   

กฤษณะ ทองแก้ว 
 

สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84100 
 

Charyhistory@yahoo.com  
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการสรา้งพืน้ทีท่างสงัคมของชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในเมอืงสรุาษฎรธ์านี ดว้ยการ

วจิยัเชงิคุณภาพแบบกรณีศกึษาเกบ็ขอ้มูลเอกสาร การสงัเกตการณ์ บนัทกึประวตัชิวีติบุคคล สมัภาษณ์เชงิลกึและสนทนากลุ่มชาว
เวยีดนามและชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี   

จากการวจิยัพบว่า ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในเมอืงสุราษฎรธ์านีมบีทบาท 3 ประการ คอื ประการแรกการเชื่อมโยงเมอืง
และชนบท นับแต่ ค.ศ.1951 ที่รฐับาลไทยจบักุมมาคุมขงัไวท้ี่นิคมสร้างตนเองขุนทะเลจ านวน 150 คน  ต่อมาเมื่อมกีารผ่อนปรนก็
เคลื่อนยา้ยไปอยู่ในอ าเภอเมอืง ท่าฉาง ไชยา บา้นนาเดมิ และนาสาร และไดส้รา้งพืน้ทีท่างการคา้ขึน้มา โดยมบีางสว่นท างานร่วมกบั
หน่วยงานราชการ บางสว่นกเ็ป็นพ่อคา้ทีน่ าสนิคา้จากเมอืงไปจ าหน่ายในชนบท ประการทีส่อง การสรา้งเครอืขา่ยของชาวเวียดนามใน
เมอืงสรุาษฎรธ์านี นบัแต่ ค.ศ.1973 ชาวเวยีดนามจากต่างอ าเภอตอ้งอพยพกลบัมาอยู่ในอ าเภอเมอืงเพื่อสะดวกต่อการควบคุมและให้
มกีารรายงานตวัทุกเดอืน นับแต่นัน้มากม็กีารรวมกลุ่มทางสงัคม โดยมผีูแ้ทนชาวเวยีดนามท าหน้าทใีนการก ากบัดูแลแทนราชการ มี
การท าบุญใหป้ระเทศเวยีดนามและท่านโฮจมินิห ์และเทศกาลเต๊ด ในวดัธรรมบชูาและทีโ่บสถ์ครสิตใ์นบา้นดอน จนหน่วยงานราชการ
สัง่ให้ยุติกิจกรรมเหล่านี้ใน ค.ศ.1980 จึงส่งผลให้การรวมกลุ่มต้องยุติบทบาทลง ประการสุดท้าย  การสร้างพื้นที่ทางสงัคมกับ
ต่างประเทศ เริม่ขึน้ภายหลงัจากการไดร้บัสญัชาติของชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในช่วง ค.ศ.1988 เป็นต้นมา การตดิต่อกบัเครอืญาติ
ในประเทศเวยีดนามและต่างประเทศทีอ่พยพไปช่วงสงครามกก็ลบัมาสานสมัพนัธก์นั ปจัจุบนัในเมอืงสรุาษฎรธ์านีมคีรวัเรอืนชาวไทย
เชือ้สายเวยีดนามจ านวน 50 ครวัเรอืน ด ารงชพีอยู่ในตวัเมอืงสรุาษฎรธ์านีและมกีารกลบัไปสรา้งความสมัพนัธก์บัเครอืญาตใินประเทศ
เวยีดนามและต่างประเทศ เพื่อการศกึษาและการประกอบอาชพี  

สรุปไดว้่า 7 ทศวรรษทีผ่่านมา ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามในเมอืงสุราษฎรธ์านีไดม้ปีฏบิตักิารสรา้งพืน้ทีท่างสงัคม 3 รูปแบบ 
คอื การเชื่อมโยงเมอืงและชนบท การสรา้งเครอืขา่ยภายในเมอืง และการสรา้งพืน้ทีท่างสงัคมกบัชาวเวยีดนามและชาวเวยีดนามโพน้
ทะเล  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนาม, การสรา้งพืน้ทีท่างสงัคม, ปฏบิตักิารทางสงัคม 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
บทความวจิยันี้เป็นสว่นหนึ่งของ “โครงการวจิยัเรื่อง การสะสมอ านาจชอบธรรมของชาวไทยเชือ้สายเวยีดนาม สนบัสนุนงบประมาณ
โดย กรมสง่เสรมิวฒันธรรม ประจ าปี 2560 
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ฝายมีชีวิตนวตักรรมชุมชนเพือ่แก้ปัญหาน ้าแล้งอยา่งยัง่ยืน ต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต จงัหวดัพทัลุง 
 

วิลาสินี ธนพิทกัษ*์ และ วิวฒัน์ ฤทธิมา 
 

วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*joy_boy2523@hotmail.com  
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
  บทความวจิยัน้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อน าเสนอแนวทางแกป้ญัหาน ้าแลง้โดยนวตักรรมฝายมชีวีติของชุมชน ต าบลเขาปู ่อ าเภอ
ศรบีรรพต จงัหวดัพทัลุง ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ชงิเทอืกเขาบรรทดั ชุมชนประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั “น ้า” จงึถอืเป็นทรพัยากรส าคญั
ยิง่ส าหรบัชุมชน ในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา ฤดูรอ้นขยายระยะเวลา ตัง้แต่เดอืน มนีาคม – ตุลาคม ท าใหชุ้มชนเกดิภาวะขาดน ้า
ในการท าการเกษตร ผลผลติตกต ่า รายได้ชุมชนลดน้อยลง วธิกีารด าเนินการวจิยั (1) ชุมชน และนักวจิยัวเิคราะห ์และสงัเคราะห์
ขอ้มูลจาก เอกสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง (2) ชุมชนศกึษาดงูาน และเรยีนรูแ้นวคดิกระบวนการท าฝายมชีวีติ 
(3) กระบวนการประชุมวางแผนโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน (4) กระบวนการสรา้งสรรคน์วตักรรมฝายมชีวีติโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน ในช่วงระยะเวลา 5 เดอืน คอื กรกฎาคม – พฤศจกิายน (5) กระบวนการประเมนิสมรรถนะของนวตักรรมฝายมชีวีติโดยชุมชน 
และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง (6) น าผลการวจิยัมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ร่วมกบัเอกสารทางวชิาการ เขยีนรายงานการวจิยั และ
เผยแพร่ผลการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง คอื ชุมชนต าบลเขาปู ่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

ผลจากการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนสงัเคราะห์ความรู้เพื่อเขยีนแบบแปลน และการก่อสร้างฝายมีชีวิต ตามลักษณะทาง
ภูมศิาสตร ์(2) กระบวนการก่อสรา้งฝายมชีวีติชุมชนมกีารประยุกตใ์ชว้สัดุพืน้ถิน่ในการก่อสรา้ง (3) ชุมชนเกดิกระบวนการเรยีนรูก้ารมี
ส่วนร่วมในการแก้ปญัหาน ้าแล้งด้วยนวตักรรมฝายมชีีวติ (4) ฝายมีชีวิตน าไปสู่ความมัน่คงทางอาหาร ปริมาณพืชริมน ้าเพิม่ขึน้ 
ปริมาณปลาพื้นถิ่นเพิ่มขึ้น เจริญเติบโต (5) นวตักรรมฝายมีชีวติเป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ปญัหาน ้าแล้งของชุมชน (6) เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วของชุมชนเพื่อสรา้งรายได ้นวตักรรมฝายมชีวีติชุมชนต าบลเขาปู ่ก่อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์และการ
มสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อแกป้ญัหาน ้าแลง้อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื ดว้ยศกัยภาพในการชะลอน ้าหลาก กกัเกบ็น ้า เพิม่ความชุม
ชืน้ในดนิ พชืรมิน ้าเจรญิเตบิโต และขยายพนัธุ ์ปลาพืน้ถิน่มาอาศยัเพิม่ขึน้ และขยายพนัธุ ์เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อยใจของชุมชน เป็น
แหล่งรายไดข้องชุมชน และเป็นแหล่งเรยีนรูก้ารแกป้ญัหาน ้าแลง้อย่างยัง่ยนืของชุมชน 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ฝายมชีวีติ, นวตักรรม, ชุมชน, น ้าแลง้, ยัง่ยนื  
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และ มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
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การคงอยู่ของนาข้าวในพืน้ท่ีราบชายฝัง่ทะเล กรณีศึกษา : ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตลู 

 
ยวุรรณา ทองมัน่ 

 
สาขาวชิาภมูสิารสนเทศเพือ่การจดัการเชงิพืน้ที ่คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

 อ าเภอเมอืง จงัหวงัสงขลา 90000 
 

yuwanna.tm@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการคงอยู่ของนาขา้วในพืน้ทีร่าบชายฝ ัง่ทะเล ต าบล
แหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตลู โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึและสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคอื เกษตรกรชาวนา ผูน้ า
ชุมชน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้หมดจ านวน 15 คน  

จากการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิพืน้ทีน่าขา้วบรเิวณทีร่าบชายฝ ัง่ทะเลต าบลแหลมสน ในระยะเวลา 27 ปี 
โดยใชข้อ้มูลภาพถ่ายดาวเทยีม Landsat-5 (ปี พ.ศ. 2532) และLandsat-8 (ปี พ.ศ. 2559) พบว่า ในปี 2532 ต าบลแหลมสนมพีืน้ทีน่าขา้ว
บรเิวณทีร่าบชายฝ ัง่ทะเลประมาณ 1,011 ไร่ จากพืน้ทีน่าขา้วในต าบลแหลมสนทัง้หมดประมาณ 1,613 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 62 ของพืน้ทีน่า
ขา้วในต าบลแหลมสน และในปี 2559 ต าบลแหลมสนมพีืน้ทีน่าขา้วบรเิวณทีร่าบชายฝ ัง่ทะเล ประมาณ 1,194 ไร่ จากพืน้ทีน่าขา้วในต าบล
แหลมสนทัง้หมดประมาณ 2,075 ไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 57 ของพืน้ทีน่าขา้วในต าบลแหลมสน และพืน้ทีน่าขา้วบรเิวณทีร่าบชายฝ ัง่ทะเล ต าบล
แหลมสน อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล มกีารเปลีย่นแปลงของพืน้ทีจ่ากการปรบัพื้นที่นาขา้วเพือ่ปลูกพชืเศรษฐกจิปาล์มน ้ามนั และยางพารา 
รวมทัง้พืน้ที่นาทิ้งรา้งจากปญัหาการขาดทุน แต่ยงัคงมพีืน้ทีน่าขา้วบรเิวณทีร่าบชายฝ ัง่ทะเลมากว่ารอ้ยละ 50 ของพืน้ทีน่าขา้วทัง้หมดใน
ต าบลแหลมสน  

การคงอยูข่องนาขา้วในพืน้ทีร่าบชายฝ ัง่ทะเลในต าบลแหลมสน พบวา่มปีจัจยัทีส่ าคญั 3 ปจัจยั คอื 1) การปรบักายภาพของพืน้ที ่
เพือ่ท าใหพ้ืน้ทีม่คีวามเหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรม เน่ืองจากพืน้ทีน่าขา้วอยู่ในบรเิวณพืน้ทีร่าบชายฝ ัง่ทะเล ชาวนาจงึมกีารปรบัพืน้ที่
โดยการสรา้งคนัดนิเพือ่แกป้ญัหาน ้าทะเลรุกล ้า การขดุลอกคลองเพือ่ระบายน ้าเคม็ออกจากพืน้ทีน่าขา้ว และการสรา้งอ่างเกบ็น ้าเพือ่กกัเกบ็
น ้าจดืไวใ้ช้ในพื้นที่ในช่วงที่แล้ง 2) ปจัจยัทางด้านสงัคม นาขา้วในพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลมจี านวนน้อยลงเพราะการเปลี่ยนแปลงวถิชีวีติของ
ชาวนาในพืน้ทีร่าบชายฝ ัง่ทะเลจากการเขา้ร่วมโครงการไทยเขม้แขง็ปี พ.ศ. 2552 ภายใตซ้ึง่เป็นโครงการสนับสนุนของหน่วยงานรฐับาล 
ท าใหน้าขา้วบางสว่นเปลีย่นไปเป็นพืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัและยางพารา และการขาดทุนจากการปลกูปาลม์น ้ามนั และยางพาราเป็นสาเหตุที่
ท าใหพ้ืน้ทีถู่กปล่อยทิ้งรา้งหรอืขายทีด่นิใหน้ายทุน แต่กย็งัคงมชีาวนาในต าบลแหลมสนทีย่ดึถอืและปฏบิตัสิบืทอดการท านาในพืน้ ที่ราบ
ชายฝ ัง่ทะเล ตามวถิภีมูปิญัญาของบรรพบุรุษ มพีธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท านาในพืน้ที ่คอื พธิกีรรมขา้วซอ (ขา้วใหม่) คอืการจดังานเลีย้ง
คนทีม่าช่วยท านาและการแจกจ่ายเมลด็ขา้วใหค้นในชุมชนและการบรจิาคเงนิเมือ่เสรจ็สิน้ฤดกูาลเกบ็เกีย่วขา้วถอืเป็นการ ซะกาด (ท าบุญ)
ของชาวนามุสลมิ นอกจากนัน้ชาวนาจะปรบัเปลีย่นพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืชนิดอืน่ซึง่เป็นพชืระยะสัน้นอกฤดกูาลท านา เช่น แตงโม พรกิ และ
ฟกัทอง ท าใหช้าวนามรีายไดเ้สรมินอกจากการท านา การปลกูพชืระยะสัน้หมุนเวยีนในพืน้ทีน่าขา้วยงัสง่ผลใหด้นิมคีวามอุดมสมบรูณ์ทีเ่กดิ
จากการใสปุ่๋ ยเคมรี่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี ์และปุ๋ ยพชืสดจากการปลกูพชืชนิดอื่นในพืน้ที ่ผลผลติขา้วไร่ละ 15 – 20 กระสอบ และ 3) การยอมรบั
เทคโนโลยใีนการผลติของชาวนา ชาวนาในพืน้ทีใ่ชเ้ครือ่งจกัรกล เช่น รถไถแทนแรงงานสตัว ์และการใชร้ถเกบ็เกีย่วขา้วท าใหป้ระหยดัเวลา
และทุ่นแรงงานของชาวนา รวมทัง้การเลอืกพนัธุ์ขา้วทีเ่หมาะสม และทนต่อสภาพพืน้ที ่นาขา้วในพืน้ทีร่าบชายฝ ัง่ทะเล ต าบลแหลมสน 
อ าเภอละง ูจงัหวดัสตลู จงึยงัเป็นภมูทิศัน์วฒันธรรมทีย่งัคงเคลือ่นไหวและมกีารเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ชาวนา, นาขา้ว, การคงอยู,่ ภมูทิศัน์วฒันธรรม, พืน้ทีร่าบชายฝ ัง่ทะเล  
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การปรบัตวัของเกษตรกรหลงัราคายางพาราตกต า่: กรณีศึกษา ต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 
  

สุกญัญา พวงจีน, สุนิษา บญุมาเกิด, วิมาดา ชุมจนัทร,์  
วรรณภรณ์ บริพนัธ ์และ เจษฎา นกน้อย* 

 
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*cnoknoi@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบการปรบัตวัของเกษตรกรหลงัราคายางพาราตกต ่า  จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัสนับสนุนและการปรบัตวัของเกษตรกรหลงัราคายางพาราตกต ่า กลุ่มตวัอย่างคอื เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในต าบลท่าประดู่ อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 361 คน เครื่องมอืในการวจิยัคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ Pearson's Correlation ผลการวจิยั
พบว่า เกษตรกรทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมกีารปรบัตวัหลงัราคายางพาราตกต ่าแตกต่างกนั ขณะทีเ่กษตรกรทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ 
รายไดต่้อเดอืน และจ านวนการถอืครองทีด่นิแตกต่างกนั มกีารปรบัตวัหลงัราคายางพาราตกต ่าไม่แตกต่างกนั และปจัจยัสนับสนุนใน
ภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการปรบัตวัของเกษตรกรหลงัราคายางพาราตกต ่าในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณารายดา้น
พบว่า ปจัจยัสนบัสนุน ดา้นตนเองและดา้นครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัการปรบัตวัของเกษตรกรหลงัราคายางพาราตกต ่าในระดบัต ่า 
ในทศิทางเดยีวกนั ขณะที ่ปจัจยัสนับสนุนจากองคก์ร ดา้นเพื่อนบา้น มคีวามสมัพนัธก์บัการปรบัตวัของเกษตรกรหลงัราคายางพารา
ตกต ่าในระดบัต ่ามาก ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การปรบัตวั, เกษตรกร, ยางพารา, ราคาตกต ่า 
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การปรบัตวัของชาวสวนยางพาราภายหลงัการสะท้อนยอ้นคิดท่ีมีต่อกฎเกณฑ ์ทรพัยากร และวิถีการผลิต 
ภายในสวนยางพารา ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 
เสน่ห ์บุญก าเนิด 

 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุาษฎรธ์านี  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84100  
 

Sane0907@gmail.com 
 

บทคดัย่อ (Abstract) 
 บทความวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรบัตัวภายหลงัการสะท้อนย้อนคิดของชาวสวนยางพาราที่มีต่อกฎเกณฑ์ 
ทรพัยากร และวิถีการผลิตภายในสวนยางพาราด้วยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพแบบกรณีศกึษา เก็บข้อมูลด้วยการสงัเกตการณ์และ
สมัภาษณ์เชงิลกึชาวสวนยางพารา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ภายใตข้อ้ถกเถยีงทีว่่าชาวสวนยางพาราในฐานะผูก้ระท าการคอืผูป้รบัเปลีย่น
กฎเกณฑ ์ทรพัยากร และวถิกีารผลติเพื่อรกัษาความมัน่คงของชวีติ  
 ผลการวจิยัพบว่า การปรบัตวัของชาวสวนยางพารามกีารปรบัตวัอยู่บนพืน้ฐานของภูมปิญัญาทีเ่กีย่วโยงกบัพืน้ทีท่างสงัคม 
เพราะเกษตรกรบางส่วนยงัคงผูกโยงวถิชีวีติกบัรูปแบบการเรยีนรูด้ว้ยการสบืทอดภูมปิญัญาจากรุ่นสู่รุ่น ซึง่ส่งผลใหพ้ืน้ทีท่างสงัคม 
ภูมปิญัญา กลายเป็นเงื่อนไขส าคญัของการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมเกษตรกรรมท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ การปรบัตวัเป็นการ
แกไ้ขปรบัปรุงความคบัขอ้งใจดว้ยการแสวงหาวถิทีางในการตอบสนองผูข้องตนเองจะโดยใชว้ธิกีารเรยีนรูภู้มปิญัญาแบบเหตุผลนิยม
หรอืปรากฏการณ์นิยมกต็ามกเ็พื่อใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน และภายนอก เมื่อต้องเผชญิกบัสภาพปญัหานัน้ๆ เพื่อรกัษา
ความมัน่คง ของชวีติและสามารถทีจ่ะอยู่ในสภาพแวดลอ้มนัน้ไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ชาวสวนยางพารา, การสะทอ้นยอ้นคดิ, ภูมปิญัญา, การปรบัตวั 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
บทความวิจยันี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ โครงการวิจยัภูมิปญัญาชาวบ้าน : กระบวนการเรียนรู้และการปรบัตัวของเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ” สนบัสนุนงบประมาณโดย มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุาษฎรธ์านี ประจ าปี 2560   
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บทบาทภาคประชาชนในการบริหารจดัการท่ีดินท ากินพืน้ท่ีต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
 

วิวฒัน์  ฤทธิมา* และ วิลาสินี ธนพิทกัษ์  
 

วทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*vi2528@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  
  บทความนี้เป็นมจีุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เหน็ถึงบทบาทภาคประชาชนในการบริหารจดัการที่ดินท ากนิพื้นที่ต าบลละมอ 
อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั โดยด าเนินการศกึษาจากขอ้มูลเอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึและการสมัภาษณ์ไม่เป็นทางการบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง การจดัประชุมระดมความคดิจ านวน 3 ครัง้ การเสวนากลุ่มย่อยจ านวน 5 ครัง้ ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมและท ากจิกรรม
ต่างๆ ร่วมกบัองคก์รชุมชนในพืน้ที ่
  จากการศกึษาพบว่าบทบาทในการบรหิารจดัการทีด่นิขององคก์รชุมชนนัน้เริม่ต้นจากการประชุมร่วมกนัของประชาชนเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้และบรรเทาความเดอืดรอ้นจากปญัหาการใชท้ีด่นิในพืน้ที ่น าไปสู่การเสนอแนวคดิว่าการบรหิาร
จัดการและแก้ไขปญัหาที่ดินท ากินโดยชุมชนเพื่อใช้เป็นวิธีการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของภาครัฐ พร้อมทัง้
ด าเนินการจดัตัง้องค์กรชุมชนในรูปแบบของกลุ่มรกัษ์ป่า,กลุ่มราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า, องค์กรเครือข่ายชุมชนรกัษ์เทือกเขา
บรรทดัและสภาองคก์รชุมชนต าบลละมอเพื่อก าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการทีด่ินและรูปแบบในการแกไ้ขปญัหาที่ดนิท ากนิใน
พืน้ทีต่ าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
บทบาทองคก์รภาคประชาชน, การบรหิารจดัการทีด่นิท ากนิ, พืน้ทีต่ าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
งบประมาณรายไดว้ทิยาลยัการจดัการเพื่อการพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษณิ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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การพฒันาคณุภาพการศึกษาในจงัหวดัชายแดนใต้ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
นิรนัดร ์จลุทรพัย์1,*,  วีนัส  ศรีศกัดา2, กาญจนวลัย ์ภิญโญศภุสิทธ์ิ2,  

ดวงฤดี พ่วงแสง2 และ ฉ้ิน ประสบพิชยั3  
 

1สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
2สาขาวชิาจติวทิยา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

3ส านกังานจงัหวดันราธวิาส กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 96000 
 

*niran09042498@hotmail.com 
 
บทคดัย่อ (Abstract)  
 การพฒันาคุณภาพการศกึษาในจงัหวดัชายแดนใต้ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน  งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
แนวทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา การพฒันาอาชพี การอนุรกัษท์รพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและการพฒันาคณุภาพชวีติในพืน้ที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือ  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมภาคธุรกิจ ผู้แทนสมาคมหอการค้า ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรม ผูแ้ทนเจา้ของสถานประกอบการและผูแ้ทนนักวชิาการดา้นแรงงาน ใช้วธิกีาร เจาะจงตามคุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่างและสุ่มแบบ
บงัเอญิ เครื่องมอืการวจิยัคอื การสนทนากลุ่ม และใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนาบรรยายความ ผลการวจิยัพบวา่  
 1) ด้านการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ควรมีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพฒันาทุกส่วนเข้าด้วยกนั เน้นการฝึก
ประสบการณ์จรงิจากสถานประกอบการ ควรพฒันาและจดัระบบข้อมูลแหล่งเรยีนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทัง้สื่อการเรียนรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์และการสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบเปิด ผูเ้รยีนควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นคณิตศาสตร ์ภาษาศาสตร ์และทกัษะ รวมทัง้ความอดทน
ในการปฏบิตังิาน ควรมุ่งเน้นการจดัการศกึษาสายอาชพี ควรใหข้อ้มูลดา้นการศกึษาต่อแก่นักเรยีน ควรปลูกฝงัดา้นคุณธรรม จรยิธรรมควบคู่
กบัการเรยีนรูท้างวชิาการ ควรจดัให้มบีุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนอย่างเพยีงพอ และมคีุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและควรพฒันาเดก็ตัง้แต่ปฐมวยัเพื่อเป็นการปูพืน้ฐานการศกึษาใหเ้ขม้แขง็  
 2) ด้านการพฒันาอาชีพ สถานศึกษาควรพฒันาอาชีพให้แก่นักเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเน้นให้นักเรยีนเลือกสายอาชพี
ตัง้แต่แรกทัง้น้ีเพื่อเป็นแรงงานส าคญัทีข่าดแคลนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทัง้ควรจดัใหน้ักเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัทิางดา้นอาชพีใหม้าก ใหค้ล่อง 
หรือจดัเป็นหลักสูตรระยะสัน้ ๆ หรือแบบทวิภาคี ผลิตระดบั ปวช. ปวส ปริญญาตรี แต่เป็นการผลิตร่วมระ หว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ นอกจากน้ีสถานศกึษาควรฝึกใหน้ักเรยีนสรา้งงาน สรา้งอาชพีไดด้ว้ยตนเอง  
 3) ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ สถานศกึษาควรพฒันาใหเ้ยาวชน มคีวามพรอ้มต่อการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ภาษา
มลายูกลาง เน้นให้เยาวชนมกีระบวนการคดิ คดิต่างจากกรอบเดมิให้ได้ ควรปลูกฝงัให้ผู้เรยีนมนิีสยัการประหยดัและอดออมถือเป็นการฝึก
ตนเองเรื่องการใช้จ่ายใหเ้หมาะสมกบัฐานะ การมรีะเบยีบวนิัยและการเคารพกฎหมาย มคีุณธรรม สถานศกึษาควรปลูกฝงันักศึกษาใหท้ างาน
ตรงตามสายงานทีเ่รยีนมา ซึง่จะมผีลต่อคณุภาพชวีติที่ดใีนอนาคต ควรมกีารใหค้วามรูเ้รื่องคุณภาพชวีติของประชาชน เช่นการควบคมุโรค การ
ออกก าลงักาย การเสรมิสรา้งความสขุและหา่งไกลจากโรค   
 4) ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ควรมกีารปลูกฝงัตัง้แต่ในหอ้งเรยีนใหม้จีติส านึกในการรกัษาสิง่แวดล้อม การ
ช่วยกนัเฝ้าระวงั ดูแลและป้องกนัการถูกท าลาย เช่น การทิ้งขยะและสิง่ปฏกูิลลงแมน่ ้าล าคลอง การป้องกนัไฟป่า การใช้พลงังานอย่างประหยดั 
ภาครฐัควรเพิม่ความเขม้งวดในเรื่องการจดัการควบคมุมาตรฐานการประกอบกจิการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
คณุภาพการศกึษา, จงัหวดัชายแดนใต้, ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
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การรบัรูสิ้ทธิสวสัดิการด้านสาธารณสขุของประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

หมดัเฟาซี รบูามา1,*, พาฝัน นิลสวสัด์ิ ดฮูาเมลน์2 และ วราคม ผิวเหลือง3  
 

1 สาขาวชิาการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
2สาขาวชิาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

3สาขาวชิาการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
 

*Madpouzee@hu.ac.th  
 

บทคดัย่อ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อวดัระดบัการรบัรู้สทิธสิวสัดกิารด้านสาธารณสุขของประชาชนในพืน้ที่อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 2) เปรยีบเทยีบการรบัรูส้ทิธสิวสัดกิารดา้นสาธารณสุขของประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กบัขอ้มูล
สว่นบุคคล กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน  400 กลุ่มตวัอย่าง สถติทิีใ่ชค้อื ค่าความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าท ี(t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ดว้ยการวเิคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)   

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ด้วย มกีารศกึษาอยู่ใน
ระดบัปรญิญาตร ีโดยมอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ซึง่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 25,000 บาท และส่วนใหญ่ใชบ้รกิารโรงพยาบาล
สงขลานครนิทร ์โดยประชาชนมรีะดบัการรบัรูส้ทิธสิวสัดกิารดา้นสาธารณสุขพืน้ทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการใช้บรกิาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 
รองลงมาคอื ด้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพของประชาชนหรอืการคุ้มครองด้านสุขภาพ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ล าดบัสดุทา้ย คอื ดา้นสทิธใินการรกัษาพยาบาล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 

นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับการรับรู้สิทธิสวัสดิการด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั . 05 ส่วน
ประชาชนทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ และสถานพยาบาลทีใ่ชบ้รกิารเป็นประจ าต่างกนั มรีะดบัการรบัรูส้ทิธสิวสัดกิารดา้นสาธารณสุขของ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
การรบัรู,้ สวสัดกิาร, สทิธสิาธารณสขุ 
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ความต้องการของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

หมดัเฟาซี รบูามา*, ซลัมี สาและ และ ญสัมิน หะยีกาเดร ์
 

สาขาวชิาการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
 

*Madpouzee@hu.ac.th  
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจและศกึษาความตอ้งการของผูส้งูอายุในดา้นร่างกาย ความต้องการความมัน่คง
ปลอดภยั ความตอ้งการทางดา้นสงัคมในชวีติของผูส้งูอายุทีอ่าศยัในเขตเทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และ เพื่อ
เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหาความต้องการของผู้สูงอายุที่อาศยัในเขตเทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคอืผู้สงูอายุที่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงควนลงั โดยใชแ้บบส ารวจเป็นเครื่องมอืใน
การศกึษา มคีวามเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.907 ผูว้จิยัจงึน าไปส ารวจประชาชนผูส้งูอายุ จ านวนทัง้สิน้ 373 ชุด เพื่อใหไ้ด ้ขอ้มูลทีเ่ป็น
ตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างอย่างสมบูรณ์ จ านวน 373 คน (โดยค านวณจากสตูรยามาเน่ (Yamana, 1973) สถติทิีใ่ชใ้นการ วจิยัขอ้มูล
ทัว่ไป ของผูต้อบแบบส ารวจไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษาและอาชพี วเิคราะหข์้อมลูโดยใช ้สถติคิ่าความถี ่(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ส่วนระดบัส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ใน 3 ด้าน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้สถติคิ่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศกึษาพบว่า 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแบบส ารวจ พบว่า ส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 60-65 ปีมากทีส่ดุ  จบการศกึษาระดบัประถมศกึษามากทีส่ดุ และสว่นใหญ่ประกอบ
อาชพีเกษตรกรมากทีส่ดุ  

ความต้องการของผูส้งูอายุในเขตเทศบาลเมอืงควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูส้งูอายุมคีวามต้องการ ทัง้ 3 ดา้น
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.806 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.201 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น เรยีงตามล าดบั
จากมากไปน้อย พบว่าผู้สงูอายุมคีวามต้องการดา้นร่างกาย เท่ากบั 4.909 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.193 ความต้องการความ
มัน่คงปลอดภยั เท่ากบั 4.874 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.265 ความต้องการทางสงัคม เท่ากบั 4.636 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั  0.388  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความตอ้งการ, ผูส้งูอายุ, เทศบาลเมอืงควนลงั 
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พลงัสตรีขบัเคลือ่นการจดัการขยะอยา่งมีส่วนรว่ม 
 

ปารณีย ์ศรีสวสัด์ิ 
 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84100  
 

addps@yahoo.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การศกึษานี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการมสี่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนและหากลไกการจดัการขยะอย่างมสีว่น
ร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบา้นสวน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณจากประชาชน
ในเทศบาลต าบลบา้นสวน 400 คน การสมัภาษณ์เชงิลกึจนขอ้มลูอิม่ตวัและการประชุมกลุ่มย่อยแกนน าชุมชนและผูแ้ทนเทศบาลต าบล
บา้นสวน โดยใชส้ถติเิชงิพรรณาในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหาส าหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ 

ผลการศกึษา พบว่า ประชาชนในเทศบาลต าบลบา้นสวนมสี่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.50, S.D.=0.05) โดยมี
ส่วนร่วมในด้านการด าเนินงาน (�̅�=2.54, S.D.= 0.85) การรบัผลประโยชน์ (�̅�=2.58, S.D.= 0.78) และการประเมนิผล (�̅�=2.27, 
S.D.= 0.89) อยู่ในระดบัน้อย ส่วนดา้นการวางแผนมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=2.63, S.D.= 0.86) และมกีลไกในการจดัการ
ขยะอย่างมสี่วนร่วมของประชาชนทีเ่จา้หน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นแกนน าหลกัในการขบัเคลื่อนผ่านการ
สนบัสนุนของแกนน าชุมชน ผูแ้ทนเทศบาลและนกัวชิาการ ซึง่เจา้หน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) มบีทบาทในการ
ผลกัดนัใหแ้กนน าชุมชนและประชาชนเหน็ความส าคญั และเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการขยะของชุมชน โดยเจา้หน้าทีอ่าสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ลงพืน้ทีเ่พื่อหนุนเสรมิและเชญิชวนใหป้ระชาชนลงมอืจดัการขยะเป็นรายครวัเรอืน ซึง่ประชาชนให้
ความไวว้างใจเพราะมคีวามใกลช้ดิสนิทสนมกนัจงึสามารถพดูคุยอย่างเปิดใจระหว่างกนัได ้สะทอ้นใหเ้หน็ความเขม้แขง็ของพลงัสตรี
ในการขบัเคลื่อนเพื่อแกป้ญัหาดงักล่าวในระดบัชุมชนทีจ่ะเป็นรากฐานในการจดัการปญัหาในระดบัอื่นๆ ต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.), การขบัเคลื่อน, การจดัการขยะแบบมสีว่นร่วม 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
บทความวจิยันี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสร้างความรูใ้นการจดัการขยะอย่างมสี่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบา้น
สวน อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง โดยการสนบัสนุนทุนวจิยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ปี 2560 
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STRENGTHEN CIVIL SOCIETY AND CORRUPTION PROBLEM IN LOCAL GOVERNMENT 
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Abstract 
 The purposes of the research of “The strengthen civil society and corruption problem in local government”  focusing 
crooked problems, causes plus impacts, are to  study (1) crooked causes in local government , (2) impacts of crooked causes, 
and (3)  ways of  strengthen civil society of crooked problems in local government 

The research methodology of this study contains documentary researches. The in-depth interviews relating citizens, 
leaders, freelance entrepreneurs, officers and private business owners.  It is a kind of non- structuring in-depth interview. The 
open end question forms and flexible interview methods are set for specific random sampling pattern in the friendly atmosphere 
of daily life. The samples are 45 persons. 

The results of research can summarize such as: (1) for crooked causes in local government, the law gap can be the 
most significance because law setting is not managed to get along with present changes. Personnel neither take action with 
great knowledge, skillfulness nor update the laws. The crooks cannot be punished under the laws.  It is a chance that crooked 
actions can be taken place, (2) for impact of crooked causes, local development can be the most significance because the 
development shall concern politic, economic and social aspects effecting life quality of citizens. In case the government officer 
and politicians are crooked in any local site, lack of budget can take place, such site shall be not only backward but also 
under developed, and (3) for  ways of strengthen civil society of crooked problems  in local organizations, strengthen networks 
can be the most significance because citizens  can join in any actions with activity movements plus united feeling. Crooked 
actions can be prevented and examined. Such strengthen networks must not act against the laws. Should respect each other.  
Neither direct to the wrong ways nor conflict. Each one should take benefit for all as significance. 

 
Keywords  
Strengthen Civil, Society Corruption, Local Government 
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บทคดัย่อ (Abstract)  

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมจ าแนกตามปจัจยัประชากรศาสตร์ 2) ศกึษา
พฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมของบุคลากรและ 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัสนับสนุนกบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมเพือ่ก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาพฤตกิรรมการสรา้งสรรค ์ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาดงัน้ี 1) 
ปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ 2) ปจัจยัสนับสนุนนวตักรรม และ 3) พฤตกิรรมการสร้างสรรค์นวตักรรม โดยมสีมมตฐิานการวจิยั ดงัน้ี 1) 
ปจัจยัประชากรศาสตร์ต่างกนัมพีฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมต่างกนั และ 2) ปจัจยัสนับสนุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสรา้ง
นวตักรรม กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา คอืบุคลากรที่ปฎบิตังิานในมหาวทิยาลยัทีต่ ัง้อยู่ในจงัหวดัสงขลา จ านวน 390 ตวัอย่าง ใชว้ธิกีาร
สุ่มตวัอย่างตามความสะดวก เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ทดสอบความสอดคลอ้งของแบบสอบถามดว้ยการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) และทดสอบความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามโดยการหาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ใชโ้ปรแกรม 
SPSS วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา เพือ่บรรยายลกัษณะขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง และปจัจยัสนบัสนุนและพฤตกิรรมนวตักรรม ใช้
สถติเิชงิอา้งองิ ใช ้t-test One-way ANOVA สถติ ิf-test และคา่สถติ ิPearson’s Correlation (R) เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  

ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 59.74 มีอายุ 26-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 37.18 
รองลงมาคอื 31-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25.90 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 54.87 เป็นบุคลากร
ประเภทสายงานสนบัสนุนรอ้ยละ 66.41 และเป็นบุคลากรประเภทอาจารย ์คดิเป็นรอ้ยละ 33.59 กลุ่มตวัอยา่งมปีระสบการณ์ท างาน ต ่ากวา่ 
5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 45.90 และมากกวา่ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 44.10 มรีายไดต้่อเดอืนกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ ต ่ากวา่ 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 55.13 รองลงมาคอื 20,000-30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 30.26 ผลการศึกษาปจัจยัสนับสนุนนวตักรรม พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวาม
คดิเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัปจัจยัสนับสนุนอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ด้านที่มคีะแนนสูงสุด คอื การสนับสนุนของผูบ้รหิารด้าน
นวตักรรม และแรงจงูใจทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีเ่ป็นนวตักรรม สว่นผลการศกึษาดา้นพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
มคีวามคดิเหน็โดยรวมเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.90 และเมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ทกุดา้น
มคีา่ความคดิเหน็ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงุสดุ คอืความคดิสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ 3.95  

ผลการทดสอบสมมตุฐิานที ่1 พบวา่ยอมรบัสมมตฐิานที ่1.2-1.4 และสมมตฐิานที ่1.6 คอืพนกังานทีม่อีาย ุประเภทบุคลากร ระดบั
การศกึษา และเงนิเดอืน แตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมแตกต่างกนั และปฏเิสธสมมตฐิานที ่1.1 และ 1.5 คอื พนกังาน
ทีม่เีพศ และประสบการณ์ท างานทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรมไม่แตกต่างกนั การทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบว่ามตีวั
แปรการสนับสนุนของผูบ้รหิารดา้นนวตักรรมในองคก์ร (r = 0.68) บรรยากาศดา้นการสรา้งนวตักรรมในองคก์ร (r = 0.65) และแรงจงูใจที่
ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีเ่ป็นนวตักรรม (r = 0.63) มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
พฤตกิรรม, การสรา้งสรรคน์วตักรรม, บุคลากรมหาวทิยาลยั 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเป็นแฟนคลบัของสโมสรฟุตบอลในระดบัไทยลกี 1 
และศกึษาระดบัของปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเป็นแฟนคลบัของฟุตบอลในระดบัไทยลกี 1 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบ
ผสมผสานชงิคุณภาพ โดยการวจิยัเชงิคุณภาพใชก้ารสมัภาษณ์แฟนคลบัเชงิลกึ โดยการสมัภาษณ์แฟนคลบัของสโมสรฟุตบอลใน
ระดบัไทยลกี 1 และใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ เพื่อหาระดบัของความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเป็นแฟนคลบัฯ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวจิยัเชงิคุณภาพ พบว่า ปจัจยัทีค่าดว่าจะมอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจเลอืกเป็นแฟนคลบัของสโมสรฟุตบอลระดบัไทยลกี 
1 ได้แก่ ปจัจัยด้านตัวบุคคล อาทิเช่น นักฟุตบอล ผู้จ ัดการทีม ผู้บริหารสโมสรฯ ปจัจัยด้านความสมัพนัธ์ส่วนตัวที่มีต่อสโมสร 
ประกอบดว้ย ทอ้งถิน่นิยม หรอื องคก์รแฟนคลบัท างานเป็นผูส้นบัสนุนของสโมสร ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์สโมสร ทัง้ในดา้นความส าเรจ็
ในการแขง่ขนั สโมสรมปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน  

ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ พบว่า ปจัจยัดา้นตวันักฟุตบอล ผูจ้ดัการทมี และ ความสมัพนัธก์บัสโมสรมอีทิธพิลต่อการเป็นแฟน
คลบัแต่ภาพลกัษณ์ของสโมสรไม่มอีทิธพิลต่อการเป็นแฟนบอล ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นแฟนบอลมากทีสุ่ดเรยีงตามล าดบั ไดแ้ก่ 
นกัฟุตบอล ผูจ้ดัการ และความสมัพนัธข์องสโมสร-เวรท ั
ด— 
ค าส าคญั (Keywords)  
สโมสรฟุตบอลอาชพี, แฟนคลบัฟุตบอล, ไทยลกี 1 
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การเตรียมความพรอ้มด้านนวตักรรมของบุคลากรในบริษทัเอกชน: กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
  

นฤมล ศรีมุกข,์ จิดาภา ชุ่มจนัทร,์ ปิยนุช เก้ือเพชร,  
วรรณภรณ์ บริพนัธ ์และ เจษฎา นกน้อย* 

 
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*cnoknoi@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบความพร้อมด้านนวตักรรมของบุคลากรในบรษิัทเอกชน จ าแนกตามปจัจยัส่วน
บุคคล และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสนับสนุนจากองคก์รและความพร้อมดา้นนวตักรรมของบุคลากรในบรษิทัเอกชน กลุ่ม
ตวัอย่างคอื บุคลากรทีท่ างานในบรษิทัเอกชน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  จ านวน 385 คน เครื่องมอืในการวจิยัคอื แบบสอบถาม 
สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ Pearson's Correlation 
ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรในบรษิทัเอกชนทีม่อีายุ ประสบการณ์ท างาน วุฒกิารศกึษา ต าแหน่ง และประเภทกจิการทีท่ างานแตกต่าง
กนั มคีวามพรอ้มดา้นนวตักรรมแตกต่างกนั ขณะทีบุ่คลากรในบรษิทัเอกชนทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามพรอ้มดา้นนวตักรรมไมแ่ตกต่าง
กนั และปจัจยัสนับสนุนจากองคก์รในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้มดา้นนวตักรรมของบุคลากรในบรษิทัเอกชนในระดบัปาน
กลาง ในทิศทางเดียวกนั เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปจัจยัสนับสนุนจากองค์กร ด้านผู้น า มีความสมัพันธ์กบัความพร้อมด้าน
นวตักรรมของบุคลากรในบรษิทัเอกชนในระดบัสงู ในทศิทางเดยีวกนั ขณะที ่ปจัจยัสนบัสนุนจากองคก์ร ดา้นนโยบายองคก์รและดา้น
สือ่ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บัความพรอ้มดา้นนวตักรรมของบุคลากรในบรษิทัเอกชนในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การเตรยีมความพรอ้ม, นวตักรรม, บรษิทัเอกชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 23 

 

 

ความคิดเหน็กลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละกลุม่เจเนอเรชัน่วายท่ีมีต่อการจดับริการ 
ส่ือสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 

 
เสาวนีย ์สงัขช์มุ*, ชยัอนันต ์เดชสุวรรณ์ , นิลาวลัย ์จนัทรอิ์นทร,์  

พรสวรรค ์อินศรีคง และ ศดานนท ์วตัตธรรม 

 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมสาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 900000 

 
*Saowaneefonfon@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
  การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคค์อื 1. เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละกลุ่มเจเนอเรชัน่วายที่มต่ีอ
การจดับรกิารสื่อสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มเจเนอ-เรชัน่เอก็ซแ์ละกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายทีม่ต่ีอการจดับรกิารสื่อสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตเทศบาลนครสงขลา จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามวดัความคดิเหน็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วายในเขตเทศบาลนครสงขลา แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ค่า T-test ผลการศกึษา พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายทีม่ต่ีอการจดับรกิารสื่อสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นนโยบายผูบ้รหิาร มคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมา คอื ดา้นช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์ดา้นสื่อประชาสมัพนัธ ์และดา้น
เจา้หน้าทีต่ามล าดบั และเมื่อเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซแ์ละกลุ่มเจเนอเรชัน่วายทีม่ต่ีอการจดับรกิารสื่ อ
สาธารณะของเทศบาลนครสงขลา พบว่า ดา้นเจา้หน้าที ่ดา้นสือ่ประชาสมัพนัธ ์และดา้นช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์มคีวามแตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.001 ในขณะทีด่า้นนโยบายผูบ้รหิาร พบว่า ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
เจเนอเรชัน่เอก็ซ,์ เจเนอเรชัน่วาย, บรกิารสือ่สาธารณะ 
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การค้างช าระหน้ีของลูกหน้ีเจนเนอเรชัน่วายท่ีสมคัรเข้าโครงการคลินิกแก้หน้ี  
บริษทั บริหารสินทรพัยส์ุขมุวิท จ ากดั 

 
ธิดารตัน์ ละเปีย*, อษุา นุกลู และ นลินี ทินนาม  

 
ส านกัวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

 
*tidarat.lapia@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

 บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะของการคา้งช าระหนี้ลูกหนี้ เจนเนอเรชัน่วายทีส่มคัรเขา้
โครงการคลนิิกแกห้นี้ของบรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ากดั (“โครงการฯ”) สาเหตุทีล่กูหนี้ไม่ไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ขา้โครงการฯ และ
ศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส่วนบุคคลกบัลกัษณะของการคา้งช าระหนี้ ของลูกหนี้เจนเนอเรชัน่วายทีส่มคัรเขา้โครงการฯ 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-37 ปี อาศัยอบู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล 
สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทั รายรบั/รายจ่าย 15,000-25,000 บาทต่อเดอืน คา้งช าระหนี้ 
2 ประเภท (บตัรเครดติ บตัรกดเงนิสด สนิเชื่อไม่มหีลกัประกนั) ยอดคงคา้งมากกว่า 200,001 บาท  บญัชทีีค่า้ง 3-4 บญัช ีสาเหตุที่
ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการฯ คือ หน้ีปจัจุบันยังช าระปกติ หรือผ่อนขัน้ต ่าอยู่กับสถาบันการเงินเดิม ลักษณะส่วนบุคคลที่มี
ความสมัพันธ์กับประเภทของภาระหนี้ คือ สถานภาพการสมรส รายรับต่อเดือน และรายจ่ายต่อเดือน  ลักษณะส่วนบุคคลที่มี
ความสมัพนัธ์กบัวงเงนิทีค่้างช าระหนี้ คอื รายรบัต่อเดอืน และรายจ่ายต่อเดอืน และลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัจ านวน
บญัชทีีค่า้งช าระหนี้ คอื ทีอ่ยู่ รายรบัต่อเดอืน และรายจ่ายต่อเดอืน  

ผลการวจิยัสะท้อนใหเ้หน็ถงึการขาดทกัษะและการขาดวนิัยในการบรหิารจดัการเงนิ แต่ปจัจุบนัหน่วยงานภาครฐัทีม่สี่วน
รบัผดิชอบเกี่ยวกบัปญัหาหน้ีครวัเรอืน โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รบัทราบถงึสภาพของการเป็นหน้ีของประชาชนเป็น
อย่างด ีจงึได้จดัตัง้โครงการคลนิิคแก้หน้ีจงึเกดิขึน้ อย่างไรกต็ามการจดัตัง้โครงการคลนิิคแก้หน้ีเป็นการแกป้ญัหาทีป่ลายเหตุ เพื่อ
ความยัง่ยนื ควรแกป้ญัหาทีต่้นเหตุ โดยมุ่งไปใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางการเงนิอย่างจรงิจงัผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์น็ต เพื่อทีจ่ะท าใหค้นไทยมวีนิยัทางการเงนิ สามารถวางแผนการเงนิของตนได้ โดยควรเน้นการใหค้วามรูแ้ก่คนเจนเนอ
เรชัน่วายในช่วงอายุ 31-37 ปี เพศหญงิ สถานภาพโสด จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีท างานบรษิทั รายไดป้ระมาณ 15,000-25,000 
บาทต่อเดอืน อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ใชส้นิเชื่อประเภทบตัรเครดติ บตัรกดเงนิสด สนิเชื่อไม่มหีลกัประกนั หาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกนัแก้ปญัหาทีต่้นเหตุ จะท าใหห้น้ีครวัเรอืนของไทยชะลอตวัลง และจะเป็นการเสรมิสรา้งเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืไดใ้นอนาคต 

  
ค าส าคญั (Keywords) 
การคา้งช าระหนี้, ลกูหนี้, เจนเนอเรชัน่วาย, คลนิิกแกห้นี้ 
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การปฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานท่ีปฏิบติังานบนแท่นขดุเจาะน ้ามนั: 
กรณีศึกษา บริษทัเรอืน ้ามนัในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา    

  
รอซีต้า แก้วเรอืงศรี, ปาริชาติ นิยมเดชา, วนิดา หีมเหม็,  

วรรณภรณ์ บริพนัธ ์และ เจษฎา นกน้อย* 
 

สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*cnoknoi@hotmail.com 
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการท างานของพนกังานทีป่ฏบิตังิานบนแท่นขดุเจาะน ้ามนั จ าแนกตาม
ปจัจยัส่วนบุคคล และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณภาพชวีติการท างานของพนกังานที่
ปฏบิตังิานบนแท่นขดุเจาะน ้ามนั กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานทีป่ฏบิตังิานบนแท่นขดุเจาะน ้ามนั บรษิทัเรอืน ้ามนัในอ าเภอเมอืง จงัหวดั
สงขลา จ านวน 234 คน เครื่องมอืในการวจิยัคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ Pearson's Correlation ผลการวจิยัพบว่า พนักงานทีม่เีงนิเดอืนแตกต่างกนัมคีุณภาพชวีติ
การท างานแตกต่างกนั ขณะทีพ่นักงานทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มคีุณภาพชวีติ
การท างานไม่แตกต่างกนั และการปฏบิตัิตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมของ
พนักงานที่ปฏิบตัิงานบนแท่นขุดเจาะน ้ามนัในระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การปฏิบตัิตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติการท างานดา้นค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมและเพยีงพอของพนกังานทีป่ฏบิตังิานบนแท่น
ขุดเจาะน ้ามนั ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั ขณะทีก่ารปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ
การท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นภาวะอสิระจากงาน และดา้นความกา้วหน้าของพนกังานทีป่ฏบิตังิานบนแท่นขุดเจาะ
น ้ามนั ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง, คุณภาพชวีติการท างาน, แท่นขดุเจาะน ้ามนั, บรษิทัเรอืน ้ามนั 
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แนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็นผูป้ระกอบการ: กรณีศึกษา พนักงานสถานประกอบการในจงัหวดัสงขลา 
  

เจษฎา กิตติบุญญาทิวากร, รุง้ไพลิน เยาวด์ า, สุวพิชญ ์สงัขช์ุม,  
วรรณภรณ์ บริพนัธ ์และ เจษฎา นกน้อย* 

 
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*cnoknoi@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบแนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 
และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสนับสนุนและแนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็นผูป้ระกอบการ กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงาน
สถานประกอบการในจงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน เครื่องมอืในการวจิยัคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ Pearson's Correlation ผลการวิจัยพบว่า พนักงานสถาน
ประกอบการที่มอีายุ จ านวนบุตร ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท าธุรกจิแตกต่างกนั มีแนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ขณะทีพ่นกังานสถานประกอบการทีม่เีพศ สถานภาพ และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มการลาออก
จากงานเพื่อไปเป็นผูป้ระกอบการไม่แตกต่างกนั และปจัจยัสนบัสนุนในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไป
เป็นผู้ประกอบการในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปจัจัยสนับสนุนด้านทศันคติต่อการเป็น
ผูป้ระกอบการมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็นผูป้ระกอบการ ในระดบัสงู ในทศิทางเดยีวกนั ขณะที ่ปจัจยั
สนับสนุนด้านครอบครวั ด้านการเงิน และด้านความรู้ความสามารถ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกจากงานเพื่อไปเป็น
ผูป้ระกอบการในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
แนวโน้ม, การลาออก, ผูป้ระกอบการ, พนกังานสถานประกอบการ 
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โปรแกรมจดัเส้นทางขนส่งโดยวิธีแบบประหยดั กรณีศึกษา การขนส่งอาหารทะเลสดไปจดุจ าหน่ายตามแหล่งท่องเท่ียวใน
กรงุเทพฯและปริมณฑล 

 
วนัชพร จนัทรกัษา1 และ สรรวิทย ์เช้ือพิสุทธ์ิกลุ2,* 

 
1สาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลูสงคราม  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000 
2ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการฯ คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร  

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000 
 

*sanwit.uds@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การขนสง่สนิคา้หลายรายการทีเ่ป็นอาหารทะเลสดในแต่ละวนั  ใหก้บัลกูคา้หลายรายดว้ยปรมิาณความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั
ได้สร้างความยุ่งยากใหก้บัผูป้ระกอบการทีต่้องจดัเตรยีมตารางการขนส่งใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้ง
โปรแกรมที่ไม่สลบัซบัซ้อนและง่ายต่อการใช้งาน ส าหรบัช่วยจดัเส้นทางขนส่งโดยวิธีแบบประหยดั (Saving Algorithm) ส าหรบั
วเิคราะห ์หาเสน้ทางการเดนิรถทีเ่หมาะสม โดยเลอืกบรษิทัตวัอย่างทีด่ าเนินธุรกจิการขนส่งอาหารทะเลสดจากคลงัสนิค้ าไปยงัร้าน
จ าหน่ายทีต่ัง้อยู่ ตามแหล่งท่องเทีย่วในกรุงเทพฯและปรมิณฑลเป็นกรณีศกึษา โดยรถทีใ่ชเ้ป็นรถกระบะหอ้งเยน็ 8 คนั บรรทุกไดค้นั
ละ 27 กระบะ ซึง่ใชก้ระบะ 2 แบบ รองรบัน ้าหนักได ้22 และ 25 กโิลกรมั การจดัเสน้ทางต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขขอ้จ ากดัดา้นสถานที ่
เวลา สภาพจราจรและความสามารถในการบรรทุกของรถแต่ละคนั รวมถงึการเผื่อเวลาเมื่อตอ้งขนสง่สนิคา้เขา้ไปตามแหล่งท่องเทีย่วที่
มยีวดยานจอดอยู่เตม็พืน้ทีต่ลอดเวลา จะยากต่อการหาทีจ่อดรถเพื่อขนถ่ายสนิคา้ไดใ้กล ้สะดวก และไม่ผดิกฎจราจร ขอ้มลูต่างๆจะใช้
ในการวางแผนการขนสง่ และหาค่าระยะทางและเวลาในการเดนิทางของแต่ละจุดจ าหน่าย เพื่อสรา้งเป็นเมตรกิซร์ะยะทางและเมตรกิซ์
เวลา ผลจากการทดลองใชโ้ปรแกรมพบว่า การจดัเสน้ทางเดนิรถโดยวธิแีบบประหยดัสามารถแสดงเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ได้ตาม
เงื่อนไขขอ้จ ากดัทีก่ าหนด ระยะทางและจ านวนรถทีใ่ชใ้นการขนส่งลดลงจากวธิกีารท างานแบบเดมิ ส่งผลใหต้้นทุนในการขนส่งของ
บริษัทตัวอย่างลดลง 250,416 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 18.55  นับเป็นแบบอย่างที่ช่วยให้ธุรกจิขนาดย่อมรายอื่นๆสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชเ้พื่อลดตน้ทุนค่าขนสง่ต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
เสน้ทางขนสง่, วธิแีบบประหยดั, อาหารทะเลสด, แหล่งท่องเทีย่ว   
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การลดความสญูเสียในกระบวนการผลิตอิฐด้วยเทคนิคการจดัการสมยัใหม่  
 

ศิริรตัน์ สยัวฒิุ*, พรเทพ แก้วเช้ือ, กอบชยั เมฆดี, วลัลภาภรณ์ เล้าสกลุ  
และ สุตาภทัร จนัทรป์ระเสริฐ 

 
 สาขาวชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ 

อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13000  
 

 *saiyawut@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาสาเหตุการเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตอิฐ โดยการใช้ เทคนิค 
การจดัการสมยัใหม่ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ ได้แก่ ใบตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต และแผนผงัต้นไม้ (Tree Diagrams) เพื่อหา
แนวทางในการลดปรมิาณของเสยีในกระบวนการผลติอิฐที่เกิดขึน้และเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ ลดต้นทุนและพฒันา
คุณภาพสนิคา้ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ โดยใชห้ลกัการวงจรคุณภาพ (PDCA)  

การด าเนินงานเริม่จากการคน้หาปญัหาทีเ่กดิขึน้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการด าเนินการวจิยันี้ คอื การใชใ้บตรวจสอบรวบรวมของ
เสยีก่อนการปรบัปรุง ในกระบวนการป ัน้อดักอ้นอฐิ กระบวนการผึง่ตากอฐิ และกระบวนการเผาอฐิ จากการใชแ้ผนภูมพิาเรโต ท าให้
ทราบปญัหาความสญูเสยีทีเ่กดิมากทีส่ดุคอื การเกดิรอยแตกรา้วในการเผา รองลงมา คอื อฐิระเบดิและมรีอยด าไหม้ แลว้จงึใชแ้ผนภมูิ
ตน้ไมว้เิคราะหส์าเหตุของเสยีทีพ่บพร้อมทัง้เสนอแนวทางในการแกไ้ข หลงัจากนัน้ไดเ้ลอืกวธิทีีท่ าไดส้ะดวก และประหยดังบประมาณ
ในการแกป้ญัหา 

ผลของเสยีก่อนปรบัปรุง 12,029 ก้อน คดิเป็นมูลค่า ความสูญเสยีจ านวน 39,094.25 บาท และหลงัจากการปรบัปรุงมขีอง
เสยี 6,587 ก้อน มูลค่าความสูญเสยีลดลงเป็นจ านวน 21,407.75 บาท สามารถลดปริมาณของเสยีลงได้ 5,442 ก้อน มูลค่าความ
สญูเสยีลดลงเป็นจ านวน 17,686.50 บาท 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
ความสญูเสยี, กระบวนการผลติ, อฐิ, เทคนิคการจดัการสมยัใหม ่
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พฤติกรรมการซ้ือทองรปูพรรณของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 
 

ปัทมา โกเมนทจ์ ารสั 

 

สาขาการเงนิ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

pattama.ko@spu.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
พฤตกิรรมการซือ้ทองรูปพรรณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค ์3 ประการคอื 1) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการ

ซือ้ทองรปูพรรณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นการตลาดของทองรปูพรรณ 3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์อง
พฤตกิรรมการซือ้ทองรูปพรรณ ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ทองรูปพรรณในแต่ละครัง้ ดา้นความถี่ในการซือ้ทองรูปพรรณ และในดา้น
ของวิธีในการช าระเงินในการซื้อทองรูปพรรณ ที่มีต่อ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน  ซึ่งผล
การศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มรีา้นประจ าในการใชบ้รกิาร ในดา้นของทองรูปพรรณทีท่ าการเลอืกซือ้จะเป็นรูปแบบของ
สรอ้ยคอมากทีสุ่ด ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ทองรูปพรรณในแต่ละครัง้ จะอยู่ในช่วงประมาณ 10,001-20,000 บาท เวลาทีส่ะดวกใน
การซื้อทองรูปพรรณจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 12.01-17.00 น. ความถี่ในการซือ้ทองรูปพรรณจะอยู่มากกว่า 1 ปี-2ปี ต่อครัง้ การ
ช าระเงนิส่วนใหญ่ จะท าการจ่ายดว้ยเงนิสด บุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ทองรปูพรรณจะเป็นการตดัสนิใจดว้ยตนเอง  ในดา้น
ของการเดนิทางมาซือ้ทองรูปพรรณจะเดนิทางโดยรถยนตส์่วนตวั  ในดา้นของปจัจยัส่วนประสมการตลาดพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม
คดิเหน็ด้านผลติภณัฑ์ในระดบัมาก ในด้านของราคาส่วนใหญ่จะมคีวามเห็นในระดบัปานกลางในทุกๆ รายการ ในด้านของการจดั
จ าหน่ายพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามเหน็ในระดบัมาก และในดา้นของการส่งเสรมิการขายพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ใน
ระดบัปานกลางทุกดา้น ในส่วนของความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมการซือ้ทองรูปพรรณทีม่ต่ีอปจัจยัส่วนบุคคล  พบว่า ค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ทองรูปพรรณในแต่ละครัง้ ขึน้อยู่กบัอายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ความถีใ่น
การซือ้ทองรูปพรรณ ขึน้อยู่กบั อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05   และวธิกีารช าระเงนิในการซือ้ทองรูปพรรณ 
ขึน้อยู่กบั อายุ สถานภาพสมรส การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
พฤตกิรรม, ทองรปูพรรณ, กรุงเทพมหานคร 
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การประสมสรา้งค าในภาษาไทใหญ่ : ไวยากรณ์ การส่ือสาร และการกลายเป็นค าไวยากรณ์ 
Word-Compounding in Tai Yai : Grammar, Communication and Grammaticalization  

 
อญัชลี สิงหน้์อย วงศว์ฒันา 

 
ภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000 

 
wunchalee7@gmail.com 

 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษากลวธิกีารประสมสร้างค าในภาษาไทใหญ่ที่พูดในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดย

มุ่งเน้นการวเิคราะหไ์วยากรณ์ การสื่อสาร และการกลายเป็นค าไวยากรณ์ ขอ้มูลการวจิยัเกบ็รวบรวมจากชุมชนไทใหญ่ต าบลท่าสาย
ลวด อ าเภอ แม่สอด จงัหวดัตาก วธิกีารเก็บขอ้มูลโดยการซกัขอ้มูลภาษาจากผูพู้ดภาษาไทใหญ่จ านวน 3 ราย เครื่องมอืในการเกบ็
ขอ้มลูคอืรายการค าประสมจ านวน 1,000 ค า และการวเิคราะหภ์าษาใชแ้นวทางทฤษฎหีน้าทีน่ิยมแบบลกัษณ์ภาษาและอรรถศาสตรป์ริ
ชาน ผลการวจิยัพบว่ามีไวยากรณ์การประสมสรา้งค าทีแ่สดงวากยสมัพนัธป์ระโยค/ภาคแสดง วล ีกรยิาเรยีง และนามเรยีง ซึง่แต่ละ
กลวธิมีลีกัษณะย่อยหลายลกัษณะ มกีารสือ่สารทีส่ือ่บทบาทและคุณสมบตั ิและมกีารกลายเป็นค าไวยากรณ์ทีแ่สดงขัน้ตอนอย่างน้อย 4 
ขัน้ตอนไดแ้ก่ ค านาม ค าบ่งกลุ่มนาม ค าบ่งนามวเิศษณ์ และค าบ่งกรยิา  

 
ค าส าคญั (Keywords) 
การประสมสรา้งค า, ไวยากรณ์, การสือ่สาร, การกลายเป็นค าไวยากรณ์ 
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) งบประมาณแผ่นดนิมหาวทิยาลยันเรศวร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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การสอน “ค าสนัธาน” ควรด าเนินต่อไปอย่างไร?: ข้อสงสยัจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ   
แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย 

 
ธงชยั แซ่เจ่ีย 

 
สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000 
 

thepurpleink@yahoo.com 
 
บทคดัย่อ (Abstract) 

แบบเรยีนวชิาภาษาไทยทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัมทีัง้ทีป่รากฏและไม่ปรากฏเนื้อหาเรื่อง “ค าสนัธาน” ในการอธบิายชนิดของค าใน
ภาษาไทย บทความนี้ใชก้ารวจิยัเอกสารเป็นวธิกีารศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พื่อชีใ้หเ้หน็ถงึความไม่ลงรอยของความรูเ้รื่อง “ค าสนัธาน” 
โดยศกึษาจากเอกสาร 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เอกสารทางวชิาการทีอ่ธบิายไวยากรณ์ไทย 2) แบบเรยีนวชิาภาษาไทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-6 และ 3) แบบทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติวชิาภาษาไทย น าเสนอผลการศกึษาแบบพรรณนาวเิคราะห ์ผลการศกึษาพบว่า 
เอกสารทัง้ 3 กลุ่มทีน่ ามาศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึความไม่ลงรอยของความรูเ้รื่อง “ค าสนัธาน” ในการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยปจัจุบนั 
กล่าวคอื แม ้“ค าสนัธาน” จะเคยปรากฏในเอกสารทางวชิาการทีอ่ธบิายไวยากรณ์ไทย แต่ปจัจุบนัเอกสารทางวชิาการทีเ่ป็นบรรทดัฐาน
ของการเรยีนการสอนภาษาไทยไม่นบั “ค าสนัธาน” เป็นสว่นหนึ่งของไวยากรณ์ไทยแลว้ อย่างไรกด็ ีแบบเรยีนวชิาภาษาไทยระดบัชัน้
มธัยมศกึษาบางเล่มยงัคงอธบิาย “ค าสนัธาน” เป็นส่วนหนึ่งของความรู้เรื่องชนิดของค าในภาษาไทยทีน่ักเรยีนต้องเรยีน ในขณะที่
แบบเรยีนบางเล่มไม่ปรากฏการอธบิาย “ค าสนัธาน” หากแต่ปรากฏการอธบิาย “ค าเชื่อม” แทนที่การอธบิาย “ค าสนัธาน” เดมิ เมื่อ
พจิารณาแบบทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติวชิาภาษาไทย พบว่า “ค าสนัธาน” ยงัเป็นขอ้ค าถามที่ใชว้ดัความรู้วชิาภาษาไทยของ
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาอย่างมนีัยส าคญั ด้วยเหตุนี้จงึท าให้เกดิขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนเรื่อง “ค าสนัธาน” ว่าจะ
ด าเนินต่อไปอย่างไร 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ค าเชื่อม, ค าสนัธาน, แบบทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต,ิ แบบเรยีนวชิาภาษาไทย, ไวยากรณ์ไทย 
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การใช้ค าแผลงภาษาเขมรในการสรา้งสรรคว์รรณศิลป์ 
ในแบบเรียนวรรณคดีวิจกัษช์ัน้มธัยมศึกษา 

 
ชลธิชา จนัทรข์าว1,*,  อนันต ์อารียพ์งศ ์2  และ จริญญา ธรรมโชโต2 

 

1คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
2 คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*vernear_pang@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะการใชค้ าแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศลิป์ ในแบบเรยีนวรรณคดวีิ
จกัษ์ชัน้มธัยมศกึษา ของกระทรวงศกึษาธกิาร ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 จ านวน 27 เรื่อง โดย
ตรวจสอบและหาความหมายของค าแผลงภาษาเขมรจากพจนานุกรมเขมร – ไทย ฉบบัทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 1 - 5 หนังสอื
ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทยของอุไรศร ีวรศะรนิ พจนานุกรมค ายมืภาษาเขมรในภาษาไทยและหนังสอืเขมรใชไ้ทยยมื ของศานติ
ภกัดคี า และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554  โดยเสนอผลการศกึษาดว้ยวธิกีารพรรณนาวเิคราะห ์ผลการศกึษาพบว่า
ลกัษณะการใชค้ าแผลงภาษาเขมรในการสรา้งสรรคว์รรณศลิป์ในแบบเรยีนวรรณคดวีจิกัษ์ชัน้มธัยมศกึษาม ี2 ประเดน็ ไดแ้ก่ การใชค้ า
แผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นเสยีงสมัผสัใน ฉันทลกัษณ์และการใชค้ าแผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นค าในฉันทลกัษณ์  บทความนี้จงึ
แสดงใหเ้หน็ถงึการ น าค ายมืและค าแผลงภาษาเขมรมาใชใ้นภาษาไทยรวมทัง้แสดงใหเ้หน็ภูมริูแ้ละความสามารถของกวใีนการน าค า
ยมืและค าแผลงภาษาเขมรเป็นจ านวนมากมาใชป้ระพนัธจ์นเป็นวรรณคดทีีม่คีวามไพเราะและน่าสนใจ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ค าแผลง, ภาษาเขมร, แบบเรยีนวรรณคดวีจิกัษ์ 
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ลีลาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุตโฺต ในคอลมัน์คนดงันัง่เขียน 

 
จินดา วรรรณรตัน์*, จริญญา ธรรมโชโต   

และ สมิทธช์าต ์พมุมา  
 

สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*mango_1992_@hotmail.com 
 
บทคดัย่อ (Abstract) 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลลีาภาษาของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชภ้าษาในการตัง้ชือ่
เรื่อง การใชภ้าษาในการเปิดเรื่องและปิดเรื่อง การใชค้ า และการใชโ้วหาร โดยเกบ็ขอ้มลูจากคอลมัน์คนดงันัง่เขยีนทีเ่ขยีนโดยพระมหา
สมปอง ในเวบ็ไซต์ไทยรฐัออนไลน์ ตัง้แต่ฉบบัวนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงฉบบัวนัที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 รวมทัง้สิน้ 41 
ฉบบั ผลการศกึษาพบลลีาการใช้ภาษาของพระมหาสมปอง 4 ลกัษณะ ได้แก่  1) การใช้ภาษาในการตัง้ชื่อเรื่องจ าแนกได้ 5 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ตัง้ชื่อเรื่องโดยการเล่นค า ตัง้ชื่อเรื่องโดยการใชถ้อ้ยค าแสดงการชีน้ าใหอ้่าน  ตัง้ชื่อเรื่องโดยการใชค้ าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา 
ตัง้ชื่อเรื่องโดยการใชป้ระโยคขอรอ้ง ตัง้ชื่อเรื่องโดยการใชป้ระโยคค าถาม   2) การใชภ้าษาในการเปิดเรื่องและปิดเรื่อง พบว่าในการ
เปิดเรื่อง มกีารเขยีนทีม่รีูปแบบซ ้า ๆ 2 แบบ คอื เปิดเรื่องด้วยการทกัทาย และเปิดเรื่องทีม่โีครงสรา้งแบบ [ทกัทาย + การน าเขา้สู่
เรื่องทีจ่ะพดู] สว่นการปิดเรื่องจะมโีครงสรา้งแบบ [สรุปความ+เจรญิพร]  3) การใชค้ า ม ี7 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การใชค้ าภาษาปาก  การใช้
ค าเพื่ออา้งถงึสิง่อื่น การใชค้ าเลยีนเสยีง การใชค้ าศพัทภ์าษาองักฤษ  การใชค้ าเพื่อสร้างอารมณ์ขนั การใชค้ าศพัทใ์นพระไตรปิฎก 
และการใชค้ าบุรุษสรรพนาม  4) การใชโ้วหาร  พบ2 ชนิด ไดแ้ก่ เทศนาโวหาร และสาธกโวหาร จากการศกึษาในครัง้นี้ไดท้ าใหล้ลีา
ภาษาอนัเป็นลกัษณะเด่นในงานเขยีนของพระมหาสมปอง 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
วจันลลีา, ลลีาภาษา, พระมหาสมปอง 
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ภาษาท่ีใช้ในการตัง้ช่ือเรือ่งงานเขียนสารคดีของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 
สมิทธช์าต ์ พมุมา  

 
สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
p_samiththicha@yahoo.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

บทความเรื่องนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาโครงสรา้งของชื่อเรื่องและกลวธิกีารใชภ้าษาในการตัง้ชื่อเรื่องงานเขยีนสารคด ีของ
นิสติวชิาโทภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3 ของมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา ซึ่งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 0111315 การอ่านและการ
เขยีนสารคด ีในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวนทัง้สิน้ 23 คน โดยแต่ละคนจะตอ้งเขยีนสารคดสีามเรื่อง ดงันัน้ขอ้มลูเกีย่วกบั
ชื่อเรื่องสารคดทีีน่ ามาวเิคราะหค์รัง้นี้รวมทัง้สิน้ 69 เรื่อง ในการวเิคราะหข์อ้มลูจะใชท้ฤษฎเีกีย่วกบัโครงสรา้งของภาษาและกลวธิกีาร
ตัง้ชื่อเรื่องสารคด ี

ผลการศกึษาพบว่า โครงสรา้งของภาษาในการตัง้ชือ่เรื่องสารคดมี ี3 ชนิด ไดแ้ก่ การตัง้ชื่อโดยการใชค้ า พบทัง้สิน้ 2 ชื่อ การ
ตัง้ชื่อโดยการใชก้ลุ่มค าหรอืวล ีพบทัง้สิน้ 40 ชื่อ และการตัง้ชื่อโดยการใชป้ระโยค พบทัง้สิน้ 27 ชื่อ สว่นกลวธิกีารตัง้ชื่อเรื่องสารคด ีมี
ทัง้สิน้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ กลวธิกีารตัง้ชื่อเรื่องแบบชีน้ าเนื้อหา พบจ านวน 51 ชื่อ  กลวธิกีารตัง้ชื่อสารคดแีบบชวนฉงนและกลวธิกีารตัง้ชื่อ
สารคดแีบบภาพพจน์ พบอย่างละ 9 ชื่อ ซึง่กลวธิกีารตัง้ชื่อสารคดเีหล่าน้ีมคีวามส าคญัต่องานเขยีนสารคดแีต่ละประเภทเป็นอย่างยิง่ 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
งานเขยีนสารคด,ี โครงสรา้งของชื่อเรื่อง, กลวธิใีนการตัง้ชื่อเรื่อง 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูเ้รือ่งการป้องกนัการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยเกมออนไลน์ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัทางธรุกิจ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 
กนัยปริณ ทองสามสี 

 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 94000 
 

kanyaprin.s@psu.ac.th  
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลสมัฤทธิข์องการเรยีนการสอนการป้องกนัการลอกเลยีนวรรณกรรมโดยใชเ้กมออนไลน์
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลา
นครนิทร ์โดยศกึษาจากนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาระเบยีบวธิวีจิยัทางธุรกจิ จ านวน 16 คน ท าการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนจากผลการทดสอบก่อนและหลงัเรยีน โดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติทิดสอบท ีคะแนนพฒันาการ
ของผูเ้รยีน และคะแนนเพิม่สมัพทัธ ์ผลการศกึษา พบว่า การสอนโดยใชเ้กมออนไลน์เรื่องการป้องกนัการลอกเลยีนวรรณกรรมท าให้
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลงัเรยีนมคี่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.001 และมี
คะแนนเพิม่สมัพทัธร์อ้ยละ 61.22 โดยผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการสอนรปูแบบนี้ระดบัมาก  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, การลอกเลยีนวรรณกรรม, เกมออนไลน์, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
งานวจิยัฉบบัน้ีไดร้บัทุนอุดหนุนจากกองทุนวจิยัวทิยาเขตปตัตานี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 สญัญาเลขที ่HUM601230S  
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พฤติกรรมของผูสู้งอายใุนการใช้ส่ือโซเชียลเน็ตเวิรค์ กรณีศึกษาต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

นิชานาถ สชุาติพงศ*์, บปุผชาติ แต่งเกลี้ยง, กิตติศกัด์ิ แสงทอง    

และ มลัลิกา อินพรหม 
 

สาขาการจดัการ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช (ไสใหญ่)  
อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80110 

 
*buppachat.t@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรของผูส้งูอายุทีใ่ชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์และเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการใชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ของผูส้งูอายุ ต าบลชะมายอ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช กลุ่มตวัอย่างจ านวน 330 คน 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ท าการวเิคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อใชใ้นการหาค่าสถติริอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 191 คน มอีายุระหว่าง 60 – 64 ปี ส าเรจ็การศกึษา
ระดบัประถมศกึษา มสีถานภาพสมรส ปจัจุบนัอาศยัอยู่กบัคู่สมรส มอีาชพีคา้ขาย โดยแหล่งของรายไดม้าจากตนเอง มรีายไดน้้อยกว่า
10,000 บาท และความเพยีงพอของรายได้อยู่ในความพอใช ้รูปแบบการใชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริ์คของผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่นิยมใช ้Line 
(ไลน์) โดยเฉลีย่ใชส้ปัดาหล์ะ10 – 20 ชัว่โมง มกัจะเล่นในช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น. มวีตัถุประสงคเ์พื่อการตดิต่อสือ่สารเป็นสว่นใหญ่ 
และส่วนใหญ่ใชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์มาเป็นระยะเวลา 1 ปี ทางดา้นพฤตกิรรมการคุยในหอ้งสนทนา มรีะดบัความพงึพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามพงึพอใจดงันี้ เพื่อตดิต่อสือ่สารกบัลกูหลานและญาตพิีน้่องอยู่ในระดบัมาก 
ซึง่การเปรยีบเทยีบขอ้มูลส่วนบุคคล ระดบัการศกึษา อาชพี แหล่งของรายได ้รายได ้ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชส้ื่อโซเชยีลเน็ตเวริ์ค
ของผูส้งูอายุทีแ่ตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
สือ่โซเชยีลเน็ตเวริค์, พฤตกิรรมการใชส้ือ่โซเชยีลเน็ตเวริค์ของผูส้งูอายุ, ปจัจยัการใชส้ือ่โซเชยีลเน็ตเวริค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 37 

 

 

ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จงัหวดัสงขลา 
  

วลัลภา ใหม่คง, รตัน์กมล บวชดีน, ศศิธร จบจนัทร,์  
วรรณภรณ์ บริพนัธ ์และ เจษฎา นกน้อย* 

 
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*cnoknoi@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการสื่อสารภายในองค์การผ่านแอปพลเิคชนัไลน์  จ าแนกตามปจัจยั
ส่วนบุคคล และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสนับสนุนและประสทิธภิาพการสื่อสารภายในองคก์ารผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ กลุ่ม
ตวัอย่างคอื พนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน เครื่องมอืในการวจิยัคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ Pearson's Correlation ผลการวจิยัพบว่า 
พนกังานทีม่อีายุและแผนกงานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการสือ่สารภายในองคก์ารผ่านแอปพลเิคชนัไลน์แตกต่างกนั ขณะทีพ่นกังาน
ทีม่เีพศ รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา และประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการสือ่สารภายในองคก์ารผ่านแอปพลเิค
ชนัไลน์ไม่แตกต่างกนั และปจัจยัสนบัสนุนในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการสื่อสารภายในองคก์ารผ่านแอปพลเิคชนัไลน์
ในระดบัสงู ในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ปจัจยัสนบัสนุนทัง้ 3 ดา้น คอื ดา้นอุปกรณ์สือ่สาร ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ
ดา้นทศันคต ิมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการสือ่สารภายในองคก์ารผ่านแอปพลเิคชนัไลน์ในระดบัสงู ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ประสทิธภิาพ, การสือ่สารภายในองคก์าร, แอปพลเิคชนัไลน์ 
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ความตัง้ใจในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพื่อการประกอบธรุกิจ 
  

จิรสิน มีลาภ, กษิดิศ ตัง้เจริญ, นิรวชัร ์พทุธิปาน,  
วรรณภรณ์ บริพนัธ ์และ เจษฎา นกน้อย* 

 
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*cnoknoi@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบความตัง้ใจในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกจิ จ าแนกตามปจัจยัสว่น
บุคคล และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยแีละความตัง้ใจในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกจิ  กลุ่ม
ตวัอย่างคอื ผูป้ระกอบการในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา จ านวน 385 คน เครื่องมอืในการวจิยัคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One-Way ANOVA และ Pearson's Correlation ผลการวจิยัพบว่า 
ผูป้ระกอบการทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา ประเภทของกจิการ ระยะเวลาในการประกอบการ และรูปแบบของกจิการแตกต่างกนัมีความ
ตัง้ใจในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกจิแตกต่างกนั ขณะทีผู่ป้ระกอบการทีม่เีพศแตกต่างกนัมีความตัง้ใจในการใชส้ือ่
สงัคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกจิไม่แตกต่างกนั และการยอมรบัเทคโนโลยีในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการใชส้ือ่
สงัคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกจิในระดบัสงู ในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า การยอมรบัเทคโนโลย ี2 ดา้น คอื ดา้น
การรบัรูป้ระโยชน์และดา้นความง่ายในการใชง้าน มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกจิ ใน
ระดบัสูง ในทิศทางเดียวกนั ขณะที่การยอมรบัเทคโนโลยีด้านการรบัรู้ความเสี่ยงมคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกจิ ในระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การใชส้ือ่, สือ่สงัคมออนไลน์, การประกอบธุรกจิ 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวจิยัฉบบันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพของการท างานของพนักงานเปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์ จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปจัจยัด้านพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่าง คอืพนักงานที่
ท างานอยู่ในสถานประกอบการในพืน้ทีต่ าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ใชว้ธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ จ านวน 250 คน และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ t-test , One-way ANOVA และ Pearson ‘R Correlation (R) ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.05  

ผลการศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 69.88 มอีายุ 23-30 ปี คดิ
เป็นร้อยละ 42.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 43.20 มีระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 76.40 มตี าแหน่งพนักงานระดบัปฏบิตักิาร คดิเป็นรอ้ยละ 88.80 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-
20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.40 รองลงมาคอื ต ่ากว่า 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.40 กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีายุงาน 2-4 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.40  

 ผลการศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ พบว่าภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัใชง้านบางโอกาสโดยมคี่าเฉลีย่ 
3.22 หากพจิารณารายดา้นพบว่า การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในเวลาท างาน อยู่ในระดบัใชง้านบ่อยครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.42 ขณะที ่การ
ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพื่อสว่นบุคคล อยู่ในระดบัใชง้านบางโอกาส โดยมคี่าเฉลีย่ 3.06 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน พบว่าประสทิธภิาพการท างานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.89 หากพจิารณารายดา้น
พบว่าทุกดา้นอยู่ในเหน็ดว้ยระดบัมาก โดยประสทิธภิาพดา้นคุณภาพ ประสทิธภิาพดา้นผลการปฏบิตังิาน และประสทิธภิาพดา้นความ
ถูกต้องในงานภายในเวลาที่ก าหนด มคี่าเฉลี่ย 4.03, 3.94 และ 3.71 ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าพนักงานที่มอีายุ
แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั สว่นปจัจยัดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน รายได ้และอายุงาน
แตกต่างกนัประสทิธภิาพในการท างานไม่แตกต่างกนั และพบว่าการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการท างาน และการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ใน
เรื่องส่วนตวัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานในระดบัมคีวามสมัพนัธก์นับา้งและมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม  โดยมี
ค่า r = (-0.026) และ r = (-0.042) ตามล าดบั แสดงว่าถ้าพนักงานการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์มากขึน้จะท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างาน
ลดลง 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
สือ่สงัคมออนไลน์, ประสทิธภิาพการท างาน, อ าเภอเมอืงจงัหวดัสงขลา 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์อย่างต่อเน่ืองของลูกค้า พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท B2C และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัธุรกจิ
ออนไลน์ ว่ามอีงค์ประกอบอะไรบ้างที่มปีจัจยัเหตุและผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่องของลูกค้าต่อธุรกจิพาณิชย์ 
กรณีศกึษาเสือ้ผา้แฟชัน่ออนไลน์ โดยระเบยีบวธิวีจิยัประกอบดว้ย การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) แนวคดิและทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องกบับริบทที่ศึกษา รวมทัง้การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร โดยการสมัภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ( In-depth Interview) และ
ผูบ้รโิภคทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิสนิคา้ออนไลน์ประเภทสนิคา้แฟชัน่โดยใชแ้บบสอบถาม อกีทัง้การเกบ็ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์หนังสอื 
วารสารวชิาการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดก้รอบแนวคดิในการวจิยั รวมถงึการน ามาพฒันาเป็นแบบสอบถามเพื่อน าไปเกบ็ขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง ทีม่ปีระสบการณ์ในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารทางอนิเทอร์เน็ต ทัง้น้ีจาก ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซื้อ
สนิคา้ออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผูบ้รโิภค กรณีศกึษาเสือ้ผา้แฟชัน่ ซึง่มอีงคป์ระกอบหลกัทัง้หมด 4 องคป์ระกอบ และองคป์ระกอบ
ย่อย 19 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) คุณภาพของระบบ (System Quality) (2) คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) (3) คุณภาพของการ
บรกิาร (Service Quality) (4) Trust (ความไวว้างใจ) ซึง่เมื่อลกูคา้รบัรูถ้งึประโยชน์ (Perceived Usefulness) ทัง้ 4 องคป์ระกอบนี้กจ็ะ
ส่งต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) และยงัพบอีกว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก็ส่งผลด้วย
เช่นกนั เมื่อลูกคา้เกดิความพงึพอใจกจ็ะส่งผลใหเ้กดิความจงรกัภกัด ี(Loyalty) น าไปสู่การซือ้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ประโยชน์ที่ไดร้บัจาก
การวจิยันี้สามารถน ามาพฒันาแผนกลยุทธท์างการตลาด รวมถงึพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และการบรกิารใหต้อบสนองต่อความต้องการ
ของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ออนไลน์ได ้
 

ค าส าคญั (Keywords) 
คุณภาพของระบบ, คุณภาพของขอ้มลู, คุณภาพการใหบ้รกิาร ,ความไวว้างใจ, การบัรูถ้งึประโยชน์, สว่นประสมการตลาด, ความพงึ
พอใจของลกูคา้, ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 
  การด าเนินชวีติของคนไทยในยุคปจัจุบนัทีวุ่่นวาย การไม่มเีวลาออกก าลงักายและการไดร้บัสารพษิจากมลภาวะทีเ่ป็นพษิ ท า
ใหเ้กดิการเจบ็ป่วยไดง้่าย ดว้ยเหตุน้ีเองท าใหภ้าครฐัเกดิความตระหนักในปญัญาดา้นสุขภาพของคนไทย จงึเกดิหน่วยงานทีม่หีน้าที่
ดแูล สนบัสนุนดา้นสขุภาพในประเทศไทย คอื ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่ไดร้ณรงค ์สง่เสรมิสขุภาพ
ของประชาชน และผลติสื่อต่างๆ เพื่อให้ขอ้มูลความรู้ด้านสุขภาพแก่คนไทย สื่อประเภทหนึ่งที่น่าสนใจคอื แผ่นภาพอนิโฟกราฟิก 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษากลวธิกีารน าเสนอเนื้อหาในแผ่นภาพอนิโฟกราฟิกของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) โดยการเก็บขอ้มูลจากแผ่นภาพอนิโฟกราฟิกที่ปรากฏบนเวบ็ไซต์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ
สขุภาพ (สสส.) จ านวนทัง้สิน้ 247 แผ่นภาพ ผลการศกึษาพบกลวธิกีารน าเสนอเน้ือหาในแผ่นภาพอนิโฟกราฟิกของส านกังานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การแยกขอ้มูลเป็นส่วนๆ 2) การบรรยาย 3) การอ้างองิขอ้มูล 4) การ
ยกตวัอย่าง 5) การเปรยีบเทยีบ ผลจากการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ถงึกลวธิกีารเขยีนในแผ่นภาพอนิโฟกราฟิกเชงิสขุภาพ 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
กลวธิกีารเขยีน, แผ่นภาพ, อนิโฟกราฟิก, สสส. 
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การพฒันากิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน 
 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห ์  

Development of Learning  Activities by Using Brain-ased Learning 
to Enhance Analytical Reading  Abilities of Mathayomsuksa 1 Students 

 
เทิดพงศ ์ชยัรตัน์1,*, ฉันทสั ทองช่วย2 

และ สุธาสินี บญุญาพิทกัษ3์  
 

1สาขาวชิาภาษาไทย คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ สงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
2สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ สงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

3สาขาวชิาการประเมนิผลและวจิยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ สงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 

*beemboom12@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน(BBL) เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถดา้นการอ่านคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อหาประสทิธผิล
ของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) โดยการเปรยีบเทยีบความสามารถในการอ่านคดิวเิคราะห์ก่อนและหลงัเรยีนของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้ เ ป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 1/3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2560 โรงเรยีนสวสัดิร์ตันาภมิุข ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุ่ม ใชห้น่วยการสุม่ คอืหอ้งเรยีน จ านวน 1 หอ้งเรยีน รวม 39 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวิจยัได้แก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคดิวเิคราะห์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 และแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านคดิวเิคราะหก์ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารหาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบแบบท ี( t-test) ผลการวจิยัพบว่าการจดักจิกรรม 
การเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่านคดิวเิคราะห์ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 82.92/81.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และประสทิธิผลในการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิต ิที่ระด ับ.05 โดยมีข ้อค้นพบจากการว ิจยั ค ือกิจกรรมการเร ียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ผู ้ ว ิจยัออกแบบ
น ามาใช้แก้ปญัหาเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้จริง นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสุขกบัการเรียนและสามารถน า
ทกัษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ไปปรบัใช้ในอนาคตได้ 
 

ค าส าคญั (Keywords) 
การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน, การอ่านคดิวเิคราะห ์
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นวตักรรมการสอนของอาจารยม์หาวิทยาลยัแบบใหม่ในยคุ 4.0 
 

สุตาภทัร จนัทรป์ระเสริฐ*, ศิริรตัน์  สยัวฒิุ และ พรเทพ  แก้วเช้ือ 
 

สาขาวชิาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13000  

 
*nutsutaphat@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

 นวตักรรมการสอนของอาจารย์มหาวทิยาลยัแบบใหม่ในยุค 4.0 ถือเป็นสิง่ส าคญัที่อาจารย์ยุคใหม่ต้องสนใจ และควรต้อง
น ามาปรบัใชใ้นปจัจุบนั เน่ืองจากในปจัจุบนัการศกึษาไทยยงัประสบปญัหาความไม่ทนัสมยั เพราะฉะนัน้จงึจ าเป็นทีต่้องมกีารปฏริูป
การศกึษาในปจัจุบนัเสยีใหม่ เน่ืองยุคสมยัเปลีย่นไป อาจารยผ์ูส้อนจะมานัง่จ าจีจ้ าไชทัง้หมดคงไม่ใช่ เพราะฉะนัน้จงึตอ้งหาสิง่ใหม่เขา้
มาแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือสิง่ประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปญัหา การจดัการเรียนรู้ หรือพฒันาการเรียนรู้อย่างมี
ประสทิธภิาพตรงตามเป้าหมายของหลกัสตูร ซึง่อาจจะช่วยใหก้ารศกึษาและการเรยีน การสอนของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั นัน้เกดิ
การเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็มปีระสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพทีด่ ีดงันัน้บทความนี้จงึมุ่งศกึษาถงึการน านวตักรรมการสอนของอาจารย์
มหาวทิยาลยัแบบใหม่ในยุค 4.0 มาปรบัใช ้ไดแ้ก่ เทคนิคต่างๆ 13 เทคนิค ไดแ้ก่ 

เทคนิคที ่1 การพฒันาทกัษะผ่านรายวชิา  
เทคนิคที ่2.  กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั : กรณีการใช ้Activity Base Learning 
เทคนิคที ่3  ออกแบบการสอน 360 องศา 
เทคนิคที ่4 คน้ควา้หาขอ้มลูเพิม่เตมิจากวชิาการดอทคอม http://www.vcharkarn.com 
เทคนิคที ่5 การสอนแบบ CIPPAการจดัการเรยีนการสอนดว้ยนวตักรรม 
เทคนิคที ่6 การเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง:โมเดลซปิปา 
 เทคนิคที ่7 วธิกีารเสนอแนะในการสอนแบบนกัศกึษาเป็นศนูยก์ลาง 
เทคนิคที ่8 การจดัการเรยีนรูแ้บบใชโ้ครงงานเป็นฐาน PROJECT-BASED LEARNING 
เทคนิคที ่9 การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
เทคนิคที1่0 หอ้งเรยีนออนไลน์ 
เทคนิคที1่1 การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
เทคนิคที1่2 การเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
เทคนิคที1่3 รปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลย ี

 โดยทัง้น้ีผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวทางจากนกัวชิาการและนกัปฏบิตัทิีนิ่ยมในปจัจุบนั และเทคนิคอื่นๆ มาสูอ่งคก์ารเพื่อน ามหาวทิยาลยักา้ว
ไกลไปกบั 4.0 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
นวตักรรมการสอน, อาจารยม์หาวทิยาลยั, แบบใหม่ ยุค 4.0 
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอน 
วิชาการจดัการโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน กรณีศึกษามหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี 

 
ธนยศ กลุฑล1,*, ปิยพร อิสสรารกัษ1์ และ ฉลองชยั ธีวสุทรสกลุ2 

 
1สาขาวชิาโลจสิตกิสแ์ละการคา้ชายแดน คณะวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบุร ี 

อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี22170 
2สาขาวชิาการศกึษาทัว่ไป คณะวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบุร ี

อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี22170 
 

*kulladon@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
วตัถุประสงค์การวจิยัเพื่อศกึษาองค์ประกอบเชงิส ารวจที่ส่งผลต่อการเรยีนวชิาการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน กลุ่ม

ตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีผ่่านการเรยีนวชิาการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทานจ านวน 382 คน  ไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากมหาวมิหาวทิยาลยับูรพาวทิยาเขตจนัทบุรี เครื่องมอืที่ใช้เกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถามปจัจยัที่
ส่งผลต่อการเรยีนวชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน และมี
ความเชื่อมัน่ตามสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาค 0.89 วเิคราะหข์อ้มูลโดยวเิคราะหอ์งคป์ระกอบดว้ยวธิกีารสกดัองคป์ระกอบหลกั 
หมุนแกนองค์ประกอบแบบ ออโธโกนอลด้วยวธิแีวรแิมกซ์  ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรยีนวชิาการจดัการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานมีทัง้หมด 10 องค์ประกอบ บรรยายด้วย 38 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 62.146 คือ 
ความสามารถในการสอนของผูส้อน ความรูพ้ืน้ฐาน/ความทนัสมยัของเนื้อหา /และโอกาสการมงีานท า บรรยากาศในการเรยีน ฐานะ
ผู้ปกครองและเพื่อนเรยีน วนิัยในการเรยีน ทกัษะพื้นฐานทางภาษาและการค านวณ สภาพห้องเรยีนและอุปกรณ์ช่วยบรรยาย การ
ครองตนเอง การเลอืกกลุ่มเพื่อนท างานและการทราบประโยชน์ของวชิานี้  และการเป็นวชิาแกน ตามล าดบั  โดยแต่ละองคป์ระกอบ
อธบิายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 25.687, 7.034,  4.850, 4.395, 4.243, 3.839, 3.214, 3.148,  2.922 และ 2.813 ตามล าดบั การวจิยั
พบว่าองคป์ระกอบที ่1 ความสามารถในการสอนของผูส้อน มรีอ้ยละความแปรปรวนมากทีส่ดุ แสดงว่าสง่ผลต่อประสทิธภิาพการเรยีน
วชิาการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานมากสดุ 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ, การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ, การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 
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การสงัเคราะหง์านวิจยัด้านการศึกษาในสงัคมพหวุฒันธรรมชายแดนภาคใต้ 
 

สุจินดา ยอ่งจีน  

 
สถาบนัวจิยัและนวตักรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

 

panipook2@gmail.com  
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1. สงัเคราะห์งานวจิยัตามประเดน็การพฒันาการศกึษาในแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั
ชายแดนใต ้ปี พ.ศ.2557 – 2558 จ านวน 7 ประเดน็ ประกอบดว้ย 1) การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 2) การสง่เสรมิและพฒันาสือ่การเรยีน
การสอนเทคโนโลย ี3) การพฒันาหลกัสตูร 4) การพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 5) การจดัสรรทุนสนับสนุนการศกึษา 6) การ
เรยีนรูด้า้นอาชพีและมงีานท า 7) การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอื 2. สรุปองคค์วามรูจ้ากขอ้คน้พบของงานวจิยัดา้นการศกึษาในสงัคม
พหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ โดยเน้นผลงานตีพิมพ์ที่สามารถสืบค้นได้จากจากฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจยัไทย ฐานข้อมูล
วทิยานิพนธไ์ทย โครงการเครอืขา่ยหอ้งสมุดในประเทศไทย ฐานขอ้มูล TCI และ คลงัขอ้มูลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
มหาวทิยาลยัทกัษิณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และเวบ็ไซต์
ของสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ๆ ในภาคใต ้ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2553-2558 จ านวน 37 เรื่อง ผลการวจิยัพบว่างานวจิยัตามแผนพฒันาการศกึษา
จงัหวดัชายแดนใต ้ปี พ.ศ.2557 – 2558 ผลงานทีน่ ามาวเิคราะหน์ัน้ขาดผลงานวจิยัในประเดน็ การจดัสรรทุนสนบัสนุนการศกึษา และ 
การเรยีนรูด้า้นอาชพีและมงีานท า จงึท าใหเ้หลอืประเดน็ในการวเิคราะหเ์พยีง 5 ประเดน็ โดยประเดน็ทีม่กีารศกึษาวจิยัมากทีสุ่ดคอื
การพฒันาคุณภาพผู้เรยีน รองลงมาคอื การพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา ผลงานวจิยัส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักศกึษาใน
ระดบับณัฑติศกึษา และเป็นผลงานวจิยัเชงิปรมิาณ (เชงิส ารวจ) ทีเ่น้นอธบิายปรากฏการณ์  ทัง้นี้องคค์วามรูจ้ากขอ้คน้พบของงานวจิยั
ดา้นการศกึษาในสงัคมพหุวฒันธรรมชายแดนใตช้ีใ้หเ้หน็ว่า จุดเด่นของงานวจิยัคอืการไดร้บัความสนใจในการศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ในทอ้งถิน่ ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในบรบิทพืน้ทีเ่ป็นอย่างด ีมาเป็นก าลงัส าคญัในการศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษาในสงัคมพหุ
วฒันธรรมชายแดนภาคใต้ ปญัหาส าคญัทีเ่กดิขึน้กบัเดก็และเยาวชนวยัเรยีนในจงัหวดัชายแดนใต้คอื ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาทีต่ ่า
กว่าเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นผลพวงมาจากปญัหาการสือ่สารและความเขา้ใจในภาษาทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  รวมทัง้ปญัหาทางสงัคม
อื่นๆ ดงันัน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนดว้ยการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ ในทุกสาระวชิาการเรยีนรู ้จงึเป็น
การถ่ายทอดเทคนิคการสอนทีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อส่งเสรมิผูเ้รยีนในจงัหวดัชายแดนใตใ้หม้ีประสทิธภิาพดา้นการเรยีนสงูขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รยีนตัง้แต่ระดบัปฐมวยั จนถงึระดบัอุดมศกึษา ไปพรอ้ม ๆ กบัการพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิารและครูผูส้อนในทุก ๆ 
ดา้น นอกจากการเน้นเรื่องผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแลว้ โรงเรยีนตาดกีาซึง่เป็นโรงเรยีนทีเ่น้นการสอนเพื่อปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม
ตามหลกัศาสนาอสิลามถอืเป็นโรงเรยีนทีม่บีทบาทส าคญัในชายแดนใต้ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การศกึษา, สงัคมพหุวฒันธรรม, การสงัเคราะหง์านวจิยั  
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วจิยัแห่งชาต ิวช.) 
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การพฒันาสถาบนัอดุมศึกษาส่กูารเป็ นองคก์รแห่งการเรียนร้ ู: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

The Development of Higher Education Institutions as Learning Organization:        
A Case Study of Suratthani Rajabhat University. 

นิกร สุวรรณโณ1,*, ประทุมทิพย ์ ทองเจริญ1,2 และ วาสนา จาตรุตัน์2
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บทคดัย่อ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์3 ประการ คอื 1) ศกึษาระดบัความสามารถของบุคลากรทีส่่งผลต่อความเป็นองคก์ร แห่งการเรยีนรู ้

2) ศกึษาระดบัความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี และ 3) ศกึษาแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั
สรุาษฎรธ์านีสูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ด าเนินการศกึษาวจิยัดว้ยวธิกีาร แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ไดแ้ก่ การวจิยั
เชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา จ านวน 272 คน 
ประกอบดว้ยบุคลากรสายวชิาการจ านวน 143 คน และสายสนับสนุน จ านวน 129 คน ทีป่ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 
เกบ็ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน ใช้แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติิพรรณนา ผลการวจิยั
พบว่า ระดบัความสามารถของบุคลากรทีส่่งผลต่อความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูโ้ดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.96) และราย
ดา้นพบว่า ดา้นแบบแผนความคดิ มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.40) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความรอบรูแ้ห่งตน (ค่าเฉลีย่ 4.34 ) ดา้นการคดิ
อย่างเป็นระบบ (ค่าเฉลีย่ 4.32) สว่นดา้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี (ค่าเฉลีย่ 3.40) และดา้นวสิยัทศัน์ร่วม (ค่าเฉลีย่ 3.38) มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุ ส าหรบัลกัษณะของความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 3.68) และรายดา้นพบว่าดา้นการเพิม่
อ านาจในงานมคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมาได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กรเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.04) ส่วนด้านวฒันธรรมการ
เรยีนรู ้(ค่าเฉลีย่ 3.49) ดา้นเทคโนโลย ีการเรยีนรู ้(ค่าเฉลีย่ 3.39) และดา้นบรรยากาศที่สนับสนุน (ค่าเฉลีย่ 3.30) มคี่าเฉลีย่น้อยที่สุด 
ส าหรบัแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านีสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูน้ัน้ ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วน
ร่วมก าหนดเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร มอบโอกาส และความกา้วหน้าในงานสง่เสรมิใหบุ้คลากรมกีารเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสรา้งความเขม้แขง็และพฒันาสูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ  

ค าส าคญั (Keywords) 
การพฒันามหาวทิยาลยั, องคก์รแห่งการเรยีนรู,้ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  
การวจิยัในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญัหาการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วของคนในชุมชนและเพื่อ

ศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคนในชุมชนอ าเภอขนอม จ านวน 100 คน จากการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้
แบบสอบถาม 

ผลการศกึษาสภาพทัว่ไป พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุ 20 – 30 ปี มสีถานภาพ
โสด สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษา มรีะดบัการศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท 
ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในอ าเภอขนอมสว่นใหญ่มากกว่า 3 ปี ผลการศกึษาการมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเทีย่วในอ าเภอ
ขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่า ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทีม่คี่าเฉลีย่มากที่สุด คอื การมสี่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปญัหาที่
เกดิขึน้ในอ าเภอขนอม อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัใินภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนในดา้นการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิทีม่คี่าเฉลีย่มากที่สุด คอื การมสี่วนร่วมในการด าเนิ นงาน
ร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานภาครฐัและเอกชนเพื่อการพฒันาแหล่องท่องเทีย่วในอ าเภอขนอม อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการมสีว่น
ร่วมในผลประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการมสีว่นร่วมของประชาชนในดา้นการมสีว่นร่วม
ในผลประโยชน์ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื การไดใ้ชป้ระโยชน์จากสถานทีท่่องเทีย่วในอ าเภอขนอมเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ อยู่ในระดบั
ปานกลาง ดา้นการร่วมประเมนิผลในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนใน
ดา้นการร่วมประเมนิผลทีม่คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื การมสีว่นร่วมในการประเมนิดแูละรกัษาสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่วอ าเภอขน
อมใหส้ะอาด สวยงามเป็นระเบยีบ อยู่ในระดบัปานกลางผลการศกึษาการมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเทีย่วในอ าเภอขน
อม จงัหวดันครศรธีรรมราช ด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวในภาพรวมส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอขนอม ทัง้เรื่องความส าคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและบริการของท้องถิ่น เรื่องความส าคัญของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การดแูลรกัษาความสะอาดในพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว การจดัการแหล่งท่องเทีย่วของชุมชน การสรา้ง
สิง่อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว เรื่องความปลอดภยัของแหล่งท่องเทีย่วและลดความเสือ่มโทรมของแหล่งท่องเทีย่ว  
 
ค าส าคญั (Keywords) : 
ชุมชน, การจดัการ, การมสีว่นร่วมของชมุชน  
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจดัการ   
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การวิเคราะหปั์ญหาในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศกึษาส านักวิชาการจดัการ  
 

บุณฑรี จนัทรก์ลบั* และ ศิริพร สว่างอารียร์กัษ ์
 

ส านกัวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

 
 

 *Bootareec@gmail.com  
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

สโมสรนกัศกึษาส านักวชิาการจดัการเป็นการรวมตวัของนกักจิกรรมทัง้ 4 ชัน้ปี เขา้มาร่วมด าเนินกจิกรรม โดยมวีาระการท า
กจิกรรมของสโมสรนักศกึษาแต่ละชุดชุดละ 1 ปีการศกึษา ซึง่จะพบปญัหาในการด าเนินกจิกรรมจงึไดท้ าการวเิคราะหป์ญัหาเพื่อหา
สาเหตุและขอ้เสนอแนะ ในรูปแบบการวจิัยแบบมสี่วนร่วมกบันักกจิกรรมของสโมสรนักศกึษาทีไ่ดด้ าเนินการเองจรงิ จ านวน 34 คน 
ผ่านการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องมอื แผนภูมกิลุ่มความคดิ (Affinity Diagram) แผนภูมพิาเรโต (Pareto Chart) แผนผงั
เมตรกิแสดงความสมัพนัธข์องปญัหาและกจิกรรม (Matrix Diagram) แผนผงัการไหล (Flow Diagram) และการสร้างแผนภูมวิงรอบ
เหตุและผล (Causal Loop Diagrams) (CLD) และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขตามแนวคดิ PDCA 
 ผลการศึกษาพบว่า ปญัหาแยกได้ 3 กลุ่มหลกัคอื คณะท างาน งบประมาณ และกิจกรรม  รวมปญัหาย่อยได้ 11 ปญัหา 
ปญัหาทีพ่บมากทีส่ดุคอื  คณะท างานไม่มคีวามสามคัค ีคดิเป็นรอ้ยละ 25.90 เกดิขึน้มากใน 2 กจิกรรม คอื กฬีาประเพณี มนุษย-์วจก. 
และกฬีาส ีมวล. คดิเป็นรอ้ยละ 18.67 และรอ้ยละ 15.06 ตามล าดบั จากกจิกรรมหลกัทีม่ ี6 กจิกรรม เมื่อวเิคราะหเ์หตุและผล พบว่า 
ปญัหาคณะท างานไม่สามคัค ีเป็นสาเหตุใหเ้กดิปญัหาอื่นตามมา โดยเฉพาะปญัหาการขาดการประสานงานทีด่ ีและสง่ผลใหเ้กดิปญัหา
อื่น ๆ ต่อเนื่อง ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธไ์ม่ทัว่ถงึ ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมน้อย การตรงต่อเวลา เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมไม่เพยีงพอ จงึได้
มขีอ้เสนอแนะอย่างเป็นขัน้ตอนโดยเริม่ตน้จาก การสง่ตวัแทนนกักจิกรรมของแต่ละสาขาเขา้ร่วมกจิกรรม ประชุมวางแผน วางแผนการ
ท างานที่ชดัเจนและวางแผนส ารองร่วมกนั การแบ่งจดัสรรงานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน การประสานงานอย่างเป็นระบบโดยมี
ผู้รบัผดิชอบทีช่ดัเจน สร้างแรงจูงใจในการเขา้ร่วมท ากจิกรรม ด าเนินการท ากจิกรรมตามแผนทีว่างไว ้และควบคุมและตดิตามงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปญัหา, ด าเนินการ, กจิกรรม, สโมสรนกัศกึษา 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษากบับรรยากาศของโรงเรียน  
ตามความคิดเหน็ของคร ูสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 

 
อษุณีย ์ศรีเจริญ* และ จรสั อติวิทยาภรณ์ 

 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ สงขลา 90000  

 
*madamkwan1@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  
  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษากบับรรยากาศของ
โรงเรยีนตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 กลุ่มตวัอย่าง คอื ครู สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 339 คน เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
0.92 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ตามความ
คดิเหน็ของคร ูโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก บรรยากาศของโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
16 ตามความคดิเหน็ของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิาร
สถานศกึษากบับรรยากาศของโรงเรยีนตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 โดยภาพรวม
มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงู (r = .67**) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ภาวะผูน้ า, ภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรค,์ บรรยากาศของโรงเรยีน, ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคก์บับรรยากาศของโรงเรยีน 
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การพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) รว่มกบัแนวคิดผงัมโนทศัน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรียนรูท่ี้ 5 ภมิูศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2   

 
อรญา นิชรตัน์ 

 

โรงเรยีนโรงเรยีนเมอืงเดช ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5  
อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 34160 

 
xitdkpfk1968@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การวจิยัครัง้นี้ เป็นการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ร่วมกบั
แนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มี
วตัถุประสงคข์องการวจิยั คอื 1) เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) ร่วมกบัแนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ร่วมกบัแนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 และ 3) เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) 
ร่วมกบัแนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรยีนโรงเรยีนเมอืงเดช 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 17 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) ร่วมกบัแนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการ
เรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ภูมศิาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
และ แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 2  ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึน้ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติพิืน้ฐาน และการทดสอบค่าท ี(t-test for dependent smple)   

ผลการวจิยัพบว่า 
1. รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ร่วมกบัแนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  มีองค์ประกอบ คือ 
องคป์ระกอบที่ 1 องคป์ระกอบเชงิหลกัการและวตัถุประสงค ์ องคป์ระกอบที่ 2 องคป์ระกอบเชงิกระบวนการการเรยีนการสอน  และ
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชงิเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช ้ กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ ข ัน้ที่ 1 ขัน้เตรยีม (Preparation) ขัน้ที ่2 ขัน้สอน (Teaching) ขัน้ที ่3 ขัน้ฝึกทกัษะ (Practicing) ขัน้ที ่4 ขัน้วดั
และประเมนิผล (Evaluation) ขัน้ที ่5 ขัน้สรุป (Summarizing) โดยทีร่ปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) ร่วมกบัแนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ทีพ่ฒันาขึน้มานัน้มปีระสทิธภิาพของรูปแบบการเรยีนการสอนเท่ากบั 84.96/82.86 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด
ไว ้
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2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ร่วมกับ
แนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted 
Individualization) ร่วมกบัแนวคดิผงัมโนทศัน์ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 ภูมศิาสตร ์
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (�̅� = 4.64) 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค, แนวคดิผงัมโนทศัน์, กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
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ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ของคร ู
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

 
กลัยา อาทรกิจ* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

 
สาขาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*noomod_kanlaya@hotmail.com  

 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
ภาวะผู้น าเชงิกลยุทธ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา เป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารสถานศกึษาใหป้ระสบความส าเรจ็ งานวจิยันี้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 1 กลุ่มตวัอย่าง คอื ครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 1 
จ านวน 310 คน ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า ครูทีม่เีพศต่างกนัมคีวาม
คดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ครูทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ครทูีม่รีะดบั
การศกึษาต่างกนั ความคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผู้บรหิารสถานศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิที่ระดบั . 05 
และครูทีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาขนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ภาวะผูน้ า, ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธ,์ ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา  
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การศึกษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบเดก็นักวิจยัท่ีมีต่อความคิดสรา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 
ชนิดาภา สว่างศรี 

 

โรงเรยีนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

chanidapa_21@icloud.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาระดบัความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็เดก็ปฐมวยั และเพื่อเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรค์

ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบเดก็นักวจิยั ขอบเขตของการวจิยัครัง้นี้ ประชากรเป็นนักเรยีนชาย-หญิง อายุ
ระหว่าง 4-5 ปี ชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูแ้บบ
เดก็นกัวจิยั ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็ปฐมวยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใช ้แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั 
และแบบทดสอบแบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์จากการวาดภาพ  TCT – DP (Test of Creative Thinking – Drawing Production) 
ของเยลเลน และเออรบ์นั  

ผลการวจิยัพบว่า  
1. ระดบัคะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัหลงัได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจยั  มีคะแนน

ความคดิสรา้งสรรคร์วมเฉลีย่เท่ากบั 48.52 และ 57.44 ซึง่อยู่ในระดบัสงู คะแนนความคดิรเิริม่เฉลีย่เท่ากบั 4.82 และ 8.93 ซึง่อยู่ใน
ระดบัปานกลางและสงู คะแนนความคดิคล่องตวั เฉลีย่เท่ากบั 3.37 และ 4.35 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลางและระดบัสงู คะแนนความคดิ
ยดืหยุ่น เฉลีย่เท่ากบั13.78 และ 18.22 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลางและสงู คะแนนความคดิละเอยีดลออ เฉลีย่เท่ากบั 20.00 และ 25.93 
ซึง่อยู่ในระดบัสงูและระดบัสงูมาก ตามล าดบั 

2. หลงัการจดัการเรยีนรู้แบบเดก็นักวจิยั เดก็ปฐมวยัมคีะแนนความคดิสร้างสรรค์โดยรวมเฉลี่ยสูงขึน้กว่าก่อนการจดัการ

เรยีนรูแ้บบเดก็นักวจิยัเท่ากบั 8.93 ( D  = 8.93) มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P<.01 (t = 23.21) แสดงว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบเดก็
นกัวจิยั สง่เสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามคดิสรา้งสรรคโ์ดยรวมสงูขึน้อย่างชดัเจน 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
จดัการเรยีนรูแ้บบเดก็นกัวจิยั, ความคดิสรา้งสรรค,์ เดก็ปฐมวยั 
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ขนัหมากไม้อีสานรปูแบบใหม่กบัการประยุกตใ์ช้ 
 

นิตยา พดัเกาะ 
 

สาขาวชิาการจดัการผงัเมอืง คณะศลิปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
อ าเภอเมอืง นครราชสมีา 30000 

 
nittayapadkoh@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การศกึษาเรื่องขนัหมากไมอ้ีสานรูปแบบใหม่กบัการประยุกต์ใช้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ขนาด รูปทรง ลวดลาย กระบวน
ขัน้ตอนการผลติและการน าขนัหมากไมอ้สีานรปูแบบใหม่ ไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบต่างๆ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์และการสงัเกตแบบไม่
มสี่วนร่วมและบนัทกึขอ้มูลดว้ยตนเองเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างคอื ผูท้ีผ่ลติขนัหมากไมอ้สีานรูปแบบใหม่
ภายในพืน้ทีภ่าคอสีานเท่านัน้ 

ผลการศกึษาพบว่าผูผ้ลติขนัหมากไมอ้สีานม ี2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.กลุ่มของนายสมชาย บุตรน้อย และนายบวัเรยีน โสรส อ าเภอ
ม่วงสามสบิ จงัหวดัอุบลราชธานี (ปจัจุบนัได้เลกิกจิการแล้ว) 2.อาจารยพ์ทิยา บุญลา (ขา้ราชการบ านาญ) ต าบลหว้ยขะยุง จงัหวดั
อุบลราชธานี ได้ผลิตผลงานออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทแรกขนัหมากไม้อีสานเลียนแบบของเก่า รูปทรงเดิมแต่วสัดุ
กระบวนการผลิต ใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยและเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานเป็น ของที่ระลึก เป็นของประดบัห้องหรอืไว้ใส่สิง่ของ
เล็กๆน้อยๆแทนการใส่หมาก พลูเหมือนเช่นอดีต ประเภทที่สองเป็นการน าแนวความคิดจากรูปทรงของขนัหมากไม้อีสานมา
ปรบัเปลีย่นเป็นโคมไฟ โคมไฟตกแต่ง เชงิเทยีน เป็นต้น ในปจัจุบนัขนัหมากไมอ้สีานรูปแบบใหม่ ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลาย ผูท้ีน่ าไปใช้
งานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้เฉพาะ อนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและเทคโนโลยี รวมถงึหนัไปใชส้นิคา้ทีผ่ลติจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแทน ซึง่หาซือ้ง่ายตามท้องตลาด ดงันัน้สมควรเป็นอย่างยิง่ทีภ่าครฐัและภาคเอกชน จะเขา้มาส่งเสรมิใหเ้ป็นวฒันธรรม
ของคนอสีานไวใ้หล้กูหลานไดศ้กึษาและสบืทอดต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ขนัหมากไมอ้สีาน, รปูแบบใหม,่ การประยุกต,์ หตัถกรรมพืน้บา้น 
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ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ 
สถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครแูละบุคลากรทางการศึกษา สงักดัส านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
 

เรอืนเพชร เตก็ล่ี* และ จรสั อติวิทยาภรณ์ 
 

สาขาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*Ruenpettt@gmail.com  
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) ศกึษาสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่
2) ศึกษาประสทิธผิลของสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และ3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมรรถนะของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครูและบุคลากรทางการศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษากระบี ่กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ครแูละบุคลากรทางการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่
ปีการศกึษา 2560 จ านวน 331 คน ผลการวจิยั พบว่า 1) สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
รายดา้น พบว่าดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นการมวีสิยัทศัน์ และน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการบรกิารทีด่ ี2) ประสทิธผิล
ของสถานศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าด้านความพงึพอใจของครูมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ด้านการ
พฒันานักเรยีนใหม้เีจตคตทิางบวก และน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน และ3) ความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะ
ของผูบ้รหิารกบัประสทิธผิลของสถานศกึษาโดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา, ประสทิธผิลของสถานศกึษา  
--เวน้ 1 บรรทดั-- 
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ผลการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค STAD รว่มกบัเทคนิค KWDL ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
และความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  

 
อ้อยใจ บุญช่วย 

 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
samartandoiyjai@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละ ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหา
คณิตศาสตร์ ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL และเพื่อประเมนิความพงึพอใจของ
นักเรียนที่มต่ีอการจดัการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีน
อนุบาลกงหรา เครอืขา่ยครีรีตัน์ อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง ปีการศกึษา 2560 จ านวน 27 คน โดยการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร์ แบบประเมนิความพงึพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (X ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าท ี (t – test) แบบ Dependent ผลการวจิยัพบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร ์และความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 หลงัการ
จดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL มคีะแนนสูงกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนิค STAD ร่วมกบัเทคนิค KWDL 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X = 4.92)  

 

ค าส าคญั (Keywords) 
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเทคนิค STAD, เทคนิค KWDL, ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
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การปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ ของครโูรงเรียนสงักดัเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

พฒัณา มะลิวลัย*์ และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 
 

สาขาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*patt2515@hotmail.com  
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี ของครโูรงเรยีนสงักดัเทศบาล
นครหาดใหญ่ จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการสอน มสีมมตฐิาน คอื การปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐาน
วชิาชพี ของครูโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครหาดใหญ่แตกต่างกนั ครูทีม่เีพศ อายุ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการสอนต่างกนั 
มกีารปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างเป็นครูโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน 186 คน ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพีของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครหาดใหญ่  โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นการปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูเ้รยีน มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้นการปฏบิตัิ
กจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครมูคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ การเปรยีบเทยีบ การปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐาน
วชิาชพีของครู พบว่าครูทีม่เีพศ อายุ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มกีารปฏบิตังิานตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั รายดา้นพบว่า ดา้นการปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีคร ูและดา้นการรายงานผล
การพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน ครูเพศชายมกีารปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันาวชิาชพีครู และดา้นการรายงานผลการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน สงูกว่าครเูพศหญงิอย่างมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การปฏบิตังิานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพี, คร,ู โรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครหาดใหญ่ 
--เวน้ 1 บรรทดั-- 
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ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
 

วิไล วชัฤทธ์ิ* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 
 

สาขาบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*watcharitoil@gmail.com 
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 ภาวะผูน้ าเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูบ้รหิาร งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงของ
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรเพศ อายุ ระดบัการศกึษาและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร (ข้าราชการ พนักงานจ้าง) ที่ปฏิบัติงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา จ านวน 217 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเปรยีบเทยีบจากตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejecie 
and Morgan.) แลว้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยวธิจีบัสลาก เครื่องมอืวจิยั คอื แบบสอบถาม ทดสอบหาค่า
ดชันีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน น าเครื่องมอืไปทดสอบกบับุคลากรที่ปฏิบตัิงานในสงักดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.) ได ้0.974 วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติ ิคอื ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ ( F-test)  ผลการวิจยั พบว่า 1) การวิเคราะห์ระดบัความคดิเหน็ต่อภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอสงิหนคร  จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา ดา้นการมอีทิธพิลเชงิอุดมการณ์  ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจและ
ดา้นการค านึงถงึปจัเจกบุคคล ตามล าดบั 2) ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากรทีป่ฏบิตังิานในสงักดัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอ สงิหนคร จงัหวดัสงขลา ที่มต่ีอภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอสงิหนคร 
จงัหวดัสงขลา พบว่า บุคลากรที่ปฏบิตังิานในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา ที่มเีพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง, ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, บุคลากรทีป่ฏบิตังิานในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 59 

การด าเนินงานจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามความคิดเหน็ของคร ู
สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัสงขลา 

กญัญา สวุรรโณ* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

*suvanno.aaa@gmail.com

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การดแูลรบัผดิชอบการจดัการศกึษาเป็นภารกจิส าคญัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยจะตอ้งจดัการศกึษาและพฒันาเดก็

เลก็ในชุมชน ท้องถิ่นให้มคีวามพร้อมและมศีกัยภาพตามวยั งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการด าเนินงานจดั
การศกึษาศูนย์พฒันาเดก็เลก็ตามความคดิเหน็ของครู สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จงัหวดัสงขลา ตามตวัแปรเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอย่างเป็นครูศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัสงขลา  
จ านวน 278 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเปรยีบเทยีบจากตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน โดยใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่ายดว้ยวธิกีารจบั
สลาก วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติ ิคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t-test) ทดสอบค่าเอฟ (f-test) และ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว ผลการศกึษาพบว่า 1)  การด าเนินงานจดัการศกึษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามความคดิเหน็ของคร ู
สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2)  ครูทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการ
ด าเนินงานจดัการศกึษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั 3)  ครทูีม่อีายุต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานจดัการศกึษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามความคดิเหน็ของครู
สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านอาคารสถานที่ 
สิง่แวดล้อม และความปลอดภยัของศูนย์พฒันาเดก็เลก็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4) ครูที่มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานจดัการศกึษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตามความคดิเหน็ของครู สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นการบรหิารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  5) ครูทีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานจดัการศกึษาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

ค าส าคญั (Keywords) 
การด าเนินงานจดัการศกึษา, ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็, องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
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การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 

ยินดี บวัทอง* และ รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ 

คณะศกึษาสาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

*Buathong2920@gmail.com

บทคดัย่อ (Abstract) 
การตดัสนิใจเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผู้ปกครองในการเลอืกสถานศึกษาให้กบับุตรหลาน งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและ

เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอสทงิพระ 
จงัหวดัสงขลา โดยการเกบ็ขอ้มลูตวัอยา่งจากผูป้กครองทีม่บีุตรหลานอยูใ่นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอสทงิ
พระ จงัหวดัสงขลา จ านวน 269 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเปรยีบเทยีบจากตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน แลว้ท าการสุม่อยา่งง่ายดว้ย
วธิจีบัสลาก เครื่องมอืวจิยั คอื แบบสอบถามสรา้งขึน้จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
จากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน น าเครือ่งมอืไปทดสอบกบัผูป้กครองทีม่บีุตรหลานอยูใ่นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพือ่หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ทัง้
ฉบบัได ้0.980 วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบค่าท ี( t-test)  ทดสอบค่าเอฟ ( F-test) ผลการวจิยัพบว่า การวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจของผูป้กครองในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอสทงิพระ จงัหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ดา้นบุคลากร  ดา้นวชิาการ  ดา้นอาคารสถานที ่และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 
ด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรมบีุคลกิภาพทีด่สีามารถเป็นแบบอย่างทีด่ตี่อนักเรยีนได้ บุคลากรปฏบิตังิานดว้ย
ความยิม้แยม้แจ่มใส และเป็นกนัเอง การใหบ้รกิารตรวจสขุภาพเดก็ประจ าปีโดยบุคคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ มกีารแจง้ก าหนด
ระยะเวลาเรยีนรูก้ารเปิดและปิดภาคเรยีนใหผู้ป้กครองทราบ โครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ ทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัขึน้ผูป้กครองไดม้สีว่นร่วมใน
การจดักจิกรรมของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อาคารสถานทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรงและปลอดภยัหอ้งเรยีนสะอาดมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มแีสง
สว่างเพยีงพอเอือ้ต่อการจดักจิกรรม มรีัว้กัน้บรเิวณศนูยพ์ฒันาเดก็ เป็นสดัส่วน มทีางเขา้-ออก ไม่น้อยกว่า 2 ทาง เพือ่ความปลอดภยัของ
เดก็ บรรยากาศทัว่ไปของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ร่มรื่นสวยงามใหค้วามอบอุ่นเสมอืนบา้น คณะครูใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืในการจดักจิกรรม
ของชุมชนเสมอ ศูนย์พฒันาเด็กเลก็มกีารประชุมผูป้กครองเพื่อชี้แจงผลการด าเนินการและรบัฟงัแลกเปลี่ยนความคดิเห็นจากผูป้กครอง 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัแสดงผลงานของนักเรยีนเพือ่ใหผู้ป้กครองมโีอกาสเยีย่มชมและรบัทราบความกา้วหน้าของบุตรหลาน ซึง่ไดร้บัความ
ไวว้างใจจากผูป้กครองในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรยีนในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจของ
ผูป้กครองในการสง่บุตรหลานเขา้เรยีนศนูยพ์ฒันาเดก็สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา ตามตวัแปรเพศ วฒุิ
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่/เดอืน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั อาชพีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและรายดา้นแตกต่างกนั โดยดา้น
ความสมัพนัธ์กบัชุมชนมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และจ านวนบุตรหลานที่ก าลงัศกึษาอยู่ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยภาพรวมแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และรายดา้น แตกต่างกนั โดยดา้นวชิาการอย่างนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และดา้นความส า
พนัธ์กบัชุมชนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากผู้ปกครองต้องการให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กปรบัปรุงด้านวชิาการและด้าน
ความสมัพนัธก์บัชุมชน เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการตดัสนิใจสง่บุตรหลานเขา้เรยีนในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เพิม่มากขึน้  

ค าส าคญั (Keywords) 
การตดัสนิใจของผูป้กครอง, ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
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การพฒันารปูแบบการสอนตามแนวคิดการสรา้งองคค์วามรูต้ามแนวทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต ์ 
เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

สุชาดา ณ สงขลา 

โรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก) ส านกัการศกึษา เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

s_7306@hotmail.com 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและทดลองใชรู้ปแบบการสอนตามแนวคดิการสรา้งองคค์วามรูต้ามแนวทฤษฎีคอน

สตรคัตวิสิต์ เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 (SPPI model) 
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ และ
องคป์ระกอบเชงิเงื่อนไขการน ารปูแบบไปใช ้กระบวนการเรยีนการสอนม ี4 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้กระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็ (Stimulate 
curiosity) 2) ขัน้การมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อน (Peer interaction) 3) ขัน้ฝึกทกัษะ (Practicing) และ 4) ขัน้การจดัโครงสรา้งใหม่ทางปญัญา 
(Intellectual restructuring) ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก) สงักดัส านกั
การศกึษา เทศบาลนครสงขลา จ านวน 9 หอ้งเรยีน กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเทศบาล 5 (วดั
หวัป้อมนอก) จ านวน 40 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี (t-test 
for dependent sample) ผลการวจิยั พบว่า หลงัการเรยีนการสอนโดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน (SPPI model) นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ความคดิเหน็ของนักเรยีนทีม่ต่ีอรูปแบบการเรยีนการสอน (SPPI 
model) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

ค าส าคญั (Keywords) 
แนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ, คณิตศาสตร,์ มธัยมศกึษา 
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รปูแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัการสอนสงัคมศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  โดยใช้แนวคิดคอนสตรคัติวิซึม 
รว่มกบัวิธีการแก้ปัญหาแบบซินดิเคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรูป้ระวติัศาสตร ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

อรญา นิชรตัน์ 

โรงเรยีนโรงเรยีนเมอืงเดช ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 
อ าเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 34160 

xitdkpfk1968@gmail.com 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการสอนสงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิ

คอนสตรคัตวิซิมึร่วมกบัวธิกีารแกป้ญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั คอื 1) เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสอนสงัคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิดคอนสตรคัติวิซึมร่วมกบัวิธีการ
แกป้ญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  2) เพื่อศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการสอนสงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่
21 โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิซึมร่วมกับวิธีการแก้ปญัหาแบบซินดิเคทเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียน สาระการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของ
นกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการสอนสงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิคอน
สตรคัติวซิมึร่วมกบัวธิกีารแก้ปญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระการเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่ก าลงัศกึษาใน
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนโรงเรยีนเมอืงเดช ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 17 
คน ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยสุม่ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการสอนสงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิคอนสตรคัตวิซิมึร่วมกบั
วธิกีารแก้ปญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระการเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ประวตัศิาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 และ 
แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 2 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรู้ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ สถติพิืน้ฐาน และการทดสอบค่าท ี(t- test for dependent sample)  

ผลการวจิยัพบว่า 
1. รูปแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัการสอนสงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิคอนสตรคัตวิซิมึร่วมกบั

วธิกีารแก้ปญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระการเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ม ี3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์ 
องคป์ระกอบที่ 2 องคป์ระกอบเชงิกระบวนการการเรยีนการสอน และองคป์ระกอบที่ 3 องคป์ระกอบเชงิเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 
กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 1) ขัน้เตรยีม (Preparation) 2) ขัน้น าเขา้สู่
บทเรียน (Introduction) ใช้ภาพ แผนภูมิ เกม บทความ เรื่องเล่าและวีดีทศัน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาน ามาสนทนาซกัถาม 3) ขัน้จดั
กจิกรรม (Learning) และ 4) ขัน้วดัและประเมนิผลครูประเมนิผล (Evaluation) โดยทีรู่ปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการสอน
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สงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิคอนสตรคัตวิซิมึร่วมกบัวธิกีารแก้ปญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน สาระการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีพ่ฒันาขึน้มานัน้มี
ประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอนเท่ากบั เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 

2. นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการสอนสงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิคอน
สตรคัติวซิมึร่วมกบัวธิกีารแก้ปญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สาระการเรยีนรู้ประวตัิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3. นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ทีเ่หมาะสมกบัการสอน
สงัคมศกึษาในยุคศตวรรษที ่21 โดยใชแ้นวคดิคอนสตรคัตวิซิมึร่วมกบัวธิกีารแก้ปญัหาแบบซนิดเิคทเพื่อพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน สาระการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ  

ค าส าคญั (Keywords) 
แนวคดิคอนสตรคัตวิซิมึ, วธิกีารแกป้ญัหาแบบซนิดเิคท, กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
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สถิติการเกิดอบุติัเหตขุองรถจกัรยานยนตท่ี์ท าประกนัภยัภาคบงัคบักบับริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 

สุทธิษา ขวญัเพชร* และ นลินี ทินนาม  

ส านกัวชิาการจดัการ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

*khwanpet05122538@gmail.com

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ในการศกึษาถงึสถานการณ์ปจัจุบนัในการเกดิอุบตัเิหตุของรถจกัรยานยนต ์ทีท่ าประกนัภยัภาค

บงัคบักบับรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ศูนยบ์รกิารหาดใหญ่ เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปหาแนวทางพฒันางานของบรษิทัฯให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่จะเป็นการช่วยลดการเกดิอุบตัเิหตุดว้ย ผลการวจิยัพบว่าอตัราการเกดิอุบตัเิหตุทีส่่งผลให้
เกดิการบาดเจบ็สว่นใหญ่เป็นเพศชายและมอีตัราทีส่งูกว่าเพศหญงิ สว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายเุฉลีย่ระหวา่ง 20 - 29 ปี ใชร้ถทีม่ขีนาดของ
เครื่องยนต์ 75 – 125 ซซี ีมผีลคดทีีเ่ป็นฝ่ายผดิ มจี านวนเงนิทีไ่ดร้บัการชดเชยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1 - 5,000 บาท และอตัราการเกดิ
อุบตัเิหตุจะทีส่ง่ผลใหเ้กดิการบาดเจบ็เป็นสว่นใหญ่ และมอีตัราการเสยีชวีติทีน้่อย ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเสนอแนะว่าทางบรษิทักลางคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั สามารถน าขอ้มูลเหล่านี้ไปพฒันางานเพื่อช่วยลดการเกดิอุบตัเิหตุ และลดงบประมาณของประเทศในการ
ดูแลผูเ้กดิอุบตัเิหตุได ้โดยจดักจิกรรมเกีย่วกบัการรณรงคก์ารขบัขีป่ลอดภยัและใหค้วามรูเ้รื่องกฎจราจร โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คอื 
กลุ่มนักเรยีน นักศกึษา หรอื ประชาชนทัว่ไปในวยัท างาน เพศชาย เพิม่มากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถงึความส าคญัเกีย่วกบัการ
ท าประกนัภยัภาคบงัคบัและการขบัขีร่ถอย่างระมดัระวงั การสวมใสห่มวกนิรภยัและปฏบิตัติามกฎจราจรเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้
ใหม้คีวามรุนแรงน้อยทีส่ดุ ผ่าน โรงเรยีน มหาวทิยาลยั สถานประกอบการต่างๆ รวมทัง้สถานทีส่าธารณะต่างๆ เป็นตน้ 

การท าประกนัภยัภาคบงัคบั จึงมีความส าคญัอย่างมากต่อผู้ที่ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์และผู้ซ้อนเนื่องจากให้ความคุ้มครอง
ทางดา้นการรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นและเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ชวีติของตนเองและครอบครวัช่วยแบ่ง
เบาภาระของสงัคมท าใหเ้กดิความมัน่ใจ หากเกดิอุบตัภิยัและความเสยีหายขึน้ ผูป้ระสบภยัจะไดร้บัการชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเมื่อ
เกดิอุบตัเิหตุสามารถรบัการรกัษาอย่างทนัท่วงท ี

ค าส าคญั (Keywords) 
อุบตัเิหตุ, รถจกัรยานยนต ์ประกนัภยัภาคบงัคบั, บรษิทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั 
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ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซ้ือสินค้า ณ ถนนคนเดิน จ.สุราษฎรธ์านี 

ทศันียา บวัเพช็ร 

สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

tudsaniya@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ณ ถนนคนเดนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี มวีตัถุประสงคก์าร

วิจยัเพื่อ (1) ศึกษาปจัจยัทางการตลาดที่อิทธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้า ณ ถนนคน (2) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทาง
การตลาดกบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้า ณ ถนนคนเดนิ โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลจากผูท้ีม่าซื้อสนิคา้ ณ ถนนคนเดนิ โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ จ านวน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติเชงิ
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสถิติเชงิอนุมานด้วยค่า Chi-square ที่ระดบั
นยัส าคญั .05   

ผลการวจิยัพบว่า ผูท้ีม่าซือ้สนิคา้ ณ ถนนคนเดนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-25 ปี อาชพี
นักเรยีนนักศกึษา มรีายไดต้ัง้แต่ 5,000-10,000 บาท และเคยมาซือ้สนิคา้ทีถ่นนคนเดนิแลว้  ในส่วนระดบัความคดิเหน็ของปจัจยัทาง
การตลาดทีอ่ทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ณ ถนนคนเดนิ โดยภาพรวมแลว้ ปจัจยัทางการตลาดมอีทิธพิลส าคญัต่อการซือ้สนิคา้ ณ 
ถนนคนเดนิ อยู่ในระดบัมาก ทัง้ด้าน ผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด เมื่อทดสอบ
สมมุตฐิานพบว่า ปจัจยัดา้นการตลาดในดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ณ ถนนคนเดนิ จงัหวดั สุ
ราษฎรธ์านี 

ค าส าคญั (Keywords)  
ปจัจยัทางการตลาด, การตดัสนิใจ, ถนนคนเดนิ 

แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี 
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พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อารีวรรณ สีชมุ 

สาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 84000 

areewan@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ”  มวีตัถุประสงคก์าร

วจิยัเพื่อ (1) ศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (2) เพื่อศกึษาถงึปจัจยัที่
ก าหนดการใชบ้ตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ (3) เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรที่
มผีลต่อการเปลีย่นแปลงการใชจ้่ายเมื่อมบีตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอืแบบสอบถาม โดยไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างผู้ถอืบตัรเครดติในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จ านวน 400 ราย 
เพื่อหาค่าสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน หาค่าสถติเิชงิอนุมานดว้ยค่า Chi-
square ทีร่ะดบันยัส าคญั .05   

ผลการวจิยัพบว่าผูถ้อืบตัรเครดติส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 33-42 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีเจา้ของ
ธุรกจิส่วนตวั มรีายไดต้ัง้แต่ 25,000-30,000 บาท มคีวามถี่ในการใชบ้ตัรเครดติเดอืนละ 1 ครัง้ มมีูลค่าในการใชบ้ตัรเครดติ 15,000-
20,000 บาทต่อเดอืน ปจัจยัที่ก าหนดการใช้บตัรเครดติ พบว่าอตัราดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัในการเลอืกบตัรเครดติ ส่วน
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ พบว่าส่วนใหญ่มบีตัรเครดติไวใ้ชเ้นื่องจากสามารถผ่อนช าระไดแ้ละมคีวามสะดวกปลอดภยั ดา้นการใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดิต ผู้ถือบตัรส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพื่อสาธารณูปโภค (ช าระสนิค้าและบริการ) และสนิค้าอุปโภค (เครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องประดบั) เมื่อทดสอบสมมุตฐิานพบว่า ปจัจยัทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามอายุ ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อปจัจยัการใชบ้ตัรเครดติ 
แต่เพศ การศกึษา อาชพี และรายได ้มคีวามสมัพนัธต่์อปจัจยัการใชบ้ตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติ ปจัจยัทางประชากรศาสตรจ์ าแนก
ตามเพศไม่มคีวามสมัพนัธต่์อเหตุผลในการสมคัรสมาชกิบตัรเครดติ  แต่อายุ การศกึษา อาชพี และรายได ้มคีวามสมัพนัธต่์อเหตุผลใน
การสมคัรเป็นสมาชกิบตัรเครดติ และปจัจยัทางประชากรศาสตรจ์ าแนกตามเพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายได ้มคีวามสมัพนัธต่์อ
การใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติ 

จากผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า เมื่อผูถ้อืบตัรเครดติมอีายุมากขึน้และมฐีานะมัน่คงขึน้ ท าใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ และบรโิภคผ่านบตัร
เครดติเพิม่ขึน้ โดยสว่นใหญ่ผูถ้อืบตัรเครดติจะใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติด้านสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ 

ค าส าคญั (Keywords) 
พฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติ, บตัรเครดติ, ผูถ้อืบตัรเครดติ 

แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี 
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ความต้องการพฒันาศกัยภาพของพนักงานเอกชน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รตันาพร ขุ้ยด้วง 

มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 84000 

rattanaporn@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การศึกษาความต้องการพฒันาศกัยภาพพนักงานเอกชน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจยัเชงิพรรณนา 

(Descriptive Research) ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัในการท างาน และ ความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพของพนักงานเอกชน ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยเกบ็ขอ้มูลจากพนักงานเอกชนในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุ
ราษฎรธ์านี ใชก้ารค านวณหาสดัสว่น แต่สายอาชพีโดยก าหนดเลอืกเฉพาะ พนกังานดา้นบรกิาร พนกังานขาย พนกังานช่างฝีมอื และ 
พนักงานธุรการและบัญชี จ านวนกลุ่มละ 100 คน รวมทัง้หมด 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถามการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้สถิติสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั, t-test และ F-test กรณีพบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่ม จะวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มต่าง 
เป็นรายคู่โดยใช ้Scheffe’ ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31-40 ปี มสีถานภาพสมรส มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมรีายได ้15,001-20,000 บาท มปีระสบการณ์ในการท างานไม่เกนิ 5 ปี ความคดิเหน็ต่อปจัจยัในงาน ของพนกังานเอกชน 
มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย ส าหรบัผลการพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัเหน็ด้วยในทุกๆด้าน ซึ่ง
สามารถเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร รองลงมา ด้านทศันคติต่อการท างานและองคก์ร 
ดา้นสภาแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการบงัคบับญัชา และน้อยทีส่ดุในดา้นความกา้วหน้าในอาชพี ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ ของ
พนักงานเอกชน ความต้องการพฒันาศกัยภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส าหรบัผลการพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยในทุกๆดา้น ซึง่สามารถเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการฝึกอบรม รองลงมาในดา้นการศกึษาต่อ และน้อย
สุดในดา้นการเรยีนรู้ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ความคดิเหน็ต่อปจัจยัในการท างานจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลพบว่า สายงาน
อาชพี ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั มคีวามเหน็ต่อปจัจยัในงานในภาพรวมและในรายดา้นแตกต่างกนั สถานภาพ
การสมรสทีแ่ตกต่างกนั มคีวามเหน็ต่อปจัจยัในงานในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านทศันคตต่ิอการท างานและองค์กร และ
ปจัจยัในงานโดยภาพรวม แตกต่างกนั ประสบการณ์การท างานทีแ่ตกต่างกนั ความเหน็ต่อปจัจยัในการท างานต่อสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ด้านการบงัคบับญัชา และปจัจยัในงานโดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  สรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ความต้องการพฒันาศกัยภาพตนเอง จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า สายงานอาชพี ระดบัการศกึษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนทีต่่างกนั มคีวามเหน็ต่อความต้องการพฒันาศกัยภาพตนเอง แตกต่างกนั ประสบการณ์ในการท างาน มคีวาม
คดิเหน็ต่อความต้องการพฒันาศกัยภาพตนเองในดา้นการฝึกอบรม และความต้องการโดยรวมแตกต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อความ
ต้องการพฒันาศกัยภาพตนเองในดา้นการฝึกอบรมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ความคดิเหน็ต่อปจัจยัในงานกบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพตนเอง พบว่า ปจัจยัการท างานในภาพรวมและในรายได ้มคีวามสมัพนัธ์
กบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพตนเองของพนกังานเอกชน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ค าส าคญั (Keywords) 
ความตอ้งการ, พฒันาศกัยภาพ, พนกังานเอกชน 
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ความคิดเหน็ท่ีมีต่อปัจจยัจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

นรารตัน์ เก้ือทอง 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

nararat@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การศกึษา เรื่อง ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปจัจยัจงูใจในในการปฏบิตังิาน และเพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปจัจยัจงูใจในในการปฏบิตังิานของ
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื พนกังานสว่นทอ้งถิน่ในอ าเภอเมอืง
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จ านวน 11 แห่ง กลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยใชห้ลกัแนวคดิทฤษฎสีองปจัจยัของเฮรซ์เบริก์  โดยใชแ้บบสอบถาม
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลมาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งแบนมาตรฐาน สถติเิชงิ
อนุมานใช้ส าหรบัทดสอบมามติฐาน ได้แก่ t-test และ F-test ส าหรบัการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้การทดสอบ LSD โดย
ก าหนดระดบันยัส าคญัการทดสอบทีร่ะดบั 0.05 

ผลการศกึษาพบว่า พนักงานส่วนทอ้งถิน่ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปจัจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบตัิ ปจัจัยด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ปจัจยัดา้นความมัน่คงในงาน ปจัจยัดา้นภาวะ
ผูน้ าและความศรทัธาต่อผูบ้งัคบับญัชา และปจัจยัดา้นสวสัดกิารของหน่วยงาน พนักงานทอ้งถิน่ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
เหน็ด้วยอยู่ในระดบัมาก และปจัจยัด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตัิงาน ปจัจยัด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ปจัจยัด้าน
โอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และปจัจยัด้านความเพยีงพอของเงนิเดอืนและรายได้ เหน็ด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้ในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานใหส้ามารถท างานไดป้ระสทิธภิาพ ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไวน้ัน้จะตอ้งได้รบัความร่วมมอื
จากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาทีส่ามารถใหค้ าปรกึษาในการแกป้ญัหาได ้ดา้นความแตกต่าง พบว่า พนักงานส่วนทอ้งถิ่นที่มี
ปจัจยัจูงใจในการปฎบิตังิาน ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ส าหรบัปจัจยัสว่นบุคคลดา้นสายการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัพนกังานสว่นทอ้งถิน่มี
ความคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจในการปฏบิตัไิม่แตกต่างกนั 

ค าส าคญั (Keywords)  
ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปจัจยัจงูใจ, ในการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นทอ้งถิน่, ในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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ผลการจดัการเรียนรูด้้วยเทคนิค KWLH Plus รว่มกบัแบบฝึกทกัษะตามแนวคิดของเดวีส ์(Davies) 

 ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะปฏิบติัการสรา้งแบบและตดัเยบ็เส้ือสตรี 

ของนักศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้

 สุมาลี รกัโข 

คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา  90000 

sumaleerugko@hotmail.com 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ สรา้งและหาประสทิธภิาพแบบฝึกทกัษะตามแนวคดิของเดวสี ์(Davies) เรื่องการสรา้งแบบและ 

ตดัเยบ็เสือ้สตร ีตามเกณฑ ์80/80 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนก่อนและหลัง เรียนด้วย เทคนิค KWLH Plus 
ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะตามแนวคดิของเดวสี ์(Davies) เรื่องการสรา้งแบบและตดัเยบ็เสือ้สตร ีเปรยีบเทยีบทกัษะปฏบิตักิารสรา้งแบบ
และตดัเยบ็เสือ้สตรขีองผูเ้รยีน หลงัใชก้ารจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะตามแนวคดิของเดวสี ์(Davies) 
กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะตาม
แนวคดิของเดวสี ์(Davies) กลุ่มตวัอย่างเป็น นกัศกึษาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ วทิยาลยัการอาชพีนาทว ีทีเ่ลอืกเรยีนวชิาเสือ้เบือ้งต้น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน15 คน เครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน แบบฝึกทกัษะตามแนวคดิของเดวีส ์(Davies) แบบ
ประเมนิทกัษะปฏบิตั ิและแบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน สถติวิเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ( X ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)    
หาค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะดว้ยวธิ ีE1 / E2 และค่า Z การทดสอบอนัดบัของวลิคอกซนั (The Wilcoxon Signed Ranks Test) 
ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของเดวีส์ (Davies) เรื่องการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
84.03/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนที่ เ ร ียน เรื่องการสร้างแบบและตดัเยบ็เสือ้สตรีด้วย เทคนิค
KWLH Plus ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะตามแนวคดิของเดวสี ์(Davies) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงู กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกัษะปฏบิตัติามแนวคดิของเดวสี ์(Davies)การสรา้งแบบและตดัเยบ็เสือ้สตรขีองผูเ้รยีนมทีกัษะปฏบิตักิารสรา้ง
แบบและตดัเยบ็เสือ้สตรสีูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนด้วย เทคนิค KWLH Plus ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะ
ตามแนวคดิของเดวสี ์(Davies) เรื่องการสรา้งแบบและตดัเยบ็เสือ้สตร ีในระดบัมาก (X = 4.36) 

ค าส าคญั (Keywords) 
เทคนิค KWLH Plus, แบบฝึกทกัษะตามแนวคดิของเดวสี ์(Davies), ทกัษะปฏบิตักิารสรา้งแบบและตดัเยบ็เสือ้สตร ี
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ศึกษาปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม: ศึกษาพระราชบญัญติัส่งเสริม 
และรกัษาคณุส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 

สริุนทร ์ทองแท่น 

สาขาวชิานิตศิาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัตาปี สรุาษฎรธ์านี 84000 

surin@tapee.ac.th 

บทคดัย่อ (Abstract) 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาวเิคราะหป์ญัหาอุปสรรคในการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มตามพระราชบญัญตัิ

สง่เสรมิและรกัษาคณุสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยมกีลุ่มตวัอยา่งประชากรทีใ่ชใ้นการ
วจิยัจ านวน198 คน ทีท่ าหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มซึง่ประกอบ ผูพ้พิากษา/พนกังานอยัการ จ านวน 40 
คน เจา้พนักงานต ารวจ จ านวน 66 คน และเจา้พนักงานฝา่ยปกครอง/เจา้พนักงานดา้นสิง่แวดลอ้ม จ านวน  92 คน รวมประชากรทัง้สิน้ 
198 คน ซึง่เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์ โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้  

 ผลการศกึษาพบวา่ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษา
คุณสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 กล่าวคอืเมื่อมกีารกระท าความผดิเกดิขึน้ในคดคีวามผดิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและก่อใหเ้กดิความเสยีหายและมี
การฟ้องรอ้งด าเนินคดใีนคด ีส าหรบัในคดแีพ่งจะเป็นการฟ้องในลกัษะละเมดิจะท าใหเ้กดิปญัหาในการพสิจูน์ความผดิและความเสยีหายที่
เกดิขึ้นและบางครัง้การเกดิความเสยีหายต้องใช้ระยะเวลานานท าให้เกดิความยุ่งยากในการพสิูจน์ความเสยีหาย ส าหรบัทางคดอีาญา
มาตรการลงโทษผูก้ระท าความผดิอตัราโทษปรบัในอตัราต ่าและตายตวัตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทัง้โดยไม่แยกระหวา่งผูก้ระท าความผดิ
ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล ท าใหผู้ก้ระท าความผดิไม่เกรงกลวั อกีทัง้มกีารกระท าความผดิซ ้าอกี และนอกจากน้ีหน่วยงานในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายมหีลายหน่วยงานท าใหม้กีารท างานซ ้าซ้อนและปญัหาความไม่ชดัเจนของหน่วยงานทีม่อี านาจฟ้องด าเนินคด ีซึ่งจาก
ปญัหาและอุปสรรคดงักล่าวท าใหก้ารบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไม่มปีระสทิธเิท่าทีค่วรท าใหม้ี
การกระการผดิและฝา่ฝืนกฎหมายอนัจะท าใหเ้กดิปญัหาและความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มเป็นอนัมาก 

ส าหรบัแนวทางในการเพิม่ประสทิธใินการบงัคบัใชก้ฎหมายพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณสิง่แวดลอ้ม พ .ศ. 2535 พบว่า
ควรที่จะมกีารผลกัภาระการพสิูจน์ในความเสยีหายใหแ้ก่ผูท้ีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายในคดสีิง่แวดลอ้ม ว่ามไิด้เป็นผูก่้ อใหเ้กดิการกระท า
ความผดิหรอืมไิดเ้ป็นผูก่้อใหเ้กดิความเสยีหาย และแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งมกีารประสานความร่วมมอื
กนั และนอกจากน้ีมาตรการลงโทษทางอาญาอตัราโทษปรบัควรทีจ่ะใหม้กีารปรบัเป็นรายวนัตลอดระยะเวลาทีม่กีารฝา่ฝืนโดยมกีารแยก
อตัราโทษส าหรบัผู้ที่มีการกระท าความผดิที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งเห็นว่านิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่ก่อให้เกิดปญัหาทาง
สิง่แวดลอ้มลกัษณะทีม่คีวามรุนแรงและมปีรมิาณมากและกวา้งขวาง 

ค าส าคญั (Keywords) 
การบงัคบัใชก้ฎหมาย, กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม, พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุสิง่แวดลอ้ม, ปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
หมายถงึ ขอ้ขดัขอ้งทีเ่กดิจากการน ากฎหมายพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไปปฏบิตัใิชโ้ดยค านึกถงึ
เจตนารมณ์ในการบญัญตักิฎหมาย 

แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี  
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ความคิดเหน็ของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ต่อการพฒันาข้าราชการต ารวจ 

กชพร คงพยคัฆ ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี84000 

 kotchaphon@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การวจิยัเรื่อง “ความคดิเหน็ของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีต่อการพฒันาขา้ราชการต ารวจ”มวีตัถุประสงคก์าร

วจิยัเพื่อ (1) ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของขา้ราชการต ารวจในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีทีม่ต่ีอการพฒันาขา้ราชการ (2) ศกึษาปญัหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาข้าราชการต ารวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบ t-test และค่าทดสอบ F-test ผลการวเิคราะห ์ต ารวจระหว่าง
ต ารวจชัน้ประทวนและต ารวจชัน้สญัญาบตัร และต ารวจทีท่ างานในสายงานต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัการพฒันาขา้ราชการต ารวจ
ต่างกนั สว่นต ารวจเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัการพฒันาขา้ราชการต ารวจไม่ต่างกนั 

ค าส าคญั (Keywords) 
ขา้ราชการต ารวจ, ขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวน, ขา้ราชการต ารวจชัน้สญัญาบตัร, การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี สรุาษฎรธ์านี 
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ความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการหาดแหลมโพธ์ิ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 

โชคมี แสงสุรินทร ์

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

chokmee@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิารหาดแหลมโพธิ ์อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏรธ์านี มวีตัถุประสงคก์าร

วจิยัเพื่อ (1) ศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารหาดแหลมโพธิ ์อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏรธ์านี (2) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่น
บุคคลกบัคุณภาพการใหบ้รกิารหาดแหลมโพธิ ์อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจากผูท้่องเทีย่ว
หาดแหลมโพธิ ์อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ จ านวน 385 ราย วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาค่าสถติิ
เชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุตฐิานเพื่อหาความสมัพนัธโ์ดยใช ้
Pearson Chi-square ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05  

ผลการวจิยัพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดแหลมโพธิ ์อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ
ระหว่างอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัมธัยมตอนปลาย/ปวช. อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 10,000 - 20,000 บาท เคยมาเทีย่วหาดแหลมโพธิแ์ลว้ กบัครอบครวั โดยใชพ้าหนะรถยนตใ์นการเดนิทาง เพื่อมาพกัผ่อนเพราะ
มบีรรยากาศด ีในช่วงวนัหยุดและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ มคี่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วประมาณ 200-500 บาท มคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพ
การให้บรกิารในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านการเขา้ใจรบัรู้ความต้องการของผูบ้รกิาร ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร และด้านความน่าเชื่อถือหรอืความไวว้างใจ ตามล าดบั เมื่อทดสอบสมมุตฐิาน 
พบว่าสถานภาพสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัดา้น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจต่อคุณภาพของการใหบ้รกิารหาดแหลมโพธิ ์อ าเภอไชย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ ระดบันยัส าคญั ที ่0.05    

ค าส าคญั (Keywords)   
ความพงึพอใจ, คุณภาพการใหบ้รกิาร, หาดแหลมโพธิ ์

แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี 
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การน าหลกัทศพิธราชธรรม ไปใช้ในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางใบไม ้
 อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ปรรณพชัญ ์จิตรจ์ านง 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

pannaphat@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การศกึษาเรื่อง การบรหิารงานโดยการใชห้ลกัทศพธิราชธรรม ขององค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุ

ราษฎรธ์านี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการบรหิารงานโดยการใชห้ลกัทศพธิราชธรรม  ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางใบไม ้อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารงานโดยการใชห้ลกัทศพธิราชธรรม ขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดศ้กึษาถงึ การบรหิารงานโดยการใชห้ลกัทศพธิราชธรรม ใน
ดา้น 1) ทาน 2) ศลี 3) ปรจิาคะ 4) อาชชวะ 5) มทัทวะ 6) ตปะ 7) อกัโกธะ 8) อวหิงิสา 9) ขนัต ิและ10) อวโิรธนะพบว่า 

มกีารน าหลกัทศพธิราชธรรมไปใชใ้นการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล จากการสอบถามประชาชน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางใบไม ้พบว่า ดา้นทาน (การให)้ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ เท่ากบั 4.23  กพ็บว่า ไดม้กีารปฏบิตัติาม
หลกัทศพธิราชธรรม โดยการปฏบิตังิานดว้ยความซื่อตรง รกัษาศลี ผูบ้รหิาร มกีารวางแผนงาน วางโครงสรา้งการท างาน และการใช้
งบประมาณ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้คีวามประพฤตดิงีาม เสยีสละประโยชน์
ส่วนตน ในดา้นทาน ไดม้กีารน ามาใชโ้ดย การด าเนินงานในบางครัง้อาจไม่สามารถเบกิจ่ายงบประมาณได ้อนัเนื่องมาจากขอ้จ ากดั
ทางกฎหมาย แต่ว่ากจิกรรม/โครงการเหล่านัน้ ควรจะตอ้งมต่ีอไป เพื่อใหเ้กดิประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
กจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งเสยีสละทรพัยส์ว่นตวัเพื่อใหก้จิกรรม/โครงการเหล่านัน้ ด าเนินต่อไปได ้ รวมทัง้มคีวามโอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือ แบ่งบนั
สิง่ของต่างๆ ใหก้บัผูร้่วมงาน รวมถงึประชาชน  ส่วนดา้นขนัต ิ(ความอดทน)  โดยผูบ้รหิารต้องมคีวามอดทน ตดัสนิใจต่างๆดว้ยสติ
และเหตุผล มองใหเ้หน็ถงึสาเหตุของปญัหา แลว้แกไ้ขทีจุ่ดนัน้ อย่าปล่อยใหอ้ารมณ์เป็นใหญ่ เพราะจะท าใหง้านเสยีหาย สง่ผลเสยีต่อ
องคก์รและประชาชน สิง่ส าคญั คอื ตวัผูป้กครองหรอืผูบ้รหิารจะตอ้งยดึถือปฏบิตัใินหลกัทศพธิราชธรรมและ รูจ้กับรหิารตนเองก่อน 
แลว้จงึจะน าไปประยุกต์ใชใ้นการบรหิารคน และบรหิารงานไดด้ ีปญัหาต่างๆ ทัง้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และดา้นสงัคม กจ็ะไม่
เกดิขึน้เมื่อผูบ้รหิารประพฤตตินโดยยดึหลกัธรรมในการปกครอง และท าใหเ้กดิประโยชน์สขุแก่ประชาชนในทอ้งถิน่สบืไป  

ค าส าคญั (Keywords) 
การน าหลกัทศพธิราชธรรม, ไปใชใ้นการบรหิารงาน, ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลในเขตอ าเภอเมอืง 

แหล่งทุน (Funding Agency)  
มหาวทิยาลยัตาปี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
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ความรูค้วามเข้าใจของผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

วนัเพญ็ จนัทรค์ง 

คณะบญัช ีมหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

Wanpen@tapee.ac.th 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การศกึษาวจิยัเรื่อง “ความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ (1) ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีูลค่าเพิม่ และ(2)ศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้มูล
ทัว่ไปของผูป้ระกอบการต่อความรูค้วามเขา้ใจการเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคลและขอ้มูล
องคก์ร ใชก้ารสุ่มตวัอย่างในการวจิยั จ านวน 346 ตวัอย่าง ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota  Sampling) แบ่งสดัส่วนตามรปูแบบ
การจดทะเบยีนธุรกจิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม การวเิคราะหข์อ้มูลใช ้ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมตฐิานโดยใชค้่าสถติ ิ t – test และ F - test กรณีพบความแตกต่างจะเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ธิ ีLSD  

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 41 - 50 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและเป็นเจา้ของธุรกจิ/
หุน้สว่น/กรรมการ มรีปูแบบองคก์รเป็นกจิการเจา้ของคนเดยีว/หา้งหุน้สว่นสามญั/คณะบุคคล มปีระเภทธุรกจิซือ้มาขายไป มรีะยะเวลา
ทีจ่ดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ 6 - 10 ปี มรีายไดข้องกจิการต่อปี ต ่ากว่า 1,800,001 บาท ต่อปี และมรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจการเป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ใน 6 ดา้น ดงันี้ โดยภาพรวมมคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายดา้น พบว่า มี
ความรูม้ากทีสุ่ดอยู่ในระดบัดใีนดา้นผูม้หีน้าทีจ่ดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่และเสยีภาษีมูลค่าเพิม่ และดา้นการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ 
การยื่นแบบและการช าระภาษี มคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลางในด้านหลกัเกณฑ์ความรบัผดิชอบในการเสยีภาษีมูลค่าเพิม่  ด้านบท
ก าหนดโทษ ดา้นกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม่ ดา้นหลกัเกณฑก์ารจดัท าใบก ากบัภาษีการจดัท ารายงานและการเกบ็เอกสาร
และรกัษาหลกัฐานและเอกสาร ดา้นหลกัเกณฑค์วามรบัผดิชอบในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ และดา้นกจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ 
เรยีงตามล าดบั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประเภทธุรกจิ และระยะเวลาในการจดทะเบยีนมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ไม่แตกต่าง  แต่รปูแบบธุรกจิและรายไดข้องกจิการต่อปี มคีวามรูค้วามเขา้ใจจดทะเบยีน
ภาษีมูลค่าเพิ่มในด้านกิจการที่ได้รบัยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 การศึกษานี้พบว่า 
ผูป้ระกอบการควรศกึษาความรูเ้กีย่วกบักจิการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ใหม้ากขึน้  

ค าส าคญั (Keywords) 
ความรูค้วามเขา้ใจ, ผูป้ระกอบการ, ภาษมีลูค่าเพิม่, สรุาษฎรธ์านี 

แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี  
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การวิเคราะหต้์นทุนและผลตอบแทนการท าสวนกระท้อนของเกษตรกรต าบลคลองน้อย  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

สมนึก เลิศแก้ว* และ เฉลิมพร บวัพา 

คณะบญัช ีมหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

*somnuek@tapee.ac.th

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาตน้ทุนในการท าสวนกระทอ้น ผลตอบแทนจากการท าสวนกระทอ้นและศกึษาปญัหา

อุปสรรคขอ้เสนอแนะในการท าสวนกระทอ้นของเกษตรกร ต. คลองน้อย อ.เมอืง  จ.สรุาษฎรธ์านี  กลุ่มตวัอย่าง คอื เกษตรกรผูท้ าสวน
กระทอ้นเกษตรกร ต.คลองน้อย อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี จ านวน 20 ราย เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและท าการวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติหิาค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) ผลการศกึษาพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกระทอ้นพนัธุป์ุยฝ้าย รองลงมาคอืพนัธุท์บัทมิ มพีืน้ทีป่ลูกกระทอ้นน้อยกว่า 10 ไร่ ต้นทุนในการปลูกกระทอ้น
ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเรื่องพนัธุก์ระท้อน 3,001- 5,000 บาท/ไร่  ค่าแรงในการปลูก 1,000 - 3,000 บาท/ไร่ ค่าแรงในการเกบ็เกี่ยว 
1,000 - 3,000 บาท/ไร่/ปี  ปุ๋ ย 1,000 - 3,000 บาท/ไร่/ปี และเครื่องมอื อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าสวนกระทอ้นประกอบดว้ย เครื่องสบูน ้า
พร้อมป ัม้น ้า สายยางรดน ้า เครื่องพ่นยา จอบ เครื่องตดัหญ้า 10,000 บาท เฉลี่ยสดัส่วนต้นทุน เป็นค่าใชจ้่ายประจ า คดิเป็นรอ้ยละ 
63.64 และค่าใชจ้่ายผนัแปร คดิเป็นรอ้ยละ 36.36 ของตน้ทุนทัง้หมด เมื่อกระทอ้นอายุ 3 ปี กจ็ะออกผลผลติ จ านวนผลผลติกระทอ้น/
ไร่/ปี มากกว่า 300 กก. ราคาขายเฉลี่ยกโิลกรมัละ 30 บาทขึน้ไป รายได้จากการจ าหน่ายกระท้อน 70,001 - 90,000 บาท/ไร่/ต่อปี 
เกษตรกรมคีวามพงึพอใจต่อราคาทีจ่ าหน่าย จากการเกบ็ขอ้มูลราคาขัน้ต ่าทีเ่กษตรกรต้องการไม่ต ่ากว่ากโิลกรมัละ 25 บาท วธิกีาร
จ าหน่ายของเกษตรกร คอื พ่อค้ามารบัซื้อในสวน ปญัหาอุปสรรคในการท าสวนกระท้อนของเกษตรกรในภาพรวม คอืปญัหาด้าน
ผลผลติ เน่ืองจากสภาพดนิฟ้าอากาศไม่อ านวย รองลงมาคอื รสชาตเิปลีย่น ขนาดลูกเลก็ และเกษตรกรขาดความรูด้า้นการเตรยีมกิง่
พนัธุ ์ขาดขอ้มลูการตลาด ขอ้เสนอแนะคอืเกษตรกรควรมกีารรวมกลุ่มเพื่อสรา้งอ านาจต่อรองกบักลุ่มพ่อคา้คนกลางและรฐับาลควรเขา้
มามบีทบาทในการใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่มเกษตรกร 

ค าส าคญั (Keywords) 
ตน้ทุน, ผลตอบแทน, การท าสวนกระทอ้น 

แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี  
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การพฒันากิจกรรมส่งเสริมการคิดโดยใช้ค าถามการคิดแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน บูรณาการนิทานคณุธรรม         
กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

สายใจ วงศต่์อเกียรติ 

โรงเรยีนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12000 

saijaiwongtaokead1914@gmail.com 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันากจิกรรมส่งเสรมิการคดิโดยใชค้ าถามการคดิแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน บูรณา

การนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ประชากรเป็น
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนเทศบาลท่าโขลง ๑ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดม้า
โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมส่งเสรมิการคดิโดยใชค้ าถาม
การคดิแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน บูรณาการนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบั
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยใช ้แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมส่งเสรมิการคดิโดยใชค้ าถามการคดิแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน บรูณา
การนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบวดั
ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้  

ผลการวจิยัพบว่า 
1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมสง่เสรมิการคดิโดยใชค้ าถามการคดิแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน บรูณาการนิทาน

คุณธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 มปีระสทิธภิาพเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 

2. ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 หลงัทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมส่งเสรมิ
การคดิโดยใชค้ าถามการคดิแบบหมวกหกใบ ของ เดอโบโน บูรณาการนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ค าส าคญั (Keywords) 
ค าถามการคดิแบบหมวกหกใบ, ความสามารถในการคดิวเิคราะห,์ นิทานคุณธรรม, สงัคมศกึษา 
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การท างานเป็นทีม ตามความคิดเหน็ของคร ู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 
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*eyemoobin30@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการท างานเป็นทมี ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 16 2) เปรยีบเทยีบการท างานเป็นทมี ตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 จ าแนก
ตาม เพศ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน และขนาดโรงเรยีน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ครูสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 16 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 53 โรงเรยีน ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้จ านวน 339 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง
ของเครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan ) แลว้ท าการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรยีนแลว้
ใชว้ธิกีารสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบัสลาก เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า  5 ระดบั 
มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.967 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบค่าท ี(t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test)  

ผลการวิจยัพบว่า 1)การท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) ครูทีม่ ีเพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
การท างานเป็นทมีสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั สว่นครทูีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนที่
มขีนาดของโรงเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการท างานเป็นทมี สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 ใน
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ครูที่ปฏบิตัิงานในโรงเรยีนที่ขนาดของ
โรงเรียนต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อการท างานเป็นทีมด้านความชดัเจนของวตัถุประสงค์และด้านการมสี่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และดา้นการสือ่สารอย่างเปิดเผยแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ทมี, การท างานเป็นทมี, สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 16 
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ทศันคติและแรงจงูใจของประชาชนชุมชนบางใบไม้ในการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 

ฉันทช์นก ไชยสมบูรณ์* และ สินีรตัน์ รสหวาน 
 

สาขาการบรกิารและการท่องเทีย่ว คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
 

*chanchanok@tapee.ac.th 
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละแรงจงูใจของประชาชนชุมชนบางใบไมใ้นการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีมี
วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ (1) ศกึษาทศันคตขิองประชาชนชุมชนบางใบไมใ้นการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปี (2) ศกึษาแรงจูงใจของประชาชน
ชุมชนบางใบไมใ้นการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปี (3) ศกึษาความสมัพนัธข์องทศันคตแิละแรงจูงใจของประชาชนบางใบไมใ้นการอนุรกัษ์ลุ่ม
น ้าตาปีจ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชาชนชุมชนบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวดั 
สุราษฎร์ธานี ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่ายในบรเิวณชุมชนบางใบไม ้จ านวน 360 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิเพื่อหาค่าสถติิเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสถติเิชงิ
อนุมานดว้ยค่า Chi-square ทีร่ะดบันยัส าคญั .05   

 ผลการวจิยัพบว่า ผูก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ประชาชนชุมชนบางใบไม ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 181 คน มอีายุ 31-40 ปี รองลงมาคอื มอีายุ 41-50 ปี อายุ 21-30 ปี และ น้อยทีสุ่ด มอีายุ 51 ปีขึน้ไป ตามล าดบั
มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมอีาชพีรบัจ้าง มรีายได้ 10,000-20,000 บาท มรีะยะเวลาที่อาศยัอยู่ในชุมชนบางใบไม้ 3-10 ปี  
มสีถานะในชุมชนเป็นประชาชนทัว่ไป ในส่วนของระดบัทศันคตขิองประชาชนในชุมชนต่อการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปี โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ ด้านการรกัษาสภาพแหล่งน ้า รองลงมา ด้านการป้องกนัมลพิษทรพัยากรน ้า ด้านการใช้ทรพัยากรน ้าบรเิวณ 
ลุ่มน ้าตาปีอย่างประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามล าดบั ในส่วนของระดบัแรงจูงใจของประชาชนในการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปีโดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง คอื การใชท้รพัยากรน ้าบรเิวณลุ่มน ้าตาปีอย่างถูกหลกัจะช่วยสนับสนุนประชาชนใหม้อีาชพีเกษตร ที่
มัน่คง และด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าบรเิวณลุ่มน ้าตาปีอย่างถูกวธิจีะท ามนี ้าสะอาดส าหรบัอุปโภคบรโิภคตลอดไป และสามารถ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงาม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากนัอยู่ในระดบัสงู รองลงมาในดา้นการไดร้บัการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์จากทาง
ราชการในการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าบรเิวณบรเิวณลุ่มน ้าตาปี จะท าใหน้ ้าสะอาดมากขึน้อยู่ในระดบัสงู และน้อยทีสุ่ด ในขอ้การก าหนด
นโยบาย/แผนงาน/โครงการทีด่ใีนการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าบรเิวณลุ่มน ้าตาปีของรฐั สามารถท าใหเ้กดิความสนใจทีจ่ะอนุรกัษ์ทรพัยากร
น ้าบรเิวณลุ่มน ้าตาปี อยู่ในระดบัต ่า และในสว่นของความสมัพนัธข์องทศันคตแิละแรงจงูใจของประชาชนชุมชนบางใบไมใ้นการอนุรกัษ์
ลุ่มน ้าตาปี พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัดา้นอาชพี รายไดเ้ฉลีย่/เดอืน และระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชนมี
ความสมัพนัธก์นัทศันคตใินการอนุรกัษ์ดา้นการกัษาสภาพแหล่งน ้า ณ ระดบันัยส าคญัที ่0.05 กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพส่วนบุคคลที่
แตกต่างกนัในทุกๆดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตใินการอนุรกัษ์ดา้นการป้องกนัมลพษิทรพัยากรน ้า ณ ระดบันัยส าคญัที ่0.05 กลุ่ม
ตวัอย่างทีม่สีถานภาพส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัในดา้นระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่/เดอืน ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน สถานะ
ในชุมชน มคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตใินการอนุรกัษ์ดา้นการใชท้รพัยากรน ้าบรเิวณลุ่มน ้าตาปีอย่างประหยดัและเกดิประโยชน์สงูสุด ณ 
ระดบันยัส าคญัที ่0.05  และกลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัในดา้นเพศ อาชพี รานไดเ้ฉลีย่/เดอืน มคีวามสมัพนัธก์บั
ทศันคตใินการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปีโดยภาพรวม ณ ระดบั นัยส าคญัที ่0.05 ส่วนสถานภาพส่วนบุคคลในดา้นอื่นๆ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
และผลการหาความสมัพนัธข์องแรงจงูใจในการอนุรกัษ์ลุ่มน ้าตาปีกบัสถานภาพสว่นบุคคล พบว่า สถานภาพสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัใน
ด้านอายุ อาชพี รายได้เฉลี่ย/เดอืน ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในชุมชน และสถานะในชุมชนมคีวามสมัพนัธก์บัแรงจูงใจในการอนุรกัษ์ลุ่ม
น ้าตาปี  
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 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้ไดแ้ก่ ดา้นการรกัษาสภาพแหล่งน ้า ผูน้ าชุมชนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ควรส่งเสรมิการน าวชัพชืและพชืน ้า เช่นผกัตบชวา มาแปรรูปเป็นผลติภณัฑเ์พื่อช่วยอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าบรเิวณลุ่มน ้าตาปี ดา้นการ
ป้องกนัมลพิษทรพัยากรน ้า ควรสร้างกลุ่มอาสาสมคัรฯในชุมชนร่วมกนัสอดส่องและดูแลรกัษาทรพัยากรน ้าบริเวณลุ่มน ้าตาปีให้           
ใสสะอาด ทางหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้วามรูป้ระชาชนและสนบัสนุนใหม้กีารปลกูพชืตามฤดกูาลเพื่อลดปรมิาณการใชน้ ้า ใหม้กีาร
ใชอ้ย่างประหยดัและเกดิประโยชน์สงูสดุ  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ทศันคต,ิ แรงจงูใจ, ชมุชนบางใบไม,้ การอนุรกัษ์, ลุ่มน ้าตาปี 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

80 กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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บทคดัย่อ (Abstract)  

การวิจัยเรื่อง ปจัจัยที่มีความสมัพนัธ์กับการตัดสนิใจเดินทางท่องเที่ยว อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา
นกัท่องเทีย่วชาวจนี มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ่ (1) ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี ของนักท่องเทีย่วชาวจนี (2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจนีกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เดนิทางท่องเทีย่ว โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจากนกัท่องเทีย่วชาวจนีทีท่่องเทีย่วในอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ จ านวน 400 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเรจ็รูปทางสถติิเพือ่หาค่าสถติเิชงิพรรณนา 
ไดแ้ก่ คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน หาคา่สถติเิชงิอนุมานดว้ยคา่ Chi-square  

ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โสด อายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 4,001-6,000 หยวน พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นปจัจยัผลกัดนัในการ
ตดัสนิใจเลอืกมาท่องเทีย่ว คอื การไม่เคยเดนิทางมาประเทศไทยมาก่อน ร่วมเดนิทางท่องเทีย่วกบัครอบครวั คน้หาขอ้มลูการท่องเทีย่วจาก
อนิเตอร์เน็ท นิยมเดนิทางท่องเทีย่วกบับรษิทัน าเทีย่ว ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วโดยประมาณอยู่ในช่วงระดบัปานกลาง คอื ตัง้แต่ 8,001-
16,000 หยวน วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางท่องเทีย่วคอืมาเพือ่พกัผอ่นวนัหยดุ ภมูภิาคในประเทศทีต่อ้งการไปเยอืนคอืภาคเหนือ กจิกรรม
ทีต่อ้งการท าเมือ่มาเมอืงไทย คอื ชอ้ปป้ิง และ มคีวามตอ้งการกลบัมาเทีย่วซ ้า  

สว่นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกมาทอ่งเทีย่วอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในภาพรวมพบวา่มรีะดบัคา่เฉลีย่คะแนน
ความคดิเห็นในระดบัมาก ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและกจิกรรมที่ดงึดูดใจ รองลงมาคอืด้านวฒันธรรม ประเพณี และวถิชีวีติ ด้าน
ภาพลกัษณ์ของบุคลากรและการบรกิาร ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านราคา และ ด้านความปลอดภยัและสุขอนามยั ตามล าดบั เมื่อ
ทดสอบสมมุตฐิาน พบวา่ปจัจยัสว่นบุคคลของนกัท่องเทีย่วชาวจนีมคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว อ าเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ณ ระดบันยัส าคญั ที ่0.05    

ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากผลการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุงและเสรมิศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเทีย่วจนี อ าเภอเกาะ สมุย 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัท่องเทีย่วในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้พือ่รองรบัการเป็นสว่นหน่ึง
ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
 
ค าส าคญั (Keywords)   
ความสมัพนัธ,์ การตดัสนิใจ, นกัท่องเทีย่วชาวจนี, อ าเภอเกาะสมยุ, จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
มหาวทิยาลยัตาปี  
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การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากนคร อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
เบญจพร จนัทรโคตร 

  
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช  

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80280 
  

nhumnhim_2525@hotmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา (1) ระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลปาก

นคร และ (2) หาขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง/พฒันาคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลปาก
นคร ใช้วธิกีารวจิยั 2 วธิ ีคอื 1. การวจิยัจากเอกสาร โดยจดัเกบ็ขอ้มูลเอกสารหรอืหลกัฐานต่าง ๆ ตามแบบส ารวจใชห้ลกัฐานเชงิ
ประจกัษ์ (EBIT) 2. การวจิยัจากกลุ่มส ารวจตวัอย่าง โดยจดัเกบ็ขอ้มูลความคดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบส ารวจความคิดเหน็ 
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ตามมุมมอง 
การรบัรู ้และ ประสบการณ์ของผูต้อบแบบส ารวจ ผลการวิจยัพบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากนคร ไดค้ะแนนรอ้ยละ 71.43 ซึง่ถอืว่ามคีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ ในระดบัสงู โดย
ไดค้ะแนนดชันีดา้นความปลอดจากการทุจรติในการปฏบิตังิานสงูที่สุด เท่ากบัรอ้ยละ 78.62 ซึง่อยู่ในระดบัสงู รองลงมา ไดแ้ก่ ดชันี
ความโปร่งใส เท่ากบัรอ้ยละ 73.97 อยู่ในระดบัสงู ดชันีดา้นความพรอ้มรบัผดิ เท่ากบัรอ้ยละ 73.61 ซึง่อยู่ในระดบัสงู ดชันีคุณธรรม
การท างานในหน่วยงาน เท่ากบัรอ้ยละ 69.69 อยู่ในระดบัสงู และดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร เท่ากบัรอ้ยละ 56.92 อยู่ในระดบั
ปานกลาง ตามล าดบั ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาในการประเมินครัง้ต่อไป หน่วยงานควรส่งเสริมด้านมุมมองของ
เจ้าหน้าทีก่ารรบัรู/้ประสบการณ์ตรงของการมอบหมายงานโดยยดึมาตรฐานการด าเนินงาน ทัง้นี้เพื่อใหส้าธารณชนไดร้บัรูถ้งึความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบของหน่วยงานมมีาตรฐานตามหลกัธรรมาภบิาลทีเ่คร่งครดัอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
ส าหรบัประเดน็การต่อต้านการทุจรติในองคก์รไดร้ะดบัคะแนนต ่า โดยควรส่งเสรมิการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานการต่อตา้น
การทุจรติเพื่อการบรหิารงานทีโ่ปร่งใสตามแนวทางการปฏบิตัขิองส านกังาน ป.ป.ช. อย่างเขม้งวดมากยิง่ขึน้ 
  
ค าส าคญั (Keywords) 
การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส, หลกัธรรมาภบิาล, องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากนคร 
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะเขือเปราะ หมู่ท่ี 2 ต าบลฉลุย อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 

นารีรตัน์ ประดิษฐส์าร* และ กาญจนธชั บวัพา 
 

คณะบญัช ีมหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
 

*nareerat@tapee.ac.th 
 
บทคดัย่อ (Abstract) 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะเขอืเปราะของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีห่มู่ที ่ 2 ต าบลปากฉลุย 
อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาตน้ทุนของการปลูกมะเขอืเปราะของกลุ่มเกษตรกรใน
พืน้ทีห่มู่ 2 ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2) เพื่อศกึษาผลตอบแทนของการปลูกมะเขอืเปราะของกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่หมู่ 2 ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 3) เพื่อวเิคราะหโ์ครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะเขอื
เปราะของกลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีห่มู่ 2 ต าบลปากฉลุย อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ซึง่ท าการศกึษาโดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 
ราย โดยเลอืกแบบเจาะจง และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการศกึษา การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของเกษตรกรใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ การหาค่าสดัส่วน/ร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและ
ผลตอบแทน โดยใชอ้ตัราก าไรสทุธต่ิอตน้ทุน และอตัราก าไรสทุธต่ิอยอดขาย  

ผลการศกึษา พบว่า มตี้นทุนรวมเฉลีย่ 140,765.16 บาทต่อไร่ มกี าไรสุทธเิฉลีย่ 49,996.12 บาทต่อไร่ และมอีตัราก าไรสทุธิ
ต่อต้นทุน 35.52% อตัราก าไรสุทธต่ิอยอดขาย 26.21% ต้นทุนการปลูกมะเขอืเปราะประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคญั ได้แก่ ต้นทุนค่า
วตัถุดบิเฉลี่ย 1,070.97 บาทต่อไร่ ต้นทุนค่าแรงงานเฉลี่ย 30,733.23 บาทต่อไร่ และต้นทุนค่าใชจ้่ายในการผลติเฉลี่ย 108,960.97 
บาทต่อไร ่

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ตน้ทุน, ผลตอบแทน, มะเขอืเปราะ 
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี 
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การรบัรูค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมของพนักงานบริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

หมดัเฟาซี รบูามา, อารียา บญุสวุรรณ และ รชัณีกร ย้อยแก้ว* 
 

สาขาวชิาการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
 

*Madpouzee@hu.ac.th  
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อวดัระดบัการรบัรู้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม(CSR)ของพนักงาน บรษิัทหาดทพิย์ จ ากดั 
(มหาชน) ผูว้จิยัท าการส ารวจพนักงานบรษิทั หาดทพิย ์จ านวน 298 คน โดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมของพนักงานอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาราย
ดา้น พบว่าดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืดา้นความสมคัรใจ รองลงมาคอื ดา้นจรรยาบรรณทางธุรกจิ ดา้นการรบัผดิชอบทางกฎหมาย และ
ดา้นความรบัผดิชอบทางเศรษฐกจิตามล าดบั  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การรบัรู,้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม, พนกังานบรษิทัหาดทพิย ์
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การบริหารงานวิชาการตามความคิดเหน็ของครผููส้อนโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษาในสงักดัส านักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

  
จนัชรี เยาด า* และ รุง่ชชัดาพร  เวหะชาติ 

 
สาขาบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*chr2511@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ (Abstract) 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวชิาการตามความคดิเห็นของครูผู้สอนโรงเรยีน ขยาย
โอกาสทางการศกึษาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา  เขต 2 จ าแนกตามเพศ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์
การท างาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 2 ปีการศกึษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ไดม้าจากการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 
ตามขนาดโรงเรียน โดยใช้การเทียบตาราง ของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจยัพบว่าการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก การเปรยีบเทยีบการบรหิารงานวิชาการตามความคดิเหน็ของ
ครูผูส้อนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การท างาน พบว่าไม่แตกต่างกนั ด้านตวัแปรขนาดโรงเรยีน พบว่าขนาดโรงเรยีนต่างกนั มคีวาม
คิดเห็นต่อการบริหารงานวชิาการตามความคิดเหน็ของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา สงขลา 2 แตกต่างกนั ในภาพรวมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.001 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าดา้น
การแนะแนวการศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .001 และด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ด้านการพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้ดา้นการวดั ประเมนิผลและเทยีบโอนผลการเรยีน ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา ดา้นการพฒันาสื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ด้านการพฒันาแหล่งเรยีนรู้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 และด้านการ
นิเทศการศกึษา ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ดา้นการส่งเสรมิความรูท้างวชิาการแก่ชุมชน แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การบรหิารงานวชิาการ, ครโูรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา, ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต2 
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ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของคร ู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 

 
วิไล ณ ปัตตานี* และ จรสั อติวิทยาภรณ์ 

 
สาขาบรหิารการศกึษา คณะศกึษาสาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*wilai_psu@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
        ความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูข้อง
สถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 1 จ าแนกตามตวัแปรเพศ วุฒิ
การศกึษา ประสบการณ์การสอน และขนาดสถานศกึษา โดยการเกบ็ขอ้มูลตวัอย่างจากครูในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 1 จ านวน 310 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเปรยีบเทยีบจากตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน แลว้
ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามขนาดสถานศึกษา จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจบัสลาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป ผลการวจิยัพบว่า ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาตามความ
คดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื การมวีสิยัทศัน์ร่วม รองลงมาดา้นการเรยีนรูร้่วมกนัเป็นทมี และดา้นบุคคลรอบรู ้ตามล าดบั  และ
ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยที่สุด คอื ดา้นการคดิอย่างเป็นระบบ ผลการเปรยีบเทยีบความเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 พบว่า ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การสอนและขนาดสถานศกึษา เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า ครทูีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในภาพรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 ส่วนครูทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 รวมถึงครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกนัมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 และครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศกึษาที่มขีนาดต่างกนัมคีวามคิดเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
องคก์ารแห่งการเรยีนรู,้ องคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา, ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปตัตานี เขต 1    
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

 

ฟาตอนะห ์นิและ* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 
 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000  
 

*Fathanahnilae@hotmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)    
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2  2) เพื่อศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 และ  3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 ประชากร คอื ครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 118 โรงเรียน จ านวน 2,324 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 ปีการศกึษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง
ส าเรจ็รปูของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejc and Morgan. 1970 : 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 305 คน และท าการสุม่แบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก เครื่องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 84 ข้อ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.9784 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ รองลงมา คอื ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ ดา้นการค านึงถงึความเป็นปจัเจก
บุคคล และดา้นทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ดา้นการกระตุน้ทางปญัญา การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน รองลงมา คือ ด้านการวัดผล 
ประเมนิผลและด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน ดา้นพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา ดา้นการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู้ และการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คี่าเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ด คอื ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ตามล าดบั ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงกบัการบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในระดบัสงูทีส่ดุ (r = .85**) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ภาวะผูน้ า, ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง, การบรหิารงานวชิาการ, ความสมัพนัธ ์
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การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ของคร ู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

 
ปราณี ไชยภกัดี* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

 
สาขาบรหิารการศกึษา คณะศกึษาสาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*pusocute061113@gmail.com 

 
บทคดัย่อ (Abstract) 

งานวจิยัเรื่องการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครู งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศ ึกษาการเป็นชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางว ิชาช ีพของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 1 2) เปรยีบเทยีบการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของ
ครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 1 ตามตวัแปรเพศ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
สถานศกึษา กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูผู ้สอนใสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 1 ประจ าปี
การศกึษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทยีบจากตารางส าเรจ็รูปของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan. 1970 : 
607 - 610) จ านวน 297 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรยีน  และสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัสลาก เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .921 สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนเบีย่งมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี การทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) การเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสงขลาเขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) ครูที่มเีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการเป็น
ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของสถานศกึษา ในภาพรวมไม่แตกต่าง แต่รายดา้นพบว่า ชุมชนกลัยาณมติรแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูที่ม ีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีของ
สถานศกึษา ในภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 4) ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั  มคีวามคดิเหน็ต่อการเป็นชุมชนแห่งการ
เรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษา ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 5) ครทูีป่ฏบิตังิานในขนาดสถานศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของสถานศกึษาพบว่า ในภาพรวมแตกต่างกนักนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นวสิยัทศัน์ร่วม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ทีร่ะดบั .001 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี, การเรยีนรูแ้ละการพฒันา, สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 1 
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การบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของคร ู
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2--เวน้ 1 บรรทดั-- 

 
อไุรวรรณ เล่ียนจ้าย* และ จรสั อติวิทยาภรณ์ 

 
สาขาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*Uriwan2126@ gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การบรหิารงานบุคคลเป็นกุญแจดอกส าคญัซึง่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็หรอืเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารใหป้ระสบความส าเรจ็ 
งานวจิยันี้  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษายะลา เขต 2 จ านวน 265 คน ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครู 
สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า    
ครูทีม่เีพศเพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษาไม่แตกต่างกนั ครูทีม่ ีวุฒกิารศกึษา ต่างกนั มี
ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนครูทีม่รีะดบัประสบการณ์
ท างาน ความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และครูที่
ปฏบิตังิานในสถานศกึษาขนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
งานบุคคล, การบรหิารงานบุคคล, การบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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การจดัการความขดัแย้งของผูบ้ริหาร ตามความคิดเหน็ของคร ู
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

 
พรศิลป์ ถาวรศรี* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

 
สาขาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*Sin591997128@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวจิยันี้ศกึษาการจดัการความขดัแย้งผู้บรหิาร มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการจดัการความขดัแย้งของ
ผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 3 จ านวน 297 คน ผลการวจิยัพบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร 
ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 3 ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ผล
การเปรยีบเทยีบ พบว่า ครูที่มเีพศ ต าแหน่งหน้าทีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการความขดัแย้งผู้บรหิาร แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ครูที่มอีายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการความขดัแยง้ของผู้บรหิารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานต่างกนัมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001   

 
ค าส าคญั (Keywords)  
ความขดัแยง้, การจดัการความขดัแยง้, การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร   
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คณุลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเหน็ของคร ูสงักดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสงขลา 

 
ณัฐกฤตา จอมศรี* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*gunast31@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 คุณลกัษณะผู้น าเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผู้บริหาร งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบคุณลกัษณะผู้น าของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัสงขลา 
โดยการเกบ็ขอ้มูลตวัอย่างจากครู สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสงขลา ได้จ านวน 
186 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากตารางการก าหนดขนาดของเครจซีแ่ละมอรแ์กน และท าการเทยีบสดัสว่นตามอ าเภอทีต่ัง้ จากนัน้
ท าการสุม่ตวัอย่างแบบอย่างง่าย โดยวธิกีารจบัสลาก การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู ผลการวจิยัพบว่า การ
วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครูที่มีต่อ
คุณลกัษณะผู้น าของผู้บรหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์การปฏบิตังิาน พบว่า ครูทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านลกัษณะทางกาย และด้านภูมหิลงัทางสงัคม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และครูที่มอีายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั และครทูีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ู
สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านสติปญัญา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และครูที่มปีระสบการณ์การปฏบิตังิานต่างกนั มคีวาม
คิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สงักัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นลกัษณะทางสงัคม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ขอ้มูลจากการศกึษาครัง้นี้อาจเป็นประโยชน์
ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
คุณลกัษณะผูน้ า, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, ครสูงักดัส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสงขลา 
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กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเหน็ของคร ู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

 
ศภุร ท้ิงแหละ๊* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาสาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*sp.doromaeng@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

กระบวนการตดัสนิใจจดัเป็นขัน้ตอนการเลอืกทางเลอืกที่ส าคญัในการบรหิารงานสถานศกึษา งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาพงังา จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และขนาดของสถานศกึษา โดยการเกบ็ขอ้มลู
ตวัอย่างจากคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพงังา จ านวน 310 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทยีบจากตาราง
ส าเรจ็รูปของเครจซีแ่ละมอรแ์กน แลว้สุ่มแบบแบ่งชัน้ตามตวัแปรขนาดของสถานศกึษา จากนัน้ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่ายโดยวธิกีารจบั
สลาก เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 50 ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .892 
วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวจิยัพบว่า กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความ
คดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพงังา ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบกระ
บวนการตดัสนิใจของผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพงังา พบว่า ครทูี่
มเีพศ และอายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ครูทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ครูที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงานต่างกนั มีความคดิเหน็โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และครูที่ปฏบิตัิงานในสถานศกึษาที่มีขนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
กระบวนการตดัสนิใจ, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพงังา 
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บทคดัยอ่ (Abstract)   
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จ านวน 400 คน โดยเปิดตาราง
ยามาเน่ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.807 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ผลจากการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม พฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
และเพศหญงิ อายุ 21 ปี ศกึษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์ากทีสุ่ด ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัชัน้ปีการศกึษาปีที ่4 ส่วนใหญ่
ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ใช้งานบ่อยที่สุดประเภท Facebook เป็นล าดบัที่ 1 เลอืก Line เป็นล าดบัที่ 2 และเลอืก YouTube เป็น
ล าดบัที ่3 Facebook เป็นการตดิต่อสื่อสารแบบครบวงจร ความถี่การใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวนั ระยะเวลาการใชเ้ครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ต่อครัง้ คอื 3–4 ชัว่โมง ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใช ้ เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ คอื ช่วงเวลาว่าง กจิกรรมทีน่ิยมใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ คอื เพื่อรบัขอ้มูล ข่าวสารและความรู ้เครื่องมอืทีใ่ชเ้ขา้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ คอื สมารท์โฟน/โทรศพัทม์อืถอื สถานทีใ่ช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์บ่อยที่สุด คือ หอพัก และค่าใช้จ่ายในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อเดือน 200–400 บาท 
พฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยรวมอยู่ใน ระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอนัดบัที ่1 คอื ดา้นความคดิ มี
ค่าเฉลีย่ 4.11 รองลงมา คอื ดา้นความรูส้กึ มคี่าเฉลีย่ 4.08 และดา้นการกระท า มคี่าเฉลีย่ 3.96 ส าหรบัดา้นความคดินักศกึษามรีะดบั
ความคดิเหน็มากทีส่ดุ  

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศกึษา 3 ล าดบัแรก คอื Facebook Line และ YouTube ดงันัน้
มหาวิทยาลยัควรมีช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกบันักศึกษาให้หลากหลายโดยใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการ
ประชาสมัพนัธ ์การจดักจิกรรม การน าเสนอ รวมทัง้การเรยีนการสอนดว้ย เพื่อใหเ้กดิการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สามารถ
ท าใหเ้กดิแรงกระตุ้นไดง้่ายและสิง่ทีน่่าสนใจคอื การบอกปากต่อปาก หรอืกดแชรแ์บ่งปนัขอ้มูลกนันัน้เอง ซึง่คนทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั 
มกัจะเชื่อค าพูดของบุคคลในกลุ่ม ตนเองมากกว่าการจะไปเชื่อโฆษณาโดยตรงนัน่เอง และยงัเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบั
กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง อกีทัง้ยงัสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธห์รอืแจง้ขา่วสารของมหาวทิยาลยัใหแ้ก่นกัศกึษาไดร้บั
ทราบดว้ย 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
พฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์, เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 

กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
วันที ่27-28 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2561 เวลำ 13.00-16.45 น. ณ ห้อง 3217 ชั้น 2  
 

 
ประธาน (Chair Person) รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสิน ี  
ประธานร่วม (Co-Chair) อาจารย ์ดร.พรรณศริิ ด าโอ และ อาจารย ์ดร.ภมรรตัน ์ เกื้อเส้ง 
เลขานุการ: นางแก้วใจ สุขสอาด                               
 
 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   

08.30-12.00  

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 ณ ห้อง 3310 

บรรยายพิเศษโดย 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00  
บรรยายรับเชิญ หัวข้อ What make males so 
sexy? A point of view from mate choice 
and mate selection. 

รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสิน ี
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

14.00-14.15 13 
การเพาะเลี้ยงแบบกะและแบบต่อเนื่องของได
อะตอมท้องน้ า Amphora subtropica 
BUUC1502 ที่แยกจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว 

ปวีณา ตปนียวรวงศ ์
ปรารถนา ปานทอง 
ปาริชาติ ชุมทอง 
มะลิวลัย์ คุตะโค 
รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 
ชลี ไพบูลย์กิจกลุ และ  
สรวิศ เผ่าทองศุข 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ

14.15-14.30 22 
วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมส าหรับทดสอบ
อัตราส่วนเพศในสัตว์น้ า : กรณีศึกษาในปูม้า 

ธนิษฐา ทรรพนันทน์ และ 
รจิต เพ็งล ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

14.30-14.45 29 
Do ovigerous and non-ovigerous Uca 
rosea females differ in size and burrow 
characteristics? 

Kanitta Keeratipattarakarn 
Fahmida Wazed Tina 
Mullica 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

Jaroensutasinee and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

14.45-15.00 42 
Female mate searching affects the 
behaviour of male fiddler crabs 
(Brachyura, Ocypodidae) 

Fahmida Wazed Tina 
Mullica Jaroensutasinee 
and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.00-15.15 43 
Container types and water qualities 
affecting Aedes larvae in Trang province, 
Thailand 

Anantanit Chumsri 
Patchara Pongmanawut 
Fahmida Wazed Tina 
Mullica Jaroensutasinee 
and  
Krisanadej Jaroensutasinee 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.15-15.30 41 

Grazing of Herbivories Affecting Plant 
Growth: A Case Study of Water Buffaloes 
Grazing on Water Lily at Thale Noi 
Wildlife Sanctuary, Southern Thailand 

Pennapa Kooviboonsin 
Mullica Jaroensutasinee 
Krisanadej Jaroensutasinee  
and Pairot Sena 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.30-15.45 120 
Daytime behavior of captive Malayan 
tapirs at Songkhla Zoo 

Thanaphon Suwannaphong 
Wanida Limmun 
Saritvich Panyaboriban 
Manita Wittayarat and  
Naparat Suttidate 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.45-16.00 158 
An Assessment of Habitat Fragmentation 
for the Malayan Tapir in Thailand 

Thanaphon Suwannaphong 
and  
Naparat Suttidate 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

16.00-16.15 72 
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนตน้ในพ้ืนท่ีเขา
หินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จังหวัดพัทลุง 

พงศ์ศิลป์ อินทร์แป้น 
ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง และ  
จรัล ลีรติวงศ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

16.15-16.30 28 
การศึกษาผลของศักยภาพการย่อยสลายท าให้
เกิดก๊าซมเีทนของผักตบชวา ร่วมกับ น้ าท้ิงจาก
โรงงานผลติยสีต์สกดั 

ธนพล แสงสว่าง 
หาญพล พ่ึงรัศม ี
ธีระศักดิ์ หดุากร และ  
ไพรัช อุศุภรัตน ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

16.30-16.45 58 
ผลของวิธีการสกดัน้ ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิแบบ
หมัก 

เพชราภรณ์ ฝั้นเต็ม และ 
วิสาขะ อนันธวัช 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.พรรณศริิ ด าโอ ประธานร่วม (Co-Chair)   อาจารย์ ดร.ภมรรัตน ์ เกื้อเส้ง 
เลขานุการ: นางแก้วใจ สุขสอาด                         
 
 

เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
ประธำน (Chair Person) อำจำรย์ ดร. ภมรรัตน์  เกื้อเส้ง                      
ประธำนร่วม (Co-Chair)  รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสนิี และ อำจำรย์ ดร.พรรณศิริ ด ำโอ  
08.30-08.45 68 Employing natural reagents from Ma-

kham-pom for iron(III) determination in 
pharmaceutical preparations and water 
samples 

Natta Jaikrajang and 
Parawee Rattanakit 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

08.45-09.00 50 Effectiveness of formalin-killed 
Flavobacterium columnare vaccines in 
Nile Tilapia, Oreochromis niloticus 

Tipsukhon Phimpimon 
Jaturon Pongnumpai and 
Chanagun Chitmanat 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

09.00-09.15 130 ผลของปุ๋ยอินทรียผ์ักตบชวาหมักด้วยเช้ือรา
ย่อยสลายต่อการควบคุมโรคเนา่คอดินของ
คะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Pythium 
aphanidermatum ในระดับห้องปฏิบัติการ
และระดับโรงเรือน 

วรวุฒิ อ้ายดวง 
บุญร่วม คดิค้า 
มนัส ทิตย์วรรณ และ 
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

09.15-09.30 155 การศึกษากระบวนการผลิตน้ าส้มจากจากด้วย
วิธี Rapid-Tray-Culture Method 

จิราพรรณ คงมีเงิน  และ 
วิสาขะ อนันธวัช 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.30-09.45 184 การก าจัดกลิ่นโคลนดินจีออสมิน และเอ็มไอบี
ในน้ าด้วยดินเหนยีวเซรามิคดดัแปลง 

อักษราภัคค ์
แย้มธณตัถ์ฐิติ และ 
ฉัตรเพชร ยศพล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ประธำน (Chair Person) อำจำรย์ ดร.พรรณศิริ ด ำโอ  
ประธำนร่วม (Co-Chair)  รศ. ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสนิี และ อำจำรย์ ดร. ภมรรัตน์  เกื้อเส้ง 
09.45-10.00 30 การพัฒนาชุดทดลองการโพลาไรเซชันของแสง

โดยใช้สมาร์ทโฟน 
อาทิตย์ หมวดคงจันทร ์
ประสงค์ เกษราธิคุณ และ 
สุวิทย์ คงภักด ี

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.00-10.15 85 การท านายค่าความต้านทานแรงกดของกล่อง
ขนาดมิติฐานมาตรฐานด้วยโครงขา่ยประสาท
เทียม 

รชยา ธชเสถียร และ 
เลอพงศ์ จารุพันธ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

10.15-10.30 136 การสังเคราะหส์ารเคลือบผิวนาโนสมบัตไิม่
ชอบน้ า และการออกแบบการทดลองเพื่อการ

นางมลฤดี สไตน ์และ 
ผศ.ดร.การเกด เทศศร ี

มหาวิทยาลยับูรพา 

http://kataa-wisan@hotmail.com/
http://karaked@go.buu.ac.th/
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

เรียนรู้นาโนเทคโนโลยี Synthesis of 
Hydrophobic Nanocoating and 
Experimental Design for Learning 
Nanotechnology 

10.30-10.45 154 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของช้ินงาน
เชื่อมเหล็กกล้าโครเมยีม-โมลิบดีนมัเกรด 
2.25Cr-1Mo 

Salita Petchsang and 
Prapas Muangjunburee 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

10.45-11.00 218 การคัดแยกบรรจภุัณฑ์เครื่องดื่มโดยใช้เทคนิค
การเรยีนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 

พันธุ์ธิดา ลิ้มศรปีระพันธ ์
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 
นนธวัช เทียมนาก และ 
ศศิธร ถาวรศักดิ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

11.00-11.15 232 ระบบแจ้งเตือนการเกดิอุบัติเหตุจากการลม้
ของผู้ทุพพลภาพทางการมองเห็นด้วย
เซนเซอร์วดัความเร่ง 

กีรดิษ สายพัทลุง 
พิริยะ ว่องสลับศร ี
ทินกร ข าสุขเปี่ยม 
ธงชัย ทองอยู่ และ 
รุ่งเรือง มุศิร ิ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
 

11.15-11.30 213 ผลของการปรับเปลี่ยนคาบเวลาสญัญานพัลส์
ขับเกจ ต่อประสิทธิภาพของ วงจรคอนเวอร์
เตอร์ ชนิดเรโซแนนท์ แบบควอสซี่ 

ทวีศักดิ์ ตันอร่าม 
วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ 
นนธวัช เทียมนาก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

11.30-11.45 190 การออกแบบอัลกอริทึมส าหรับแผงโซลาร์
เซลล์เพื่อใช้วัดความเข้มแสงอาทิตย์ 

เสาวรยี์ อรุณรัตนวงศ์ และ 
ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

11.45-12.00 207 ก าลังผลติตดิตั้งสูงสดุที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคกลางของประเทศ
ไทย 

ศุภานันท์ บุญเสริม 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 208 ก าลังผลติตดิตั้งสูงสดุที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

พรพรรณ เสาเสนา 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

13.15-13.30 209 ก าลังผลติตดิตั้งสูงสดุที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคใต้ของประเทศไทย 

ปัญญดา  แก้วธวัชวิเศษ 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13.30-13.45 229 การศึกษาก าลังผลิตติดตั้งสูงสุดของโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

เดชศักดิ์ดา ศภุเวที 
พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร และ 
วรรัตน์ ปัตรประกร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13.45-14.15 มอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงาน 
มอบรางวัลการน าเสนอผลงานบรรยายดเีด่น 

ณ โถงกลาง ช้ัน 1 จุดลงทะเบียน 
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ประธาน (Chair Person) อาจารย์ ดร.สลลิ  บุญพราหมณ ์  ประธานร่วม (Co-Chair)   อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษ ี
เลขานุการ: นางสาวรติยา  ก้องก่ า  
 
 

เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
 สาขาสารสนเทศศาสตร ์

08.30-08.45 12 
Knowledge Discovery of Game Design 
Elements from Literature Review of 
Gamification 

Sakchai Muangsrinoon and  
Poonpong Boonpharm 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

08.45-09.00 14 
การจัดการระบบเครือข่ายไร้สายระดับองค์กร
ผ่านอุปกรณ์ Aruba Controller กรณีศึกษา 
ระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

สาธิต ขวัญชุม และ  
สุริยะ เมืองสุวรรณ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.00-09.15 27 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชาทักษะ
การพัฒนาอาชีพ กรณีศึกษาการศกึษานอก
ระบบ ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ศิริภา ชัยณรงค ์
จันทร์ธิดารตัน์ แก้วแท้ 
ปริญญา ทองแกมนาค 
ศิริพันธ์ เทพมาก 
ศศิพัชร บุญขวัญ และ  
ภัทราวรรณ วังบุญคง 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

09.15-09.30 69 
Creating a healthcare community by 
village volunteers with mobile e-
Visiting: social-based approach 

Premrudee Noonsang 
Manit Jitprapai and  
Tanit Sompong 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.30-09.45 71 
การประเมินภาวะอ้วนโดยใช้ระบบกฎเกณฑ์
ฟัซซ ี

วรรณศิริ คูริพรรณ์ และ  
วฐา มินเสน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

09.45-10.00 88 

การพัฒนาระบบจัดเก็บสารสนเทศ โดย
โปรแกรมส าเร็จรูป SENAYAN กรณีศึกษา 
ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

จันทรวิมล สะแหล๊ะ 
กนิษฐา อูเซ็ง และ  
Siriyaporn Preecha 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

10.00-10.15 92 Data Cleaning Chairote Yaiprasert มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.15-10.30 109 
ระบบรักษาความปลอดภัยบนพ้ืนฐานระบบ
สมาร์ทโฮม : กรณีศึกษาการแจ้งเตือนเมื่อ
ตรวจพบวัตถุเคลื่อนไหวท่ีเป็นมนษุย์ 

ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ 
ไชยพงศ์ จันธรากัญญาบุญ และ 
สุพัตรา ผลภาค 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
https://sites.google.com/a/ku.th/psaku/
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เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

10.30-10.45 117 

แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ Google 
Classroom ในการเรียนการสอน ของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยตาป ี

Teerayut Khunsrikaew และ  
ธนิต ส าลีวงค ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

10.45-11.00 127 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนว
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

กนิษฐา อูเซ็ง 
จันทรวิมล  สะแหละ๊ และ 
ศิริญาพร ปรีชา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

11.00-11.15 138 
การส ารวจความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

Pattama Sucharee and  
Premrudee Noonsang 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์ 

11.15-11.30 161 
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย QR 
Code มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ณิรดา  เพ็ชรคงทอง 
มานิต  จิตต์ประไพย  
เกศิณี  พรหมชาติ และ  
เปรมฤดี นุ่นสังข์ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

11.30-11.45 162 
การรวมภาพกระดาษลูกฟูกโดยใช้เทคนิคการ
ต่อภาพ 

วนิดา สุวรรณกิจ  

จิรวัฒน์ แก้วกุมาร และ  

ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

11.45-12.00 171 
การศึกษาการออกแบบสื่อการเรียนคันจิด้วย
เทคโนโลยี Augmented Reality 

กัญญารตัน์ ทองชุม และ 
สรมย์พร  เจรญิพิทย ์

สถาบันเทคโนโลยไีทย-
ญี่ปุ่น 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.15 174 
การเปรยีบเทียบอลักอริทึมการแบง่ช่วงข้อมูล
ส าหรับตัวจ าแนกต้นไมต้ัดสินใจ 

รัตยากร ไทยพันธ์ และ  
ฐิมาพร เพชรแก้ว 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

13.15-13.30 183 
ระบบช่วยเหลือผู้ขับข่ีในประเทศไทยด้วยการ
ตรวจจับและตดิตามคนเดินถนนที่ก าลังข้าม
ทางม้าลาย 

พิศณุ คูมีชัย 
โรงเรียนนายเรือ  

13.30-13.45 188 
การจ าแนกประเภทและรู้จ าป้ายทะเบียน
รถยนต์ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเคเนียเรส
เนเบอร ์

พงศธร ครเกษม  และ  
ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกลุ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

13.45-14.00 191 
การพัฒนาโมเดลการยอมรับทางการเงิน 
บริบท การซื้อขายหุ้นผ่านแอพพลเิคชัน 
Streaming บนมือถือ 

จิตราพร บญุยงค์ และ  
อรพรรณ คงมาลยั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

14.00-14.15 198 

การจัดระเบียบจ าแนกสิทธ์ิการรักษาพยาบาล
เพื่อรองรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) มหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ ์

ศรัณย์ เพียงจันทร ์

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

https://www.facebook.com/Ph7.Teerayut/
http://www.tapee.ac.th/default_tp.asp
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เวลา 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

14.15-14.30 212 
การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกส าหรับการ
เรียนการสอนวิชาระบบอัตโนมตัิ โดยใช้ต้นทุน
ต่ า 

สมเจตน์ ทองดี 
จักรกฤษ ก้อนกลีบ และ  
ชิตณรงค์  เพ็งแตง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

14.30-14.45 223 
การวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้สัญญาณ
ภาพ 

พีรพล  ค าพันธ ์
อรณิช  ปีแหล ่
นันทพร  สระทองปาน และ  
จิรารตัน์  เอี่ยมสอาด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

14.45-15.00 224 
อัลกอริทึมเพื่อการคดัแยกลายไทยด้วย 
Convolutional Neural Network 

นันทพร  สระทองปาน 
อรณิช  ปีแหล ่
จิรารตัน์  เอี่ยมสอาด และ  
พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

15.00-15.15 225 
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ 
NOSTRA Map APIs 

อรณิช  ปีแหล ่
นันทพร  สระทองปาน 
จิรารตัน์  เอี่ยมสอาด และ 
พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

15.15-15.30 238 
การประยุกต์ทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
กรณีศึกษา การพัฒนาระบบแบบสอบถาม
ออนไลน ์

ณัฏฐิดา  สุวรรณพฤก 
ไกรสร  ฤทธิ์วงค ์
อุหมาด  หมัดอาด้ า  และ  
จิตติมา  ศังขมณ ี

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.30-16.00  
มอบเกียรติบัตรกำรน ำเสนอผลงำน 

มอบรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนบรรยำยดีเด่น 
ณ โถงกลำง จุดลงทะเบียน 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

วันที่ 27-28 มีนำคม พ.ศ.2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์
 

ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 1 
การหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างมูลไก่
กับน้ าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน
โดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ ์

ซันวานี จิใจ 
ไซนะ มเูล็ง และ  
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  

2 6 
Considerations on the future of the 
dairy industry in Thailand: A review 

Supreena Srisaikham and  
Boyd Rueben Jury 

มหาวิทยาลยับูรพา  

3 17 
ผลของการใช้จีไบโอติก (Bacillus 
subtilis และยสีตส์กัด) ต่อการ
เจริญเติบโตของปลานลิในกระชัง 

ชาญวิทย์  สุวรรณ์ และ  
ชนกันต์  จิตมนัส 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

4 19 
ผลของวิธีเลี้ยงปลานิลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน 

พ้วน เพ่งเซ้ง 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

5 45 
ความหลากหลายของชนิดและรูปแบบการ
แพร่กระจายของด้วงมูลสตัว์สกลุ 
Onthophagus ในคาบสมุทรไทย 

อรทิพย์  วรานุศิษฏ์ และ  
สิงโต  บุญโรจน์พงศ ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

6 66 
ประสิทธิภาพของน้ ามันกานพลูในการ
สลบปลานิล (Oreochromis niloticus) 

วิจิตรา  ตุ้งซี่ และ  
ณัฐพล ราชูภมินต ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

7 84 
ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไขน่้ าใน
สูตรอาหารเลี้ยงปลาทอง 

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ และ 
ณัฐพล ราชูภมินต ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

8 104 

ประสิทธิภาพการบ าบดัน้ าทิ้ง จากหลุมฝัง
กลบขยะเทศบาลนครยะลา โดยใช้ก้อน
เห็ดเหลือท้ิง Schizophyllum 
commune และ Pleurotus sajor-caju. 

ไซนะ มเูล็ง 
ซันวานี จิใจ 
สุไฮลา บือลือดู และ  
ยะยา กานุงมิง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

9 152 
ผลของการเสรมิปาเปนในอาหารเลี้ยงต่อ
การเจรญิเติบโต ประสิทธิภาพการใช้
อาหาร และคุณภาพน้ าเลี้ยงกบนา 

เบญจมาศ กล้าหาญ 
วิลาวัณย์ พรมเพียงช้าง และ  
รุ่งกานต์ กล้าหาญ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี  

10 221 
The synthesis and characterization 
of mixed ligand AlF(bdc) Metal-
Organic Framework 

Chompoonoot Nanthamathee 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

11 48 
คุณค่าทางโภชนาการของน้ าพริกเผาเหด็
เสมด็และการประเมินการยอมรับของ

อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 
อาคม ขัดฝั้น และ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

http://www.yru.ac.th/
http://www.yru.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/
http://www.yru.ac.th/
http://www.yru.ac.th/
http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5600000057
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

ผู้บริโภคต่อไส้ขนมปังจากเห็ดเสมด็ ดวงใจ ส่งเสรมิ 

12 141 
The Location and Behavior of 
Vitamin E in Peroxide Lipid Bilayer 

Phansiri Boonnoy 
Nopporn Rattanachoung and 
Jirasak Wohg-Ekkabut 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

13 49 เครื่องดูดเก็บน้ ายางพาราแบบสะพายหลัง 
ธีรเมธ ทิพย์จันทา 
โสวิวัฒน์ เครือจันทร์ และ 
พงษ์พันธ์ ราชภักดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

14 61 
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการฉีด
ขึ้นรูปเครื่องประดับจากเศษเทียนไขเหลือ
ทิ้งที่เติมกรดสเตยีริก 

ภัทรบดี พิมพ์กิ และ 
 เวนุกา  เทียมทัน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณ ี

15 105 

การจ าลองความเข้มของสนามแม่เหล็ก
จากแม่เหล็กถาวรนีโอดีเมียมไอรอน
โบรอนประกบเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ใน
ระบบท าความเย็นด้วยแม่เหล็ก 

นวลจุฑา เนียมจันทร ์
ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ   
ชิตณรงค์ ศิรสิถิตย์กลุ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

16 108 
การจ าลองความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
ในการเก็บพลังงานด้วยล้อตุนก าลงัจากวง
แหวนแม่เหล็กถาวร 

อัสมา สาเมาะ 
ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ  
ชิตณรงค์ ศิรสิถิตย์กลุ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

17 115 
การผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเศษ
เหลือในสวนปาล์มน้ ามัน 

เตือนใจ ปิยัง 
อเนก สาวะอินทร์ และ  
นฤทธ์ิ กล่อมพงษ ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

18 192 
Wireless Sensor Networks for 
Marine Environment Monitoring 

Pairot Sena 
Krisanadej Jaroensutasinee and  
Mullica Jaroensutasinee 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

19 98 
ระบบประมาณค่าไฟฟ้าจากการตรวจนับ
การเข้าออกผ่านประตดู้วยอุปกรณ์
ตรวจจับอินฟาเรด 

อุรฉัตร โคแก้ว 
กฤษฏิ์ภาไช วันจงค า และ  
นลินทิพย์ แหวนทองค า 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

20 135 
การศึกษาการน าเทคโนโลยี RFID และ 2D 
Barcode มาใช้ในระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 

ชินรัตน ์ สอนทอง 
ธนิต ส าลีวงค ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

21 137 
การวัดช่วงเวลาการเคลื่อนที่ของชีพจร
จากสัญญาณพีพีจ ี

เทวัญ เปลี่ยนสายทอง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

22 47 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบันทึกเหตุ
อาชญากรรม กรณีศึกษา: งานป้องกัน
ปราบปรามสถานตี ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์
ธาน ี

สุภาภรณ์ จันปาน และ  
ฤทธิชัย น้อยนรินทร์ 

มหาวิทยาลยัตาป ี

23 33 
Reef Fish Diversity and IUCN Status 
at Racha Yai Island, Thailand 

Sirirat Somchuea 
Tina Fahmida Wazed 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

Mullica Jaroensutasinee and 
Krisanadej Jaroensutasinee 

24 63 
การพัฒนาเว็บไซต์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อุไรวรรณ เอกประยรู 
ปัทมา ช่วยพิทักษ์ และ  
สุภาภรณ์ จันปาน 

มหาวิทยาลยัตาป ี

25 70 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาเปตอง กรณีศึกษา : ชมรมเป
ตองศรีสุราษฎร์ธาน ี

ฤทธิชัย น้อยนรินทร์ และ  
Supaporn Janpan 

 
มหาวิทยาลยัตาป ี
 

26 87 

การสกัดข้อมลูดา้นการเงินของ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณส์ าหรับการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 
ตามรูปแบบของกรมสรรพากร 

คุณชิต สุขพัฒนศรีกลุ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

27 110 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการจดัการ
ร้านอาหาร: กรณีศึกษาปั๊กคาเฟ ่

พงศ์ภน ปิติสุข 
อุไรวรรณ เอกประยรู และ  
ปัทมา ช่วยพิทักษ ์

มหาวิทยาลยัตาป ี

28 111 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ าสิงขร จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ปัทมา ช่วยพิทักษ์ และ   
พงศ์ภน ปิติสุข 

มหาวิทยาลยัตาป ี

29 118 

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ด้วยสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
บนใบหน้าส าหรบัเทคโนโลยีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสื่อสาร 

กันยาพร งามสมพรพงศ์ 
เกศราภรณ์ ช่วยสุด และ  
ยรรยงค์ พันธ์สวสัดิ ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

30 125 
แอพพลิเคชั่นจัดการข้อมลูความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออกบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

นาตยา  แก้ววิเชียร และ   
ภัทรวิทย์  สุขเขียว 

มหาวิทยาลยัตาป ี

31 134 
Design and Development of 
Flooding Ask for Help System on 
the Mobile Phone 

Tanit Somleewong 
Teerayut  Khunsrikaew and  
Chinnarat Sontong 

มหาวิทยาลยัตาป ี

32 146 
การปรับปรุงระบบทะเบียนประวตัิเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

Pongthon Rudeeakaraseree 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

33 153 
การสร้างข้อมูลสามมติิพ้อยท์คลาวด์จาก
ภาพถ่ายในโทรศัพท์มือถือเพื่อการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและพื้นท่ี 

อภินันท์ สีม่วงงาม 
มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน 

34 156 
การอนุรักษ์ผังบรเิวณและอาคารโมเดิร์น:
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

จิรศักดิ์ มากกลาง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน 

35 227 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใน วชิรศักดิ์ โภคากรณ ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

http://www.eng.su.ac.th/_2012/research-list-ee-Yunyong.php
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
http://www.tapee.ac.th/
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ล าดับ 
รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

การประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

ดนัยณัฐ ซังเรือง 
วิชชุกร ด่านเดชา 

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5400000107
http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5500000022


 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

 

กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 93 

 

 

 

การเพาะเลี้ยงแบบกะและแบบต่อเน่ืองของไดอะตอมท้องน ้า Amphora subtropica BUUC1502  
ท่ีแยกจากบอ่เลี้ยงกุ้งขาว  

 
ปวีณา ตปนียวรวงศ1์,2,*, ปรารถนา ปานทอง1,2, ปาริชาติ ชุมทอง1,2, มะลิวลัย ์คตุะโค3, รชนิมุข หิรญัสจัจาเลิศ3,  

ชลี ไพบูลยกิ์จกลุ3 และ สรวิศ เผา่ทองศขุ1,2 
 

1ศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

2ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางทะเล ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล คณะวทิยาศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

3คณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบุร ีอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี22170 
 

 *paveena.tap@biotec.or.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาการเตบิโตของไดอะตอมทอ้งน ้า Amphora subtropica BUUC1502 ซึง่แยกไดจ้ากบ่อเลีย้งกุง้ขาว ใน

จงัหวดัจนัทบุร ีท าการแยกเซลลใ์หบ้รสิุทธิด์ว้ยเทคนิค single cell isolation และแยกใหไ้ดโ้คโลนีเดีย่วอกีครัง้บนอาหารแขง็ทีเ่ตรยีม
จากอาหารสตูรกลิลารด์ F/2 ก่อนน ามาท าการเพาะเลีย้งดว้ยอาหารเหลวสตูรกลิลารด์ F/2 ทีม่คีวามเคม็ 30 พเีอสย ูเมื่อท าการทดลอง
เพาะเลีย้งไดอะตอมในระบบแบบกะพบว่า A. subtropica BUUC1502 ทีเ่ลีย้งในขวดปรมิาตร 1 ลติร มอีตัราการเตบิโตจ าเพาะเท่ากบั 
1.29±0.28 ต่อวนั และมคีวามหนาแน่นเซลลเ์ฉลีย่สงูสดุ 204.72±37.33x104 เซลลต่์อมลิลลิติร ซึง่มคี่าสงูกว่าความหนาแน่นเซลลส์งูสดุ
ทีไ่ดจ้ากการขยายปรมิาตรการเพาะเลีย้งเป็น 5, 10 และ 50 ลติร (P≤0.05) เมื่อท าการศกึษาการเตบิโตของไดอะตอม A. subtropica 
BUUC1502 ในระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องในขวดแก้วปรมิาตร 2 ลติร โดยปรบัอตัราการเจอืจางขึน้จาก 0.21 ถึง 1.12 ต่อวนั 
โดยสามารถเลี้ยงแบบต่อเนื่องได้นานถึง 90 วัน พบว่าแต่ละระดับอัตราการเจือจางมีความหนาแน่นเซลล์เฉลี่ยไม่แตกต่างกนั 
(P≥0.05) แต่ผลผลติเซลลม์คี่า 105.20 x107 เซลลต่์อลติรต่อวนั เมื่อเพาะเลีย้งดว้ยอตัราการเจอืจาง 1.12 ต่อวนั ซึง่ใหผ้ลผลติเซลลส์งู
กว่าการเพาะเลีย้งดว้ยอตัราการเจอืจาง ณ ระดบัอื่นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P≤0.05)  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ไดอะตอมทอ้งน ้า, Amphora, การคดัแยกเซลล,์ การเลีย้งแบบกะ, การเพาะเลีย้งแบบต่อเนื่อง  
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

ศกึษาวธิกีารทางสถติทิีเ่หมาะสมส าหรบัใชท้ดสอบอตัราสว่นเพศในสตัวน์ ้า โดยใชป้มูา้เป็นกรณีศกึษา เริม่ด าเนินการในเดอืน
เมษายน พ.ศ. 2559 ถงึ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อวเิคราะหโ์ครงสรา้งประชากรของปมูา้ในน่านน ้าไทยจาก
อตัราสว่นเพศ และเพื่อคน้หาวธิกีารทางสถติทิีเ่หมาะสมในการทดสอบอตัราสว่นเพศของสตัวน์ ้า การศกึษาครัง้นี้ใชข้อ้มลูทุตยิภูมจิาก
ผลงานทางวชิาการเกีย่วกบัปมูา้ทีต่พีมิพใ์นรอบสบิปี (พ.ศ. 2545 ถงึ พ.ศ. 2559) จ านวน 8 ฉบบั และใชโ้ปรแกรมอารใ์นการวเิคราะห์
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียรายปีของประชากรปูม้าในฝ ัง่ทะเลอนัดามนั และฝ ัง่อ่าวไทยมีอัตราส่วน
สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่่านมาเกอืบทุกรายงาน ยกเวน้ ผลการศกึษาของเจา้ของผลงานทีศ่กึษาในอ่าวคุง้กระเบนทีใ่น พ.ศ. 2549 ที่
พบว่า การศกึษาอตัราส่วนเพศจากการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีไคก าลงัสอง (Chi-square test) นัน้ เกดิความผดิพลาดประเภทที ่1 (Type I 
Error) ขึน้ ผลการทดสอบการกระจายของขอ้มูลจ านวนตวัปูม้าพบว่า มทีัง้การกระจายแบบปกติ (5 รายงาน) และการกระจายของ
ขอ้มูลแบบไม่ปกติ (3 รายงาน) จากการวเิคราะหว์ธิกีารทดสอบทางสถิตแิสดงใหเ้หน็ว่า การทดสอบสดัส่วน (Proportion test) เป็น
วธิกีารทีเ่หมาะสมกบัการทดสอบอตัราส่วนเพศทีม่กีารกระจายขอ้มูลแบบปกต ิแต่ส าหรบัการกระจายของขอ้งมูลทีไ่ม่ปกต ิวธิกีารที่
เหมาะสมคอื การทดสอบทวนิาม (Binomial test) และไม่ควรใชก้ารทดสอบไคก าลงัสอง ในกรณีทีคุ่ณลกัษณะทีต่อ้งการทดสอบมเีพยีง
สองคุณลกัษณะ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
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Do ovigerous and non-ovigerous Uca rosea females differ in size and burrow characteristics? 
 

Kanitta Keeratipattarakarn*, Fahmida Wazed Tina, Mullica Jaroensutasinee 
and Krisanadej Jaroensutasinee 

 
School of Science, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand 

 
*kanitta3479@gmail.com 

 
Abstract 

In this study, we investigated how reproductive period affecting Uca rosea (Tweedie, 1937) body size and its burrow 
characteristics by comparing ovigerous and non-ovigerous females. We randomly selected 22 ovigerous and 17 non-ovigerous 
females to measure their body size, burrow characteristics, as well as soil moisture content near the burrows. We captured 
crabs, measured their carapace width and casted burrow with wax. We measured burrow shape, diameter, length, depth, 
width, angle, volume and soil moisture. Results showed that ovigerous females had the same body size, built I and J-shaped 
burrow and lived in the same soil moisture content as non-ovigerous females. However, ovigerous females built longer, 
deeper, and wider burrows with greater angles and volumes than non-ovigerous females. This indicates that reproductive 
period has strong effect on female fiddler crab burrow characteristics. This larger burrow dimension would enable ovigerous 
females to maintain a constant lower temperature during egg incubation period. 
 
Keywords 
Burrow characteristics, burrow shapes, soil moisture content, Uca rosea 
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Female mate searching affects the behaviour of male fiddler crabs (Brachyura, Ocypodidae) 
 

Fahmida Wazed Tina*, Mullica Jaroensutasinee and Krisanadej Jaroensutasinee 
 

Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science, Walailak University, Thasala, 
 Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand  

 
*fahmidatina14@gmail.com 

 
Abstract 

We investigated the effects of female mate searching on the behaviour of Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837), 
and Uca rosea (Tweedie, 1937) males. U. annulipes is an underground mating species in where females search for mates 
and incubate eggs inside male burrows, whereas, U. rosea is a surface mating species in where females do not search for 
mates and incubate eggs inside their own breeding burrows. We selected these two fiddler crab species as they are 
dominating species among mangrove crab communities; as well as they show different mating modes. We studied U. 
annulipes and U. rosea in Pakmeng beach, Trang Province, and Tammalang Pier, Satun Province, respectively, from April to 
May, 2017. We randomly selected 23 U. annulipes, and 29 U. rosea larger-sized males, and video recorded their activities 
(feeding, digging burrows, waving, grooming, walking, standing, fighting, in burrows, and mating). We observed that U. 
annulipes males spent more time on building burrows, courtship displays (i.e., waving and grooming), and fighting, and spent 
less time on feeding compared to U. rosea males. Our results thus indicate that female’s mate searching behaviour is important 
to shape the behaviour of male fiddler crabs because U. annulipes males spent more time to attract females by courting and 
building burrows as females of this species search for mates and use male burrows for breeding. On the other hand, as U. 
rosea females do not search for mates and do not use male burrows for breeding, so, males of this species did not spend 
long time on courting and building burrows like U. annulipes males. 
 
Keywords 
Mate searching, mating modes, time allocation, Uca annulipes, Uca rosea 
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Container types and water qualities affecting on number of Aedes larvae in Trang province, Thailand 
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Abstract 

This study investigated the effects of container types, and water qualities on numbers of Aedes mosquito larvae. 
Mosquito larvae were collected from nine sub-districts with ten households per sub-district in Trang province in March 2017 
(i.e. Nongtrut, Natoming, Khuanpring, Bangrak, Khoklo, Banpho, Namphud, Tubtheang, and Nayongtai districts). We collected 
mosquito larvae in water containers using fishnets (0.55 mm mesh size) and preserved the mosquito larvae in 70% ethanol 
in the laboratory. We grouped containers in three groups (jar and tank, dustbins and others such as areca nut preservation 
jars and animal food bowls). We recorded water qualities in each container (presence of vegetation and algae, water level, 
odour, turbidity, temperature and pH). We identified the mosquito larvae to genus level and counted the numbers. We 
calculated the mosquito larvae indices (House index (HI), (Breteau index (BI), and Container index (CI)). For this study, we 
focused only on Aedes species; other species were discarded. We observed that container types, presence of algae in water, 
water odour, temperature and pH did not have effects on Aedes species larval numbers. Larval numbers were higher in clear 
and without vegetation water than in turbid and vegetative water, respectively. In addition, 50-75% of water level in the 
containers was the most preferred level for the Aedes species. Among nine sub-districts, Khoklo, Banpho, and Tubthiang had 
the highest HI, and Tubthiang had the highest BI and CI.  
 
Keywords 
Water containers, Aedes species, water qualities, mosquito larval index 
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Grazing of Herbivories Affecting Plant Growth: A Case Study of Water Buffaloes Grazing on Red Indian Water Lily at 
Thale Noi Wildlife Sanctuary, Southern Thailand 
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Abstract 

In this study, we investigated how buffaloes grazing on water lily influenced water lily leaf at Thale Noi Wildlife 
Sanctuary, southern Thailand. We estimated water buffalo population size, and measured water quality parameters and water 
lily leave sizes with present and absent of water buffaloes. Water buffalo population size were estimated by using aerial 
photographs from multi-rotor drones at five study sites. Photographs were taken at 50 m above ground. We measured water 
quality parameters (i.e. water temperature, pH, dissolved oxygen (DO), total dissolved solid (TDS) and electric conductivity 
(EC)) at two sites: site with buffaloes present and site with buffaloes absent. We collected 30 water lily leaves per study site 
at three study sites based on distances further away from water buffalo herds: short distance (100 m), intermediate distance 
(200 m) and long distance (300 m) from a buffalo herd of 200 buffaloes.We took photographs of water lily leaf with scale, 
measured leaf radius and calculated the leaf area with the Adobe Photoshop CS6 Extended software. Our results showed 
that there were five water buffalo herds in Thale Noi Water Sanctuary with a total of 176 males, 243 females and 105 
juveniles. There were two herds that female biased and three herds with equal sex ratios. In areas with buffaloes present, 
water temperature, pH, DO, water lily radius and leaf area were higher but TDS and EC measurements were lower than 
areas without buffaloes. This indicates that water lilies and water quality parameters were influenced by water buffaloes. 
 
Keywords 
Water lily leaf, Buffalo, Thale Noi, Phatthalung  
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Daytime behavior of captive Malayan tapirs at Songkhla Zoo 
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Abstract 
The endangered Malayan tapir (Tapirus indicus) has experienced a precipitous decline in population size recently, 

and may go extinct without effective conservation planning. However, a paucity of studies on tapir ecology and behavior 
hinders potential conservation efforts and management of populations. Our goal was to investigate daytime behavior of captive 
Malayan tapirs. We observed and recorded daytime behavior for six individuals (three males, two females, and one juvenile 
male) at Songkhla Zoo from May to June 2017. We found that Malayan tapirs spent most of their daytime in resting (>70%), 
including laying down, sitting, and sleeping. The rest of the day, tapirs allocate time between eating, bathing, and moving. 
Both social behaviors (<1%) and excretory behaviors (<1%) were rarely observed. Sexual behaviors were more common in 
male tapirs (0.83%) than female tapirs (0.28%). The juvenile tapir spent more time eating than adult tapirs. The female tapir 
with her juvenile spent more time moving and exhibited more social behavior than female tapir without offspring. This study 
provides better understanding of the daily activity and behaviors of tapirs in captivity with inference to their natural habits, and 
highlights the importance of proper zoo management in order to improve health and reproductive success for tapirs in captivity. 
This preliminary study of tapir behavior could potentially assist conservation planning in the future. 
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An Assessment of Habitat Fragmentation for the Malayan Tapir in Thailand 
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Abstract 

Tropical fauna in Thailand is threatened by habitat loss and fragmentation. The endangered Malayan tapir (Tapirus 
indicus) has been restricted to small, isolated populations. Our goal was to assess fragmentation of forest habitat for Malayan 
tapirs. We quantified fragmentation patterns of occupied habitat in nine protected areas across Thailand. We employed seven 
metrics from FRAGSTATS spatial pattern analysis program: (a) proportion of habitat forests, (b) largest patch index, (c) mean 
patch size, (d) patch density, (e) edge density, (f) mean nearest neighbor distance, and (g) clumpiness. We found that Khao 
Ban That Wildlife Sanctuary was the most fragmented habitat for tapirs, with the highest edge density (11.45 m/km2), patch 
density (0.13 patches/ km2), and mean patch size (6.57 km2). Six out of nine protected areas could support tapir populations 
with mean patch size ranges of 12-749.98 km2 (tapirs’ home ranges are a minimum of 12 km2). Additionally, we found that 
Khao Luang National Park, where tapir abundance is the highest (27.01%), showed less fragmented forest habitat patterns 
with an edge density of 10.09 m2/km2, patch density of 0.08 patches/km2, and largest patch index of 92.53%. Our results 
suggest that occupied forest habitat patches for tapirs in protected areas are fragmented, with high forest edge and small 
patch size. This highlights the urgent need for improving habitat quality and increasing habitat connectivity to support the 
viability of endangered species. Our study provides baseline information that can assist future conservation planning and 
resource management for protected areas in Thailand. 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

เขาหนิปนูเป็นระบบนิเวศหนึ่งทีม่คีวามส าคญัและมลีกัษณะเฉพาะตวั อกีทัง้ยงัถูกคุกคามในหลายรปูแบบจากมนุษย ์ การศกึษา
ความหลากหลายของพนัธุไ์มย้นืตน้ในพืน้ทีเ่ขาหนิปนูในวนอุทยานเมอืงเก่าชยับุร ี จ.พทัลุง เพื่อศกึษาชนิดพนัธุไ์มย้นืตน้และอธบิาย
รปูแบบของสงัคมไมย้นืตน้ โดยเกบ็ตวัอย่างและส ารวจพนัธุพ์ชืตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 ศกึษา
ไมย้นืตน้ทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางตัง้แต่ 5 เซนตเิมตรขึน้ไป โดยวางแปลงศกึษาดว้ยวธิกีารสุม่ ขนาด 5 x 20 เมตร ตามเสน้ทาง
ศกึษาธรรมชาตถิงึจุดชมววิเขาชยับุร ีระยะทางรวม 695 เมตร จ านวน 40 แปลงศกึษา รวมพืน้ทีศ่กึษา 4,000 ตารางเมตร สามารถแบ่ง
สภาพพืน้ทีแ่หล่งอาศยัย่อยไดเ้ป็น 2 แบบ คอื บรเิวณเชงิเขา และบรเิวณสนัปนัน ้า เกบ็ตวัอย่างพนัธุไ์มย้นืตน้ไดท้ัง้สิน้ 704 ตน้ จ าแนก
เป็น 30 วงศ ์51 สกุล 71 ชนิด ตน้ไมม้คีวามสงู 1.50 – 28.00 เมตร เฉลีย่ 7.20 เมตร พืน้ทีห่น้าตดัรวม 19.68 ตารางเมตร ความ
หนาแน่นรวม 0.176 ตน้ต่อตารางเมตร วงศท์ีพ่บมากทีส่ดุ คอื วงศไ์มม้ะเดื่อ (Moraceae) 12 ชนิด วงศไ์มส้ลดัได (Euphorbiaceae) 5 
ชนิด และวงศไ์มเ้ลีย่น (Meliaceae) 5 ชนิด สกุลทีพ่บมากทีส่ดุ คอื สกุลไมม้ะเดื่อ (Ficus) สกุลไมก้ะหนานปลงิ (Pterospermum) และ
สกุลมะค าไก่ (Drypetes) พชืทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ตะเคยีนหนิ (Hopea ferrea Laness) แกงเลยีงใหญ่ (Psydrax dicoccos Gaertn. var. 
dicoccos) และเทยีนขโมย (Drypetes hoaensis Gagnep.) ตามล าดบั จากการส ารวจพบว่าบรเิวณเชงิเขาตน้ไมม้ลี าตน้ขนาดใหญ่และ
สงูกว่าบรเิวณสนัปนัน ้า เน่ืองจากมกีารสะสมของตะกอนดนิและความชืน้สงู ในขณะทีบ่รเิวณสนัปนัน ้า ตน้ไมม้คีวามหนาแน่นมากกว่า
บรเิวณเชงิเขา เน่ืองจากมกีระแสลมแรง ท าใหต้น้ไมเ้ตีย้และมแีสงสอ่งลงถงึพื้นมาก ตะเคยีนหนิ เป็นไมย้นืตน้ทีใ่กลก้ารสญูพนัธุแ์ละ
เป็นไมห้ายากของไทย พบว่าเป็นไมเ้ด่นของพืน้ทีศ่กึษานี้ โดยมพีืน้ทีห่น้าตดัและจ านวนตน้มากทสีดุ เน่ืองจากสามารถปรบัตวัให้
เจรญิเตบิโตเขา้กบัสภาพแวดลอ้มแบบเขาหนิปนูไดด้ ี ทนต่อความแหง้แลง้และมกีารผลดัใบเมือ่เขา้สูฤ่ดรูอ้น ทัง้ยงัออกดอกและตดิผล
จ านวนมาก นอกจากนี้ยงัพบไมห้ายากอกีหลายชนิดเช่น ขีเ้หลก็นางช ี(Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby) พรหมขาว 
(Mitrephora alba Ridl.) เป็นตน้ วนอุทยานเมอืงเก่าชยับุรจีงึเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการเป็นแหล่งอนุรกัษ์พนัธุกรรม เป็นแหล่งแม่ไม้
ของพชืหายากหลายชนิด และสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วและแสวงหาความรูท้างธรรมชาตทิีส่ าคญัต่อไป   
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บทคดัย่อ (Abstract) 
ผกัตบชวา (water hyacinth) เป็นพชืน ้าลม้ลุก มลี าตน้สัน้แตกใบเป็นกอลอยไปตามน ้า ถา้น ้าตืน้กจ็ะหยัง่รากลงดนิ สามารถพบเหน็ได้

ทัว่ไปในแมน่ ้าล าคลอง ปจัจบุนัปญัหาใหญ่ทีเ่กดิจากผกัตบชวา คอื มกีารขยายพนัธแ์พรร่ะบาดอย่างรวดเรว็ ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม ผกัตบชวาเป็นพชืที่มคีวามชื้นสงู มอีงคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นสารอนิทรยีจ์ าพวกคารโ์บไฮเดรต และใบผกัตบชวามโีปรตนีสูง มี
สดัส่วนของแขง็ระเหยได ้รอ้ยละ 80-86 ของน ้าหนักแหง้ ผกัตบชวาขนาดพืน้ที่ 1 ไร่ ที่รอบการเจรญิเติบโต 1 ปี หากพจิารณาน ามาผลิตเป็น
ก๊าซชวีภาพ อาจสามารถใหก๊้าซมเีทนประมาณ 4,200 ลบ.ม.หรอืทดแทน LPG ไดป้ระมาณ 2,100 กโิลกรมั/ไร/่ปี 

การศกึษาและคน้ควา้ในงานวจิยัฉบบัน้ี ไดน้ าสภาพปญัหาของผกัตบชวา และน ้าทิ้งที่เกดิขึน้ในโรงงานอุตสาหกรรมบวกกบัแนวโน้ม
การใช้ LPG ภาคครวัเรอืนที่มรีาคาสูงขึน้ตามกลไกตลาด จงึมุ่งหมายศกึษาศกัยภาพและประสิทธภิาพการเกิดก๊าซมเีทนที่ไดจ้ากกระบวนการ
หมกั ผกัตบชวาร่วมกบัน ้าทิ้งจากโรงงานผลติยสีต์สกดั ภายใต้สภาวะไม่ต้องการออกซเิจน (Anaerobic digestion) โดยการออกแบบการศกึษา 
และสรา้งระบบหมกัย่อยแบบถงัเดีย่ว โดยใชถ้งัพลาสตกิ ขนาด 20 ลติร ต่อเขา้กบัชุดเกบ็ก๊าซทีส่ามารถอ่านปรมิาณก๊าซทีไ่ด ้ดว้ยวธิกีารแทนที่
น ้า (Fluid Displacement) พรอ้มก าหนดขอบเขตของ ผกัตบชวาและน ้าทิง้ทีน่ ามาใชศ้กึษาครัง้น้ี คอื สว่นล าตน้ของผกัตบชวาสบัละเอยีด และน ้า
ทิ้งจากโรงงานผลิตยสีต์สกดั ที่มคี่าซีโอด ี(Chemical Oxygen Demand, COD) ระหว่าง 40,000-45,000 มลิลิกรมัต่อลิตร ที่ pH 6.6-7 เริม่ต้น
กระบวนการหมกัแบบกะ (Batch fermentation) เติมวตัถุดิบครัง้เดียว ท าการบนัทึกข้อมูลกายภาพในการย่อยสลายให้เกิดมีเทน รวมถึง
องคป์ระกอบอื่นๆ คอื คารบ์อนไดออกไซด ์ออกซเิจน และไฮโดรเจนซลัไฟดห์รอืแก๊สไข่เน่า พรอ้มวเิคราะหศ์ักยภาพก๊าซมเีทนจากอตัราส่วนที่
ท าการศกึษา   

ผลการศกึษาการหมกั (ผกัตบชวา:น ้าเสยี) ในถงัพลาสตกิ 20 ลติร จ านวน 6 อตัราสว่น ดงัน้ี 4:1, 2:1, 1:1, 0:1, 1:0 และ 1:2 โดยการ
หมกัย่อยที่สภาวะไม่ต้องการออกซเิจน แบบถงัเดีย่ว (Single-stage digester) พรอ้มกนั ควบคุมอุณหภูมทิี่ 35±1 °C เป็นเวลา 50 วนั พบว่าที่
อตัราสว่น 2:1 ใหป้รมิาณก๊าซมเีทนสะสมสงูสุดเฉลีย่ คอื 4.05 ลติร โดยสามารถใหอ้ตัราการเกดิก๊าซมเีทนสงูสุดเฉลีย่รอ้ยละ 50.3 อตัราการเกิด
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ฉลี่ยร้อยละ 37.4 ก๊าซออกซเิจนเฉลี่ยรอ้ยละ 0.8 และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์เฉลี่ย 4546 ppm ในวนัที่ 50 โดยมก๊ีาซ
ชวีภาพสูงสุดในวนัที่ 6 คอื 0.68 ลติรต่อวนั และพบว่าที่อตัราส่วน 1:1 มอีตัราการเกดิก๊าซมเีทนสงูสุดเฉลี่ยรอ้ยละ 61.1 ในวนัที่ 44 จากผลการ
ทดลองแสดงใหเ้หน็วา่ ผกัตบชวาสามารถน ามาใช้ในการหมกัร่วมกบัน ้าเสยีจากโรงงานผลติยสีตส์กดั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติก๊าซชีวภาพ
ไดท้างหน่ึง 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อบนัทกึผลการเปลีย่นแปลงของกะทใินระหว่างกระบวนการสกดัน ้ามนัมะพรา้วบรสิทุธิโ์ดยวธิกีาร
หมกั ขอ้มูลที่ศกึษาทัง้หมดได้แก่ ลกัษณะปรากฏด้านส ีกลิน่ การแยกชัน้ระหว่างน ้ามนั ครมี น ้าเปรี้ยว และตะกอน , ค่า pH และ
ปริมาณกรด (acidity) ซึ่งมีผลในการก าหนดสภาวะที่เหมาะสมในการสกดัน ้ามนัมะพร้าวบริสุทธิแ์บบหมกัที่ให้มีคุณภาพ น ้ามนั
มะพรา้วบรสิุทธิ ์(Virgin coconut oil, VCO) เป็นน ้ามนัทีผ่่านการสกดัดว้ยกระบวนการทีไ่ม่ผ่านสารเคมหีรอืความรอ้น น ้ามนัทีไ่ดจ้งึมี
คุณภาพสงู วธิกีารสกดัน ้ามนัมะพรา้วโดยใชก้ะทจิากเนื้อมะพรา้วขดูทีค่ ัน้แบบไม่ผสมน ้า ผสมกะทกิบัน ้ารอ้นทีอุ่ณหภูม ิ70-75 องศา
เซลเซียส ในอัตราส่วน กะทิ : น ้าร้อน เป็น 3 : 2 จะได้น ้ากะทิอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส บรรจุในภาชนะปิดสนิท เก็บที่
อุณหภูมหิอ้งนาน 24 ชัว่โมง ผลทดลองพบว่าน ้ากะทเิกดิการแยกชัน้เป็น 2 สว่นระหว่างน ้าขุน่กบักะทสิขีาวในชัว่โมงที ่1 ค่า pH 6.23
ปรมิาณกรดแลคตกิ 0.14 เกดิกลิน่เปรีย้วในชัว่โมงที ่3 ค่า pH 5.81 ปรมิาณกรดแลคตกิ 0.21 และเกดิการแยกชัน้ระหว่างน ้ามนั ครมี 
และน ้าเปรีย้วในชัว่โมงที ่6 ค่า pH 4.76 ปรมิาณกรดแลคตกิ 0.49 เนื่องจากกะทเิป็นอมิลัชนัเมื่อผ่านกระบวนการการหมกัท าใหเ้กดิ
จุลินทรีย์ท าลายอิมลัชนัจึงได้น ้ามนั จากผลการทดลองในครัง้นี้แสดงให้เหน็ภาพของชัน้น ้ามันที่เกิดขึ้นจากการสกดัด้วยวธิหีมกั
สามารถน าขอ้มลูมาประยุกตใ์ชก้บังานวจิยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้นอนาคตต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
น ้ามนัมะพรา้วบรสิทุธิ,์ การหมกั, อมิลัชนั 
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

 

104 กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

 

 

Employing natural reagents from Ma-kham-pom for iron(III) determination  
in pharmaceutical preparations and water samples 

 
Natta Jaikrajang and Parawee Rattanakit* 

 

Department of Chemistry, School of Science, Walailak University,Thasala,  
Nakhon Si Thammarat, Thailand, 80161 

 
*parawee.ra@mail.wu.ac.th  

 
Abstract 
 This work presents the use of natural reagents from Ma-kham-pom extract in conjunction with flow injection 
spectrophotometry for determination of iron(III) in environmental samples. Gallic acid is a major compound found in Ma-kham-
pom and acts as a complexing agent for iron(III) determination. The detection was based on the complex formation between 
Ma-kham-pom and iron(III) to form dark-purple coloured product in acetate buffer pH 5.6 at max 570 nm. The selectivity of 
natural reagent extracted from Ma-kham-pom was also investigated. Under the optimum conditions, the linear calibration 
graph in the range of 0.50-20.0 mg L-1 iron(III) was obtained with good linearity (r2=0.9996). The limit of detection (LOD) and 
the limit of quantification (LOQ) were 0.31 and 0.50 mg L-1, respectively. Application of this system to the analysis of iron(III) 
in pharmaceutical preparations and water samples with sample throughput of 90 h-1 was demonstrated, and the results agreed 
well with those from ICP-OES technique at the 95% confidence level. From the experiment, FIA-spectrophotometric method 
was successfully developed for iron(III) determination using Ma-kham-pom as a natural reagent. Toxic chemical reagents 
could be replaced with non-synthetic reagents from plant extracts for the environmentally friendly approach. 
 
Keywords 
Flow injection spectrophotometry, natural reagent, Ma-kham-pom, iron(III), green analytical chemistry 
 
Funding agency 
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Abstract  

Flavobacterium columnare is one of the most serious bacteria pathogens affecting on farmed tilapia. The objective 
of this study was to develop an effective vaccine against F. columnare in tilapia, Oreochromis niloticus. The formalin-inactivated 
F. columnare cells were a single intraperitoneally immunized into fingerlings (an average weight of 5.70±0.65 g). Sixty days 
after immunization, fish were challenged with a virulent F. columnare to determine the potential protection. Our results 
indicated that the vaccine was able to protect tilapia from F. columnare challenge with relative percentage survival values 
from 78.57 to 82.14. In summary, the formalin-inactivated F. columnare vaccine is a promising way that could stimulate good 
protection against columnaris disease in tilapia. Field study must be further elucidated. 
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Flavobacterium columnare, Vaccine, Tilapia, Fish immunization 
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ผลของปุ๋ ยอินทรียผ์กัตบชวาหมกัด้วยเช้ือราย่อยสลายต่อการควบคมุโรคเน่าคอดินของคะน้าสาเหตจุาก 
เช้ือรา Pythium aphanidermatum ในระดบัห้องปฏิบติัการและระดบัโรงเรอืน 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของปุ๋ยอนิทรยี์ผกัตบชวาที่หมกัด้วยเชื้อราย่อยสลาย Rhizopus oryzae (UPPY29) 
และ Trichoderma harzianum (UPPY19) ต่อการควบคุมโรคเน่าคอดนิของคะน้า โดยการทดสอบผลของเชือ้ราย่อยสลายทัง้ 2 ชนิด
ต่อการควบคุมเชือ้รา Pythium aphanidermatum สาเหตุโรคเน่าคอดนิในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร พบว่าเชือ้ราย่อยสลายทัง้ 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
เชือ้รา Rhizopus oryzae และ Trichoderma harzianum สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา P. aphanidermatum สาเหตุโรคเน่าคอดนิ
ไดเ้ท่ากบั 72.61 และ 80.61 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั และการทดสอบการควบคุมโรคเน่าคอดนิในระดบัโรงเรอืน โดยเปรยีบเทยีบปุ๋ย 3 
ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์โรงงาน ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 และปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวา วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 
Randomized Design) จ านวนทัง้หมด 7 กรรมวธิ ีๆ ละ 5 ซ ้า พบว่ากรรมวธิทีี ่4 ใสปุ๋่ยอนิทรยีผ์กัตบชวา (อตัรา 500 กก./ไร่) ร่วมกบั
การปลกูเชือ้รา P. aphanidermatum และกรรมวธิทีี ่7 ใสปุ๋่ยอนิทรยีผ์กัตบชวาเพยีงอย่างเดยีว มเีปอรเ์ซน็ตก์ารเกดิโรคเน่าคอดนิ (DI) 
น้อยทีส่ดุเท่ากบั 4 และ 8 เปอรเ์ซน็ต ์ในขณะทีก่รรมวธิทีี ่3 ใสปุ๋่ยเคม ีสตูร 46-0-0 ร่วมกบัการปลกูเชือ้รา P. aphanidermatum พบว่า
คะน้ามกีารเกดิโรคเน่าคอดนิ (DI) มากทีสุ่ดเท่ากบั 86 เปอรเ์ซน็ต ์ดงันัน้การน าปุ๋ยอนิทรยีผ์กัตบชวาทีห่มกัจากเชือ้ราย่อยสลายมาใช้
ในการปลกูคะน้าสามารถช่วยลดการเกดิโรคเน่าคอดนิในคะน้าไดด้ทีีส่ดุ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
เชือ้ราย่อยสลาย, ปุ๋ยอนิทรยีผ์กัตบชวา, โรคเน่าคอดนิ, คะน้า 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

 โครงการวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการผลิตน ้าส้มจากจากแหล่งผลิตน ้าตาลจากต่างกนั ด้วย  Rapid-Tray-
Culture Method ขัน้ตอนแรกเป็นการผลติแอลกอฮอล์จากแหล่งพลงังานที่ใช้ คอืน ้าตาลจากที่เกบ็เกี่ยวจากพื้นที่น ้าจดืและน ้าเค็ม 
ความหวานเริม่ต้น16-20 องศาบรกิซ์ โดยใช้เชือ้ยสีต์ Saccharomyces cerevisiae ในอตัราส่วน 5% (น ้าหนักต่อปรมิาตร) เป็นการ
หมกัแบบไม่ใชอ้ากาศ สามารถผลติไวน์น ้าตาลจากทีม่แีอลกอฮอลอ์ตัราส่วนร้อยละ 10% ภายในระยะเวลา 7 วนั ขัน้ตอนทีส่องเป็น
การเปลีย่นแอลกอฮอลใ์นไวน์น ้าตาลจากไปเป็นกรดน ้าสม้โดยแบคทเีรยี Acetobacter sp.จากหวัเชือ้น ้าสม้ธรรมชาต ิโดยใชอ้ตัราสว่น 
น ้า : ไวทน์ ้าตาลจาก : หวัเชือ้น ้าสม้ธรรมชาติ 2:2:1 ในถาดสแตนเลส เป็นการหมกัแบบใชอ้ากาศ สามารถผลติกรดน ้าสม้ไดไ้ม่น้อย
กว่า 4 % ภายในระยะเวลา 4 วนั พบว่า น ้าสม้สายชูทีผ่ลติจากน ้าตาลจากในพื้นทีน่ ้าเคม็มคี่ากรดน ้าสม้สงูกว่า ระยะเวลาในการผลติ
สัน้กว่าน ้าสม้สายชทูีผ่ลติโดยน ้าตาลจากพืน้ทีน่ ้าจดื พบปรมิาณแอลกอฮอลต์ ่ากว่ารอ้ยละ 0.5 ผลติภณัฑน์ ้าสม้จากทีผ่ลติไดม้คีุณภาพ
ไดม้าตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่204 พ.ศ.2543 กล่าวคอื มปีรมิาณกรดน ้าส้มมากกว่ารอ้ยละ 4 และมปีรมิาณ
แอลกอฮอลน้์อยกว่ารอ้ยละ 0.5 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
น ้าสม้สายช,ู น ้าตาลจาก, กรดน ้าสม้, Rapid-Tray-Culture Method, Saccharomyces cerevisiae 
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บทคดัย่อ (Abstract) 
อุตสาหกรรมเน้ือสตัว์แปรรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มกีารส่งออกเป็นมูลค่าสูงอย่างหน่ึงของประเทศ ในช่วงปีหลงัๆ ที่ลูกค้าจาก

ต่างประเทศเริ่มเข้มงวดกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์เน้ือสตัว์แปรรูป ก็พบว่าการปนเป้ือนจีออสมิน ( 1 α, 10 β-dimethyl-9α-decalol) 
และเอม็ไอบ ี(2-Methylisoborneol) ในผลติภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปเช่นเน้ือไก่นัน้เป็นประเดน็ทีลู่กคา้เริม่เรยีกรอ้งใหผู้ผ้ลติในประเทศไดเ้ฝ้า
ระวงัคุณภาพดา้นน้ีมากขึน้ การปนเป้ือนจอีอสมนิและเอม็ไอบนีัน้ท าใหผ้ลติภณัฑม์กีลิน่คาวคลา้ยกลิน่ดนิโคลนจนไม่น่าบรโิภค ซึง่สาเหตุ
หลกัของการปนเป้ือนมาจากการใช้น ้าจากกระบวนการปรบัคุณภาพตามกระบวนการปรกตทิี่ไม่สามารถก าจดัจอีอสมนิและเอ็มไอบีที่
ปรมิาณสงูในน ้าดบิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ในการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พ่อืทดสอบการน าดนิเหนียวเซรามคิและดนิหนียวเซรามิคดดัแปลงดว้ยการผสมเหลก็ซลัเฟต 

เป็นตวักลางในการดูดซบัจอีอสมนิและเอม็ไอบี โดยแบ่งการศกึษาออกเป็นสองส่วนคอื 1). การทดสอบแบบกะ (Batch Test) เพื่อศกึษา 
ปจัจยัท่มีผีลต่อการดูดซบัจอีอสมนิและเอม็ไอบี อนัไดแ้ก่ปรมิาณตวัดูดซบั ความเป็นกรด-ด่าง ระยะเวลาเขา้สู่สมดุล ความเขม้ขน้เริม่ตน้ 
และไอโซเทอมของการดดูซบั และ 2). การทดสอบแบบคอลมัน์ (Column Test) เพ่อืจ าลองสภาวะการดดูซบัของจอีอสมนิและเอม็ไอบขีอง 
ดนิเหนียวดดัแปลง รวมถงึอายกุารใชง้านของชุดคอลมัน์ โดยใชส้ภาวะแวดลอ้มท่เีหมาะสมบางสว่นจากการผลการทดสอบแบบกะ ทัง้นี้ใน 

การศกึษานี้ไดท้ดสอบการก าจดัจอีอสมนิและเอม็ไอบที่คีวามเขม้ขน้ระหว่าง 10 – 1500 นาโนกรมั/ลติร ดว้ยดนิเหนียวเซรามคิ (พ้นืท่ผีวิ 
52 ตร.ม./กรมั และความพรุน 10-2 ลบ.ซม/กรมั) และดนิเหนียวเซรามคิดดัแปลงผมเหลก็ซลัเฟต (พ้นืท่ผีวิ 51 ตร.ม./กรมั และความ 

พรุน 10-2 ลบ.ซม/กรมั) เปรยีบเทยีบกบัถ่านกมัมนัต์ AC750 (750 ตร.ม./กรมั) และถ่านกมัมนัต์ AC1100 (1,100 ตร.ม./กรมั) ซ่งึผล 

การทดสอบพบวา่การก าจดัจอีอสมนิและเอม็ไอบดีว้ยดนิเหนียวเซรามคิและดนิเหนียวเซรามคิดดัแปลงนัน้เกดิจากกระบวนการดดูซบัโดย 

รูปแบบการดูดซบันัน้เป็นไปตามไอโซเทอมของฟรุนดลชิท่มีอีตัราในการดูดซบัท่รีวดเรว็ การก าจดัจอีอสมนิและเอม็ไอบดีว้ยดนิเหนียว 
ดดัแปลงนัน้มปีระสทิธภิาพสงู (สงูกวา่ 90%) มขีดีความสามารถในการก าจดัจอีอสมนิและเอม็ไอบปีนเปื้อนในน้ าท่คีวามเขม้ขน้ทัง้ระดบัต่ า 
และระดบัสงู และท างานไดด้ใีนช่วงค่าความเป็นกรดเป็นด่างท่ี 6 – 10 ทัง้นี้การใชด้นิเหนียวเซรามคินัน้ไม่จ าเป็นตอ้งมกีารก าจดัความขุน่ 

ออกจากน้ าในภายหลงัเนื่องจากดนิเหนียวเซรามคิไม่ละลายน้ า และมคีวามเป็นไปไดใ้นการใชด้นิเหนียวเซรามคิโดยเฉพาะอย่างยิง่ดนิ 

เหนียวเซรามคิดดัแปลงผสมเหลก็ซลัเฟตเป็นตวักลางในการดดูซบัจอีอสมนิและเอม็ไอบใีนระบบปรบัคุณภาพน้ าทัง้ในระดบัครวัเรอืนหรอื 

ในระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยในระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นัน้ อาจสามารถใชด้นิเหนียวเซรามคิดดัแปลงแทนการใชถ้่านกมัมนัต์ 
ทีม่ตี้นทนุสงูกว่า เป็นกระบวนการพเิศษในการปรบัคณุภาพน้ าส าหรบัใช้ในอุตสาหกรรมเน้อืสตัวแ์ปรรปู เพือ่ให้ผลติภณัฑม์คีณุภาพได้ มา
ตรฐานสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า

ค าส าคญั (Keywords) 
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การพฒันาชุดทดลองการโพลาไรเซชนัของแสงโดยใช้สมารท์โฟน 
(Development of experimental set on the polarization of light using smartphones) 

 
อาทิตย ์หมวดคงจนัทร*์, ประสงค ์เกษราธิคณุ และ สวิุทย ์คงภกัดี 

 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*Boy521031646@hotmail.com  
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
การศึกษาการโพลาไรเซชันของแสงและกฎของมาลุส โดยใช้ชุดทดลองการโพลาไรเซชันของแสงโดยใช้สมาร์ทโฟน

(Smartphone) ที่สามารถติดตัง้ได้ง่ายและมรีาคาถูก มอีุปรณ์การทดลองประกอบด้วย ตวัโพลาไรเซอร์ที่ได้จากฟิล์มโพลาไรซ์ของ
สมารท์โฟนรุ่นเก่า แหล่งก าเนิดแสงโพลาไรซจ์ากหน้าจอคอมพวิเตอรแ์บบพกพา อุปกรณ์ส าหรบัจบัและหมุนสมารท์โฟน และสมารท์โฟน
ในระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์(Android) โดยสมารท์โฟนทีเ่ลอืกใชต้อ้งมเีซน็เซอร ์ (Sensor) ทีจ่ าเป็นสองสว่นประกอบดว้ยเซน็เซอร์
ตรวจวดัแสง (Light Sensor) กบัเซน็เซอรต์รวจวดัการหมุน (Orientation Sensor) และใชแ้อปพลเิคชนั Physics Toolbox Sensor Suite ใน
การวเิคราะห์ จากการศกึษาคุณสมบตัเิฉพาะตวัของสมารท์โฟนรุ่นต่างๆ จงึไดเ้ลอืกใชส้มารท์โฟนในระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์รุ่น Vivo 
V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37 ในการทดลองไดว้างสมารท์โฟนห่างจากแหล่งก าเนิดแสงโพลาไรซท์ีร่ะยะ 2 5 10 15 และ 20 
เซนตเิมตร พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างมุมของการโพลาไรซก์บัค่าความเขม้แสงโพลาไรซต์ัง้แต่มุม 0 องศา ถงึ 90 องศา มคีวามสอดคลอ้ง
กบักฎของมาลุส ที่ระยะ 15 เซนติเมตร เมื่อทดลองกบัสมาร์ทโฟนทัง้ 3 รุ่น คือ Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37  ผลการ
ทดลองมคี่าเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อนเมื่อเทยีบกบักฏของมาลุส เท่ากบั 1.19 0.01 1.32 0.01 และ 1.62 0.01 และ มคี่า  R-
Squared (R2) เป็น 0.9978 0.9978 และ 0.9985 ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
โพลาไรเซชนัของแสง, กฎของมาลุส, สมารท์โฟน, โพลาไรเซอร,์  แอปพลเิคชนั Physics Toolbox Sensor Suite 
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การท านายค่าความต้านทานแรงกดของกล่องขนาดมิติฐานมาตรฐานด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
 

รชยา ธชเสถียร และ เลอพงศ ์จารพุนัธ์* 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

*lerpong.j@ku.ac.th 
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรในปจัจุบนันิยมใช้บรรจุภัณฑ์ระบายอากาศ (Ventilated packaging) ที่มีขนาดมิติฐาน
มาตรฐาน (Common footprint) เป็นบรรจุภณัฑเ์พื่อการขนสง่ ซึง่บรรจุภณัฑร์ะบายอากาศจะช่วยลดอุณหภูมทิีเ่กดิจากการหายใจของ
ผลติผล ส่วนกล่องขนาดมติิฐานมาตรฐานนัน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการขนส่งและกระจายสนิค้า เนื่องจากกล่องขนาดมติิฐาน
มาตรฐานเป็นกล่องทีม่ขีนาดฐานทีส่ามารถจดัเรยีงสนิคา้ไดพ้อดบีนแท่นรองรบัสนิคา้ ช่องระบายอากาศ (Vent) บนบรรจุภณัฑร์ะบาย
อากาศทีม่พีืน้ที ่จ านวน และต าแหน่งของช่องระบายทีแ่ตกต่างกนันัน้มผีลต่อความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษา
ผลของการท านายค่าความตา้นทานแรงกดของกล่อง (Box compression test, BCT) ขนาดมติฐิานมาตรฐานขนาดกล่องครึง่ใบ (Half 
size) ทีม่มีติภิายใน 282×382×117 ลกูบาศกม์ลิลเิมตร และ 282×382×192 ลกูบาศกม์ลิลเิมตร ทีม่สีดัสว่นพืน้ทีช่่องระบายอากาศรอ้ย
ละ 3, 5 และ 7 ทีม่ตี าแหน่งช่องระบายอากาศอยู่ต าแหน่งบน กลาง และล่างเป็นระนาบแนวนอนทีด่า้นยาวของผนังกล่อง โดยจ านวน
ของช่องระบายอากาศจะขึน้อยู่กบัสดัส่วนพื้นที่ช่องระบายอากาศของแต่ละตวัอย่างด้วยโครงข่ายประสาทเทยีม (Artificial neural 
network) ที่เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถจ าลองการท างานของสมองมนุษย์โดยประมวลผลจากการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ที่รวบรวมไว้ ซึ่งในงานวจิยันี้ใช้การเรยีนรู้แบบแพร่ย้อนกลบั (Back propagation neural network) โดยก าหนดขอ้มูล
น าเขา้ (Input) 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สดัสว่นรอ้ยละพืน้ทีช่่องระบายอากาศ จ านวนช่องระบายอากาศ ต าแหน่งช่องระบายอากาศ และความ
สูงของกล่อง ส่วนขอ้มูลน าออก (Output) ม ี1 ตวัแปร คอืค่าความต้านทานแรงกดของกล่อง จากการท านายด้วยโครงข่ายประสาท
เทยีมพบว่าโครงข่ายประสาทเทยีมทีม่โีครงสรา้งแบบ 4-9-1 BPN (ชัน้น าเขา้-ชัน้ซ่อน-ชัน้น าออก) ซึง่มคี่าสมับูรณ์ของค่าเฉลีย่ความ
คลาดเคลื่อน (MAE) เท่ากบั 178.33 นิวตนั และมรีอ้ยละของค่าสมับูรณ์ของค่าเฉลีย่ความคลาดเคลื่อน (MAPE) เท่ากบัรอ้ยละ 6.11 
ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยที่สุดเมื่อเทยีบกบัแบบจ าลองที่มจี านวนนิวรอนในชัน้ซ่อนตัง้แต่ 1 ถึง 10 ที่มจี านวนการเรยีนรู้ 
500,000 รอบ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความตา้นทานแรงกดของกล่อง, กล่องมติฐิานมาตรฐาน, บรรจุภณัฑร์ะบายอากาศ, โครงขา่ยประสาทเทยีม, บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนสง่ 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)   
ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว 
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การสงัเคราะหส์ารเคลือบผิวนาโนสมบติัไมช่อบน ้า และการออกแบบการทดลองเพือ่การเรียนรูน้าโนเทคโนโลยี  
Synthesis of Hydrophobic Nanocoating and Experimental Design for Learning Nanotechnology  

 
มลฤดี สไตน์* และ การะเกด เทศศรี 

 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี20131  

 
*karaked@go.buu.ac.th  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

 ศึกษาและพฒันาวิธีการสงัเคราะห์สารเคลือบผิวนาโนสมบตัิไม่ชอบน ้า เพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัการออกแบบการทดลอง
ประกอบการเรยีนรูน้าโนเทคโนโลยใีนหวัขอ้ ปรากฏการณ์น ้ากลิง้บนใบบวั และนวตักรรมนาโนเทคโนโลยเีลยีนแบบธรรมชาต ิส าหรบั
นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยมเีงื่อนไขในการออกแบบการสงัเคราะห์ได้แก่ ท าการทดลองได้ง่าย ไม่ใช้สารเคมทีี่เป็น
อนัตราย ปฏกิริยิาเกดิสมบูรณ์ในระยะเวลาสัน้ เหน็การเปลีย่นแปลงไดช้ดัเจน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั ผลการ
คน้ควา้พบว่าสามารถเตรยีมสารเคลอืบผวินาโนซลิกิาทีม่สีมบตัไิม่ชอบน ้าไดท้ี่อุณหภูมหิอ้ง โดยวธิกีารสงัเคราะหแ์บบหมอ้เดยีว (one-
pot synthesis) ใช้เตตระเอท-ทอกซีไซเลน (tetraethoxysilane: TEOS) ในการเตรียมอนุภาคนาโนซิลิกา ภายใต้สภาวะที่มีเบส
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ในตวักลางผสมน ้าและเอทานอล  การปรบัเปลีย่นอตัราส่วนเอทานอลต่อน ้าต่างๆกนั ท าใหไ้ดอ้นุภาคซลิกิา
ทีม่ลีกัษณะการแขวนลอยและขนาดต่างกนั นอกจากนี้สามารถปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ผวิของซลิกิาใหม้สีมบตัไิม่ชอบน ้าสามารถไดง้่าย 
โดยการเติมโพลีไดเมทิลไซลอกเซน (Polydimethylsiloxane; PDMS)  หรือ ซิลิโคน ลงในสารคอลลอยด์ซิลิกาโดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการแยกซลิกิาออกก่อน ท าให้สามารถเตรยีมสารเคลอืบผวินาโนได้ส าเรจ็พร้อมใช้ภายในเวลา 1.50 ชัว่โมง การทดสอบ
ประสทิธภิาพในการป้องกนัการเปียกน ้าของพืน้ผวิ ท าโดยวดัค่ามุมสมัผสัของหยดน ้า พบว่าใหค่้าสงูสดุเท่ากบั145±3 องศา การหาค่า
มุมสมัผสัโดยอุปกรณ์ประยุกตเ์ทยีบกบัเครื่องวดัค่ามุมสมัผสัพบว่าไดค้่าใกลเ้คยีงทีค่วามคลาดเคลื่อนไม่เกดิรอ้ยละ 6  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
สารเคลอืบนาโนสมบตัไิม่ชอบน ้า, อนุภาคนาโนซลิกิา, การออกแบบการทดลอง, นาโนเทคโนโลยใีนโรงเรยีน  
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.) สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
(สสวท.) กระทรวงศกึษาธกิาร  
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โครงสรา้งจลุภาคและสมบติัทางกลของช้ินงานเช่ือมเหลก็กล้าโครเมียม-โมลิบดีนัมเกรด 2.25Cr-1Mo 
 

สลิตา เพชรสงัข1์,* และ ประภาศ เมืองจนัทรบ์ุรี2 
 

1สถานวจิยัความเป็นเลศิดา้นวศิวกรรมวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 
2ภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่และวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

 
*Salita_Raul@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาชนิดของลวดเชื่อมต่อทีม่ต่ีอโครงสร้างจุลภาคและความแขง็แรงดงึในชิ้นงานเชื่อมวสัดุ
เหลก็กล้าโครเมยีม-โมลบิดนีัมเกรด 2.25Cr-1Mo ซึ่งท าการเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมทกิ (TIG) โดยมกีารใชล้วดเชื่อมทัง้หมด 2 
ชนิด คอื ลวดเชื่อมชนิด ER90S-B3 และ ERNiCrMo-3 และท าการใหค้วามรอ้นหลงัการเชื่อมทีอุ่ณหภูม ิ690 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
30 นาท ีจากผลการวจิยัพบว่า บรเิวณเนื้อโลหะเชื่อมเมื่อใช้ลวดเชื่อม  ER90S-B3 ประกอบด้วยเทมเปอร์เบนไนท์ ซึ่งมคีวามแขง็
ค่อนขา้งสงู ในขณะทีเ่มื่อใชล้วดเชื่อม ERNiCrMo-3 พบว่าประกอบดว้ยออสเทนไนทเ์ป็นหลกั ซึง่โครงสรา้งดงักล่าวมคีวามแขง็ต ่ากวา่
เทมเปอรเ์บนไนท ์และเมื่อท าการทดสอบแรงดงึพบว่า ชิน้งานเชื่อมเกดิความเสยีหายในบรเิวณเนื้อโลหะเดมิ อนัเป็นบรเิวณทีม่คีวาม
แขง็ต ่าทีส่ดุ โดยชิน้งานทีเ่ชื่อมดว้ยลวดเชื่อมทัง้สองชนิดมคีวามแขง็แรงดงึใกลเ้คยีงกนั และมคี่ามากกว่าชิน้งานวสัดุพืน้ 2.25Cr-1Mo 
เลก็น้อย  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความแขง็แรงดงึ, เหลก็กลา้โครเมยีม-โมลบิดนีมัเกรด 2.25Cr-1Mo, การใหค้วามรอ้นหลงัการเชือ่ม, บรเิวณเนื้อโลหะเชื่อม, บรเิวณเนื้อ
โลหะเดมิ  
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การคดัแยกบรรจภุณัฑเ์ครือ่งด่ืมโดยใช้เทคนิคการเรียนรูเ้ชิงลึก (Deep Learning) 
 

พนัธุธิ์ดา ล้ิมศรีประพนัธ*์, วชิระ ล้ิมศรีประพนัธ,์ นนธวชั เทียมนาก  

และ ศศิธร ถาวรศกัด์ิ 
 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000  

 
*phuntida_nk@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

ในปจัจุบนัปญัหาขยะตกค้างของประเทศไทยมสีูงถงึ 27.06 ล้านตนัต่อปี  ในจ านวนนี้สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ โดย
น ามาแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) และใช้ช ้า (Reuse) ได้เพยีง 5.81 ล้านตนั หรอืร้อยละ 21 ของปรมิาณทัง้หมดเท่านัน้ 
ปญัหาส่วนหน่ึงเกิดจากการคัดแยกที่ไม่ถูกวิธี  บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มถือเป็นขยะจ านวนมากที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคใน
ชวีติประจ าวนั เนื่องจากมนุษยท์ุกคนต้องดื่มน ้าเฉลีย่ 2-6 ลติรต่อวนั การพฒันาบรรจุภณัฑใ์หม้หีลายหลายรูปแบบ ซึง่ส่วนมากผลติ
จากพลาสติก แก้ว และอลูมิเนียม ท าให้เกดิปญัหาอย่างมากส าหรบัการคดัแยกให้ถูกต้องก่อนการน ากลบัไปใช้ใหม่ จากแนวคดิ
ดงักล่าว งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นการศกึษาเชงิทดลอง เพื่อคดัแยกบรรจุภณัฑเ์ครื่องดื่ม ไดแ้ก่ ขวดน ้าใส (PET) ขวดน ้าขุ่น (HDPE) และ
กระป๋องอลมูเินียม โดยประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Deep Learning) ดว้ยโอเพนซอรส์ไลบราร ีTensorFlow วธิกีารทีน่ าเสนอ
นี้ใช้ขอ้มูลภาพส าหรบัเทรนการรู้จ าบรรจุภณัฑ์เครื่องดื่ม จ านวน 100 ภาพ (PET 45 , HDPE 20 และกระป๋องอลูมเินียม 35) และ
ทดสอบกบัขอ้มูลภาพบรรจุภณัฑ์เครื่องดื่มจ านวนทัง้หมด 170 ภาพ (PET 70, HDPE 50 และกระป๋องอลูมเินียม 50) จากผลการ
ทดลองพบว่าการรูจ้ าภาพของบรรจุภณัฑเ์ครื่องเครื่องดื่ม ใหค้วามถูกตอ้งแม่นย าในการรูจ้ ารอ้ยละ 92.5 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
บรรจุภณัฑเ์ครื่องดืม่, การเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Deep Learning), TensorFlow 
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ระบบแจ้งเตือนการเกิดอบุติัเหตจุากการล้มของผูท้พุพลภาพทางการมองเหน็ด้วยเซนเซอรว์ดัความเรง่ 
 

กีรดิษ สายพทัลุง1,*, พิริยะ วอ่งสลบัศรี1, ทินกร ข าสุขเป่ียม1,  
ธงชยั ทองอยู1่ และ รุง่เรอืง มุศิริ2 

 
1สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
2สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
 

*keeradit@pnru.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
ผูทุ้พพลภาพทางการมองเหน็จะมกีารใชช้วีติประจ าวนัทีม่คีวามยากล าบากมากกว่าคนปกต ิโดยเฉพาะการเคลื่อนทีท่ีม่เีสีย่ง

ต่อการประสบอนัตรายต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่การล้ม ซึ่งการล้มน้ีเป็นปญัหาสาธารณสุขทีส่ าคญั ซึ่งเป็นสาเหตุการ
เสยีชวีติอนัดบัสองในกลุ่มของการบาดเจบ็โดยไม่ตัง้ใจ ซึง่การลม้นัน้จะสามารถเกดิไดง้่าย โดยเฉพาะกบัผูทุ้พพลภาพทางการมองเหน็ 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ปญัหาดงักล่าวทีผู่ทุ้พพลภาพทางการมองเหน็ไม่สามารถช่วยตนเองได ้จงึเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามจ าเป็นต้อง
ไดร้บัการดแูล ดงันัน้ผูว้จิยัใหค้วามส าคญัในการพฒันาอุปกรณ์แจง้เตอืนการเกดิอุบตัเิหตุจากการลม้ของผูทุ้พพลภาพทางการมองเหน็
ด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง โดยการน าเซนเซอร์วัดความเร่ง (ADXL335 Accelerometer Module) ร่วมกับโมดูลโหนดเอ็มซียู 
(NodeMCU) เพื่ออ่านค่าลกัษณะท่าทางของผูทุ้พพลภาพทางการมองเหน็ และแจง้เตอืนขอ้มลูสถานะของลกัษณะท่าทางต่าง ๆ ของผู้
ทุพพลภาพทางการมองเหน็ผ่านขอ้ความไลน์ (LINE) ไปยงัผูดู้แลทีล่งทะเบยีนไวใ้นระบบ จากนัน้ส่งขอ้มูลไปยงั web cloud server 
โดยผลการทดสอบระบบแจง้เตอืนการเกดิอุบตัเิหตุจากการลม้ของผูทุ้พพลภาพทางการมองเหน็ดงักล่าว จะท าการอ่านค่าแกนทัง้ 3 
แกนของเซนเซอร์วดัความเร่งทีต่ิดอยู่ที่ร่างกายของผู้ทุพพลภาพทางการมองเหน็ เพื่อหาค่าแกนทีแ่สดงลกัษณะท่าทาง พบว่าการ
ทดสอบหากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของค่าแกน โดยเฉพาะลกัษณะท่าทางของการยนื ไปเป็นการนอน จะมกีารเปลีย่นแปลง
ของค่าทัง้ 3 แกนอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะค่าของแกน Z ทีล่ดลงจาก 352 เป็น 284 อย่างเหน็ไดช้ดั และค่าของแกน X ทีเ่พิม่ขึน้จาก 
273 เป็น 310 อย่างเหน็ได้ชดั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าผู้ทุพพลภาพทางการมองเห็นเกดิการล้ม ระบบจะส่งไลน์แจ้งเตือนไปยงัผู้ดูแลที่
ลงทะเบยีนไวใ้นระบบ เพื่อท างานตรวจสอบและใหก้ารช่วยเหลอือย่างแม่นย า รวดเรว็ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ผูทุ้พพลภาพทางการมองเหน็, เซนเซอรว์ดัความเร่ง, แจง้เตอืน, อุบตัเิหตุ, การลม้ 
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ผลของการปรบัเปล่ียนคาบเวลาสญัญานพลัสข์บัเกจต่อประสิทธิภาพ 

ของวงจรคอนเวอรเ์ตอรช์นิดเรโซแนนท ์แบบควอสซ่ี 

 

ทวีศกัด์ิ ตนัอรา่ม*, วชิระ ล้ิมศรีประพนัธ ์และ นนธวชั เทียมนาก  
 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000  

 
*tummut555@hotmail.com 

 

บทคดัยอ่ (Abstract) 

  งานวจิยันี้เป็นการศกึษา ผลของการปรบัเปลีย่นคาบเวลาของรูปคลื่นสญัญาณพลัสข์บัเกจ (PWM) ของวงจรคอนเวอรเ์ตอร ์
ชนิด รโีซแนนทแ์บบควอสซี ่โดยใช้ IGBT ท าหน้าทีเ่ป็นสวทิชใ์นวงจรคอนเวอรเ์ตอร ์มขีนาดพกิดัก าลงัไฟฟ้าขาออก 800 W และใช้
รูปคลื่นสญัญานพลัส ์(PWM) เพื่อท าการทดสอบผลของการปรบัเปลีย่นคาบเวลากบัวงจรคอนเวอรเ์ตอรช์นิดรโีซแนนท ์ทีอ่อกแบบใช้
งานจรงิจากการทดสอบพบว่า สามารถควบคุมก าลงัไฟฟ้าขาออกของวงจรคอนเวอรเ์ตอรไ์ดต้ัง้แต่ 400 W - 800 W ทีก่ าลงัไฟฟ้าขา
ออก 400 W คาบเวลาของรปูคลื่นพลัสด์า้นบวก (PWM ; +Width) มคี่า 11.13 µSec และประสทิธภิาพของวงจรคอนเวอรเ์ตอร ์เท่ากบั 
83.1 % ทีก่ าลงัไฟฟ้าขาออกทีพ่กิดั 800 W คาบเวลาของรปูคลื่นพลัสด์า้นบวก (PWM ; +Width) มคี่า 19.54 µSec และประสทิธภิาพ
ของวงจรคอนเวอรเ์ตอรเ์ท่ากบั 77.8 % 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
IGBT, วงจรคอนเวอรเ์ตอร,์ เรโซแนนทแ์บบควอสซี ่
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การออกแบบอลักอริทึมส าหรบัแผงโซลารเ์ซลลเ์พื่อใช้วดัความเข้มแสงอาทิตย ์
 

เสาวรีย ์อรณุรตันวงศ ์ และ ฉัตรชยั ศภุพิทกัษ์สกลุ 
 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
อ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี 12110 

 
saowaree_a@mail.rmutt.ac.th, chatchai.s@en.rmutt.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 บทความนี้เสนอการออกแบบอลักอรทิมึส าหรบัแผงโซลารเ์ซลล์เพื่อวดัความเขม้แสงอาทติยใ์หม้คีวามคลาดเคลื่อนน้อยลง 
แผงโซลารเ์ซลลข์นาดเลก็จะถูกออกแบบใชเ้ป็นเซน็เซอรว์ดัความเขม้แสงอาทติย ์ ซึง่แรงดนัไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากแผงโซลารเ์ซลลถ์ูกน ามา
ขยายและบนัทกึดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร ์ตระกลู AVR เบอร ์ATMEGA328 โดยท าการวดัและบนัทกึค่าทุก 2 นาท ีตัง้แต่พระอาทติย์
ขึน้จนกระทัง่พระอาทติยต์ก แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท า Curve Fitting กบัค่าทีไ่ดจ้ากไพรานอรม์เิตอรม์าตรฐานมาท าการฝึกสอนโครงขา่ย
ประสาทเทียมแบบแพร่ค่าย้อนกลบั หลงัจากนัน้ท าการทดลองโดยน าค่าที่วดัได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 3 โวลต์ และ 5 โวลต์ 
โดยตรงในวนัต่อมาป้อนเป็นอนิพุตของโครงขา่ยประสาทเทยีมทีฝึ่กสอนแลว้และน าค่าทีไ่ดจ้ากเอาต์พุตมาเปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้าก
การวดัของไพรานอรม์เิตอรม์าตรฐาน ของบรษิทั Apogee รุ่น SP-110 พบว่ามคี่าความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ 1.13 และ 1.19 เปอรเ์ซน็ต์ 
ส าหรบัแผงโซลารเ์ซลลข์นาด 3 โวลต ์และ 5 โวลต ์ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
แผงโซลารเ์ซลล,์ Curve Fitting, โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบค่ายอ้นกลบั, ไพรานอรม์เิตอร ์
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ก าลงัผลิตติดตัง้สูงสุดท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นภาคกลางของประเทศไทย 
 

ศภุานันท ์บญุเสริม1,*, พรระพีพฒัน์ ภาสบุตร2 และ วรรตัน์ ปัตรประกร1 
 

1ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
 

*b.supanan@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
  การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยม์คีวามไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมอิากาศและฤดูกาลที่แปรปรวน รวมทัง้
ขอ้จ ากดัในดา้นเวลา งานวจิยัน้ีไดท้ าการวเิคราะหก์ารเบีย่งเบนความถี่และการตอบสนองความถี่ต่อระบบไฟฟ้าก าลงัของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย และก าหนดปรมิาณก าลงัผลติติดตัง้สูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ส าหรบัการวางแผนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ที่เหมาะสม อนัจะน าไปสู่ความมัน่คงด้านพลงังาน
ส าหรบัประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้ โดยท าการศกึษาเฉพาะในพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทยเท่านัน้ เน่ืองด้วยในปจัจุบนัภาค
กลางยงัคงตอ้งพึง่พาการสง่พลงังานไฟฟ้าจากภาคอื่นๆ ซึง่จะน าไปสูค่วามเสีย่งต่อเสถยีรภาพได ้ในการศกึษาไดจ้ าลองการเบีย่งเบน
ความถีแ่บบปิดระบบการควบคุมความถีอ่ตัโนมตั ิAutomatic Generation Control (AGC) เพื่อศกึษาและวเิคราะหก์ารเบีย่งเบนความถี่
และการตอบสนองความถีท่ีเ่กดิขึน้จรงิของระบบ โดยใชข้อ้มลูก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้าตวัอย่าง, ขอ้มูลการเบีย่งเบนก าลงัการผลติ, 
ขอ้มูลลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของภาคกลาง, ขอ้มูลโรงไฟฟ้าในภาคกลาง, พารามเิตอร์ของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทในภาคกลาง และ
สถานการณ์การเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าในภาคกลาง น ามาป้อนเขา้สู่แบบจ าลองการตอบสนองความถี่แบบ Real-time automatic 
Individual Power plant parameters Tuning (RIPT) และท าการวเิคราะหผ์ลทุกๆ 5 ปี ไดแ้ก่ ในปี พ.ศ. 2564, 2569, 2574 และ 2579 
อา้งองิตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) จากผลการศกึษาพบว่าค่าความถี่เบีย่งเบน
สูงสุดในแต่ละปีอยู่ที่ 0.32, 0.33, 0.39 และ 0.50 ตามล าดบั ซึ่งเกนิค่าควบคุมปกติที่ 50±0.2 เฮริตซ์ จะเหน็ได้ว่าความถี่เบี่ยงเบน
สงูขึน้เมื่อมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นระบบมากขึน้ และจากผลการศกึษาในขา้งตน้สามารถน ามาก าหนดปรมิาณก าลงัผลติตดิตัง้
สงูสดุทีเ่หมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยไ์ดเ้ท่ากบั 1,125, 1,300, 1,500 และ 1,700 เมกะวตัต ์ตามล าดบั ดงันัน้เพื่อเป็นการ
ป้องกนัผลกระทบที่อาจเกดิขึน้กบัระบบเมื่อมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์เพิ่มขึน้ การติดตัง้ระบบการกกัเกบ็พลงังาน (Energy 
Storage) เป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ แต่อย่างไรกต็ามควรค านึงถงึความคุม้ทุนในการลงทุนดว้ย 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย,์ การตอบสนองความถี,่ การเบีย่งเบนความถี,่ ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
การวจิยัในครัง้นี้ไดร้บัการสนบัสนุนจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ก าลงัผลิตติดตัง้สูงสุดท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย   
 

พรพรรณ เสาเสนา1,*, พรระพีพฒัน์ ภาสบุตร2 และ วรรตัน์ ปัตรประกร1 
 

1ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 
*Pronpan.up@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  
 งานวจิยัน้ีน าเสนอก าลงัผลติตดิตัง้สงูสุดทีเ่หมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นเขตภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย
พจิารณาผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ฤดูกาล รวมทัง้ภูมปิระเทศในการตดิตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ได้
ด าเนินการศกึษาผ่านแบบจ าลองตอบสนองความถี่ของระบบไฟฟ้าก าลงัของประเทศไทยโดยใชข้อ้มูลก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยใ์นภาคตะวนัออกของประเทศไทยทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2559 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทุก 1 นาท ีและจ านวนโรงไฟฟ้าที่
ตดิตัง้เพิม่ในอนาคตตามแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015)  ซึง่ประกอบไปดว้ย จ านวนและก าลงัตดิตัง้ของ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยร์วมทัง้ขอ้มลูพารามเิตอรต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้จงึจ าลองการเบีย่งเบนความถีข่องระบบไฟฟ้าก าลงั 
พรอ้มทัง้ท าการวเิคราะหก์ารเบีย่งเบนความถีข่องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นภาคตะวนัออกของประเทศไทย การผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยค์วรค านึงถงึการเบีย่งเบนความถี่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัระบบในกรณีทีเ่กนิค่าควบคุมปกตทิี ่50±0.2 เฮริตซ ์ซึง่อาจสง่ผล
กระทบต่อระบบไฟฟ้าก าลงัของประเทศ หากไม่ไดร้บัการควบคุมและป้องกนัทีเ่หมาะสม โดยอาจใชร้ะบบการควบคุมอตัโนมตั ิ(AGC) 
มาช่วยเพื่อใหก้ารเบีย่งเบนความถี่ลดลง ท าใหส้ามารถกลบัมาทีค่่า 50 เฮริตซไ์ดใ้นเวลาเรว็ทีสุ่ด ทัง้นี้ในการก าหนดปรมิาณการผลติ
ติดตัง้สูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในภาคตะวนัออกของประเทศไทยในอนาคตอกี 20 ปีข้างหน้าตามแผน 
PDP2015 ยงัควรค านึงถึงความถี่เบี่ยงเบนสูงสุดที่จะเกิดขึน้ และจ านวนครัง้ที่เกดิความถี่เบี่ยงเบนเกินค่าควบคุมปกติที่ 50±0.2 
เฮริตซ ์เพื่อเป็นการควบคุมผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัระบบไฟฟ้าของประเทศ 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
การเบีย่งเบนความถี,่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย,์ แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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การศึกษาผลกระทบและก าลงัผลิตติดตัง้สูงสุดท่ีเหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นภาคใต้ของประเทศไทย 
 

ปัญญดา แก้วธวชัวิเศษ1,*, พรระพีพฒัน์ ภาสบุตร2 และ วรรตัน์ ปัตรประกร1  
 

1 ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 

 
*kam_punyyada@hotmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  
  บทความน้ีท าการศกึษาเพื่อหาปรมิาณก าลงัผลติตดิตัง้สงูสดุของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นภาคใตโ้ดยศกึษาผลกระทบ
เมื่อมโีรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในระบบไฟฟ้าก าลงัของภาคใต้ในประเทศไทยโดยพจิารณาจากการตอบสนองความถี่ของระบบ
ไฟฟ้าก าลงัของภาคใต ้ ศกึษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยต่์อการตอบสนองความถีข่องระบบไฟฟ้าก าลงัในภาคใต ้ได้
ด าเนินการผ่านแบบจ าลองการตอบสนองความถีข่องระบบไฟฟ้าก าลงัของภาคใตท้ีพ่ฒันาขึน้โดยใชข้อ้มลูก าลงัผลติจรงิของโรงไฟฟ้า
ตัวอย่างในปจัจุบัน และโรงไฟฟ้าที่จะติดตัง้เพิ่มในอนาคตตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 – 2579 
(PDP2015)  ซึง่ประกอบไปดว้ย จ านวนและก าลงัผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมทัง้ขอ้มลูพารามเิตอรข์องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
จากนัน้จงึจ าลองการเบีย่งเบนความถีข่องระบบไฟฟ้าก าลงัของภาคใตท้ีเ่กดิจากการเพิม่สดัสว่นก าลงัผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ที่เชื่อมต่อเขา้กบัระบบตามแผน PDP2015 พร้อมทัง้ท าการประเมนิก าลงัผลติติดตัง้สูงสุดที่เหมาะสมส าหรบัโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยเ์พื่อลดผลกระทบต่อการเบีย่งเบนความถีข่องระบบ  ผลการจ าลองการตอบสนองความถีแ่ละการเบีย่งเบนความถี่
เพื่อก าหนดปรมิาณก าลงัผลติตดิตัง้สงูสดุทีเ่หมาะสมของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นภาคใตใ้นอกี 20 ขา้งหน้าโดยพจิารณาทุก 5ปี
คอื 510 เมกะวตัต์, 595 เมกะวตัต์, 670 เมกะวตัต์ และ 750 เมกะวตัต์ ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 15.9-16.7% ของความต้องการ
ไฟฟ้าสงูสดุ โดยมคีวามถีส่งูสดุทีป่ระมาณ 0.42-0.49 เฮริตซ ์ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัระบบเมื่อมโีรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์เพิม่ขึน้ การติดตัง้ระบบการกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage) เป็นทางเลอืกที่น่าสนใจ แต่อย่างไรกต็ามควร
ค านึงถงึความคุม้ทุนในการลงทุนดว้ย 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย,์ การเบีย่งเบนก าลงัผลติ, การตอบสนองความถี,่ ระบบไฟฟ้าก าลงั 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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การศึกษาก าลงัผลิตติดตัง้สูงสุดของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

เดชศกัด์ิดา ศภุเวที1,*, พรระพีพฒัน์ ภาสบุตร2 และ วรรตัน์ ปัตรประกร1  
 

1 ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121 
2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12121 

 
*odet_sakda@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวิจยัน้ี คือ การศึกษาหาค่าก าลงัผลิตติตตัง้สูงสุดของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยในอนาคต โดยพจิารณาจากผลกระทบต่อการเบีย่งเบนความถีข่องระบบไฟฟ้าก าลงัจากความไม่แน่นอนของแสงแดด ผ่าน
แบบจ าลองการตอบสนองความถีข่องระบบไฟฟ้าก าลงัของภาคทีพ่ฒันาขึน้โดยใชค้วามสมัพนัธข์องขอ้มลูปฐมภูม ิ3 ชุดทีใ่ชเ้ป็นอนิพุต 
(1) ขอ้มูลก าลงัผลติของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์เพื่อนามาวเิคราะห์การเบี่ยงเบนของก าลงัผลติอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศทุก 1 นาท ี(2) ขอ้มูลตามแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 – 2579 (PDP2015)  ซึง่ระบุจ านวนและ
ก าลงัผลติตดิตัง้ของโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆในระบบไฟฟ้าก าลงัทัง้ในปจัจุบนัและทีจ่ะตดิตัง้เพิม่เตมิในอนาคต ขอ้มูลเหล่าน้ีร่วมกบัขอ้มลู
พารามเิตอรข์องโรงไฟฟ้าแต่ละโรง (3) ขอ้มูลลกัษณะความตอ้งการไฟฟ้าของภาคในแต่ละช่วงเวลาพจิารณาร่วมกบัขอ้มลูคาดการณ์
ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ เพื่อเป็นเงื่อนไขการเดนิเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา เอาทพ์ุตที่
ไดจ้ากการจ าลอง คอื กราฟการเบีย่งเบนความถีข่องระบบไฟฟ้าเมื่อเทยีบกบัเวลา ซึง่จะท าใหท้ราบถงึลกัษณะการตอบสนองความถี่
ของระบบ จากนัน้ท าการประเมินก าลงัผลิตติดตัง้สูงสุดที่เหมาะสมส าหรบัภูมิภาคจากการเพิ่มสดัส่วนก าลงัผลิตติดตัง้โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ จากการศกึษาพบว่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพจิารณาทุก 5 ปี ( ปี 2564-2579) จะสามารถตดิตัง้โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยไ์ด ้425 เมกะวตัต์, 570 เมกะวตัต,์ 710 เมกะวตัต์ และ 850 เมกะวตัต์ ตามล าดบั ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 11-
15 ของความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุในทุกๆปี (พจิารณาทีค่วามตอ้งการไฟฟ้าของภาคในปี 2559 ทีร่อ้ยละ 10.97)  โดยมคี่าความถีส่งูสดุ
ทีป่ระมาณ 0.35-0.45 เฮริตซ ์ทา้ยสุดหากต้องการเพิม่ศกัยภาพในการผลติตัง้ตัง้สามารถหาเเนวทางและมาตรการทีเ่หมาะสมไดแ้ก่ 
การประยุกต์ใช้ระบบกกัเก็บพลงังานเพื่อควบคุมคุณภาพไฟฟ้า การจดัสรรก าลงัผลิตส ารองขัน้ต้นให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การก าหนดพืน้ทีต่ดิตัง้โรงไฟฟ้าเหมาะสมเพื่อลดการเบีย่งเบนก าลงัผลติ ทัง้นี้ตอ้งค านึงถงึการคุม้ทุนและเสถยีรภาพของ
ระบบไฟฟ้าในอนาคตดว้ย 
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Knowledge Discovery of Game Design Elements from Literature Review of Gamification 
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Abstract 

Gamification is an emerging paradigm which aims to use game design elements and game design techniques to 
solve the problem in non-game context. Gamification offers the motivation approach to motivate the player to handle the 
challenge tasks with game mechanics, game dynamics, and components. On the other hand, an open research problem is 
discovering the set of game design elements that consistently result in a higher probability of success for a given task or 
application. The objective of this paper is to recovery knowledge gap by quantifying game design elements with the 
classification data mining technique that are consistently found in a literature review which qualified with literature review’s 
criteria. Knowledge gained from this study will help the authors about game design elements that lead to higher chances of 
the continued research's success, and game design elements that do not significantly impact the success of the solution. The 
literature review of gamification presented in this study leverages demographic heterogeneity and scale of research existing 
to evaluate the impact of game design elements on the quality of those studies. The favorable game design elements identified 
have the potential to be embedded into gamification platforms across various fields such as healthcare, education, business, 
and marketing, to maintain or enhance player engagement. 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

ระบบเครอืขา่ยไรส้ายเป็นบรกิารสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานทีศ่นูยเ์ทคโนโยลดีจิทิลัไดด้ าเนินการตดิตัง้และใหบ้รกิารแก่
นกัศกึษา และบคุลากรในพืน้ทีต่่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั ครอบคลุมอาคารไม่น้อยกว่า 60 อาคาร และมอีุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้
สายไม่ต ่ากว่า 1,000 ตวั เพื่อรองรบัการใชง้านส าหรบัการศกึษาคน้ควา้ การเรยีนการสอน การท างานวจิยั และงานอื่น ๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะ
ท าการเชื่อมต่อเพื่อใชง้านระบบเครอืขา่ยภายใตช้ื่อ WU WiFi โดยใช ้User และ Password ทีเ่ป็น WU Passport ส าหรบั Login เขา้ใช้
งาน ซึง่แนวทางในการจดัการเครอืขา่ยจะด าเนินการในลกัษณะ Enterprise Wireless Network (EWN) มอีุปกรณ์ Aruba Controller ท า
หน้าทีเ่ป็นตวักลางในการก าหนดนโยบายของการท างานของระบบ การประมวลผลและการจดัการแบบรวมศนูย ์และอุปกรณ์ Wireless 
Access Point ท าหน้าทีใ่นการรบัสง่สญัญาณขอ้มลูระหว่างเครื่องคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชง้านกบัระบบเครอืขา่ย ซึง่งานวจิยันี้จะท าการ
เปรยีบเทยีบการท างานของระบบเครอืขา่ยแบบ EWN กบัระบบเครอืขา่ยทีใ่ชง้านอยู่เดมิ รวมถงึขอ้จ ากดัในการด าเนินการเพื่อใหร้ะบบ
เครอืขา่ยไรส้ายสามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพ โดยระบบเครอืขา่ยเดมิจะเป็นระบบเครอืขา่ยแบบ SOHO ทีจ่ะมี
เพยีงอุปกรณ์ Wireless Access Point เพยีงอย่างเดยีวส าหรบัการใหบ้รกิารระบบ โดยขอ้ไดเ้ปรยีบของระบบ EWN ทีใ่ชง้านอยู่ใน
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ประกอบดว้ย 1) ระบบสามารถบรหิารจดัการไดจ้ากศนูยก์ลางโดยอาศยั Wireless Controller ท าใหส้ามารถ
บรกิารจดัการคลื่นความถี ่(Adaptive Radio Management) ทัง้ในสว่นช่องสญัญาณ ระดบัความแรงของสญัญาณ ความครอบคลุมและ
การซอ้นทบัของสญัญาณ รวมถงึการบรหิารจดัการอุปกรณ์กระจายสญัญาณ และการตดิตามสถานะการท างานของอุปกรณ์ทัง้หมดได้
จากระบบเดยีว เช่น การก าหนดค่า SSID ใหม่ ในแต่ละอาคาร ระบบ EWN จะด าเนินเพยีงครัง้เดยีวและใชเ้วลาไม่เกนิ 3-5 นาท ีสว่น
ระบบแบบ SOHO จะก าหนดทีอุ่ปกรณ์ Wireless Access Point ทุกตวั ตวัละไม่เกนิ 3-5 นาท ีหากในอาคารนัน้มจี านวนอุปกรณ์ 20 
ตวั จะใชเ้วลาในการก าหนดค่า 60 - 100 นาท ีเป็นตน้ 2) สามารถท างานในระบบเครอืขา่ยระดบัองคก์ร โดยรองรบัการท า VLAN การ
ก าหนด Qos การท า AAA Authentication การจดัการ Guest User และ Logging 3) การรกัษาความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย ทัง้
ในสว่นของการก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึและการใชง้านระบบ การเขา้รหสั Traffic ของการใชง้าน รวมถงึการตรวจจบัและยบัยัง้การโจมต ี
4) ความมเีสถยีรและความต่อเนื่องในการใชง้าน โดยระบบสามารถรองรบัการใชง้านพรอ้มกนัของผูใ้ชง้านไดม้ากกว่า รองรบัการท า 
Roaming และกระจายโหลดการท างานของอุปกรณ์เครอืขา่ยได ้5) มรีะบบตดิตามและวเิคราะหก์ารใชง้านของผูใ้ชร้ะบบ ทัง้ในสว่นของ
การ Track Location พฤตกิรรมการใชง้านของผูใ้ช ้และ Dashboard สรุปภาพรวมของการใชง้าน รวมถงึการตรวจสอบสถานะการใช้
งานระบบระหว่างทางของเครื่องผูใ้ชจ้นถงึอุปกรณ์ Controller ตวัอย่างในสว่นนี้ เช่น การสรปุสถติกิารใชง้านของผูใ้ชใ้นแต่ละอาคาร 
หรอืภาพรวมการใชง้านของระบบเครอืขา่ยแบบ EWN สามารถดแูละสรุปผลไดท้นัท ีสว่นระบบแบบ SOHO จะตอ้งรวบรวมขอ้มลูจาก
อุปกรณ์ Wireless Access Point แต่ละตวัและทุกตวัมาประมวลผล ซึง่ตอ้งใชเ้วลามากในการสรุปและประมวลผล เป็นตน้ 6) 
ประสทิธภิาพของระบบเครอืขา่ย ทัง้ในดา้นสมรรถนะในการท างานทีม่รีะบบตรวจสอบสถานะการท างาน มตีวักลางทีร่องรบัการถ่าย
โอนขอ้มลูทีเ่รว็ขึน้ ดา้นความน่าเชื่อถอื ระบบลม้เหลวน้อยลง มรีะบบตรวจสอบ แจง้เตอืน และบนัทกึการท างานของอุปกรณ์และระบบ 
ดา้นความปลอดภยั มรีะบบตรวจสอบการเขา้ถงึและจ ากดักลุ่มการใชง้านของผูใ้ชเ้ฉพาะกลุ่ม 7) ความเป็นมาตรฐาน (Standardized) 
สามารถท างานร่วมกบัระบบหรอือุปกรณ์เครอืขา่ยอื่น ๆ ไดท้ัง้ Active Directory (AD) Radius หรอือุปกรณ์ Third Party Device 
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อย่างไรกต็ามการท างานของระบบเครอืขา่ยแบบ EWN ยงัมขีอ้จ ากดัในการด าเนินการคอื ความไม่เพยีงพอของอุปกรณ์ Wireless 
Access Point ต่อความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบทัง้ในสว่นของจ านวนอุปกรณ์ต่อจ านวนผูใ้ชแ้ละจ านวนอุปกรณ์ต่อพืน้ที่
ของการใชง้าน และการจดัการเกีย่วกบั AD ส าหรบัการจดักลุ่มย่อยของผูใ้ชง้านระบบ เน่ืองจากระบบ AD ของมหาวทิยาลยัยงัเป็น
ระบบเดมิทีย่งัไม่ไดแ้ยกรายละเอยีดของขอ้มลูออกเป็นกลุ่มย่อย ท าใหก้ารจดัการ AD ยงัเป็นแบบการจดัการในภาพรวม ซึง่ตอ้ง
ด าเนินการปรบัปรุงต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การจดัการระบบเครอืขา่ย, ระบบเครอืขา่ยไรส้าย, เครอืขา่ยไรส้ายระดบัองคก์ร, อุปกรณ์ Aruba Controller 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพือ่ 1) เพื่อพฒันาบทเรยีนอเีลริน์น่ิง รายวชิา อช 21002 ทกัษะการพฒันาอาชพี กรณีศกึษาศนูย์

การศกึษานอกระบบ ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราชผ่านทางเวบ็ไซด ์http://nfe-thangionst.in.th/ 2) บทเรยีน    อเีลริ์
นน่ิง รายวชิารายวชิา อช 21002 ทกัษะการพฒันาอาชพี มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  3) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรยีน - หลงัเรยีน ดว้ยบทเรยีนอเีลริน์น่ิง 4) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์น่ิง รายวชิารายวชิา 
อช 21002 ทกัษะการพฒันาอาชพี กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของศนูยก์ารศกึษานอกระบบ
ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 18 คน คดัเลอืกโดยวธิกีารสุม่แบบเจาะจง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูได้แก่ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบว่า 1) บทเรยีนอเีลริน์น่ิง รายวชิา อช 21002 ทกัษะการพฒันาอาชพี กรณีศกึษาศนูยก์ารศกึษานอกระบบ 
ต าบลท่างิว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราชผ่านทางเวบ็ไซด ์ http://nfe-thangionst.in.th/ มเีน้ือหาบทเรยีน จ านวน 5 บท ไดแ้ก ่ 
ทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอาชพี  ความพรอ้มในการพฒันาอาชพี  การฝึกทกัษะเพื่อพฒันาอาชพี  การท าแผนธุรกจิเพื่อการพฒันา
อาชพี และ การจดัการความเสีย่ง 2) บทเรยีนอเีลริน์น่ิง รายวชิา อช 21002 ทกัษะการพฒันาอาชพี ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82/81 3) ผลการทดสอบหลงัจากนกัเรยีนไดเ้รยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์น่ิง รายวชิา อช 21002 ทกัษะการ
พฒันาอาชพี นกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์น่ิง รายวชิา อช 21002 ทกัษะการพฒันาอาชพี
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 4) ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการเรยีนดว้ยบทเรยีนอเีลริน์น่ิง 
รายวชิารายวชิา อช 21002 ทกัษะการพฒันาอาชพี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.75) 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
บทเรยีนอเีลริน์น่ิง, ทกัษะการพฒันาอาชพี, moodle 
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Creating a healthcare community by village volunteers with mobile  
e-Visiting: social-based approach 

 
Premrudee Noonsang1,*, Manit Jitprapai1 and Tanit Sompong2 

 

1Digital Technology Center, Walailak University, Thasala,Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand  
2Center of Academic Services, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand  

 
 *npremrudee@gmail.com 

 
Abstract 

In 2018, Thailand will enter the aging society completely. Aging population are leading to long-term healthcare costs. 
Higher healthcare costs are mostly from chronic illness such as diabetes, hypertension, etc. In Mokhalan community, they 
concern about healthcare by family. Monthly meeting between volunteer village and public health center discuss about take 
care their elderly person. Brochures, dietary selections, benefits and exercises for each age range were public to each family. 
This research aims to record the health-visiting for each person and collaborate with public health center, and Walailak 
University. The e-Visiting was a mobile application used by volunteer village. AngularJS, HTML5, and MySQL were tools for 
development. This version was for Android OS. Weights, blood pressure, physical, and psychological symptoms, status of 
need, and pictures could record online and real-time. Only volunteer community and public health center can access personal 
information in term of privacy. There were 616 records from 45-80 years (248 males, and 348 females) in Mokhalan 
community. They need urgent help 5%, need help 10%, normal 83% and not specify help 2%. Person need on fixing house, 
ladder, and toilet were sent to School of Engineering, Walailak University. Adjust the environment and landscape were sent 
to School of Architecture and Design. The e-Visiting system are useful for recording personal health, healthcare collaboration 
from family, volunteer community, public health center, and Walailak University. Public health center can prepare visiting plan, 
and medical equipment from personal data. The process of long-term healthcare monitoring by mobile application is one step 
for happy aging society. 
 
Keywords 
Public health center, e-Visiting, aging society, social-based approach 
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การประเมินภาวะอ้วนโดยใช้ระบบกฎเกณฑฟั์ซซี 
 

วรรณศิริ คริูพรรณ์ และ วฐา มินเสน* 
 

ภาควชิาสถติ ิคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50200 
 

*wathaminsan@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าระบบกฎเกณฑฟ์ซัซมีาประยุกตใ์ชใ้นการประเมนิภาวะอว้นของผูป้ฏบิตังิานในโรงไฟฟ้าแม่

เมาะ จงัหวดัล าปาง ซึง่ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษามาจากวธิกีารส ารวจดว้ยตวัอย่าง (Sample Survey Method) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม โดยสอบถามจากผูป้ฏบิตังิานในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทีเ่ขา้รบัการตรวจสขุภาพประจ าปีทีก่องการแพทย์
และอนามยัโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 จ านวน 237 คน ข้อมูลที่ได้น ามาประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์ปจัจยั 
(Factor Analysis) แลว้น าผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหป์จัจยัมาศกึษาต่อดว้ยการวเิคราะหโ์ดยใชร้ะบบกฎเกณฑฟ์ซัซ ีซึง่เริม่จากการ
ก าหนดตวัแปรภาษา (Linguistic Variable) ซึง่ค่าของตวัแปรเหล่านี้สามารถถูกน าไปแปลเป็นค่าเชงิตวัเลขส าหรบัประมวลผลต่อไปได้
ดว้ยฟงักช์นัสมาชกิ (Membership Function) และใชใ้นการก าหนดกฏเกณฑภ์ายในระบบ จากนัน้ก าหนดฟงักช์นัความเป็นสมาชกิและ
ค่าความเป็นสมาชกิของแต่ละตวัแปร ซึง่ใชรู้ปร่างของฟงักช์นัสมาชกิเป็นแบบสามเหลีย่ม แลว้น าตวัแปรภาษาและฟงักช์นัความเป็น
สมาชกิไปสรา้งกฎเกณฑใ์นระบบฟซัซ ีแลว้ประเมนิภาวะอว้นโดยใชร้ะบบกฎเกณฑฟ์ซัซ ีและขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการตรวจสอบความ
แม่นย าในการใชก้ฎเกณฑฟ์ซัซไีปประเมนิภาวะอว้นโดยใชเ้กณฑใ์นการประเมนิโดยการค านวณเปอรเ์ซน็ตใ์นการประเมนิถูก 

จากการน าระบบกฎเกณฑฟ์ซัซมีาประยุกตใ์ชใ้นการประเมนิภาวะอว้นโดยใชข้อ้มลูทัว่ไปและพฤตกิรรมสขุภาพของ
ผูป้ฏบิตังิานในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง ซึง่สรา้งกฎในระบบไดท้ัง้หมด 227 กฎ พบว่าการประเมนิภาวะอว้นโดยการใชร้ะบบ
กฎเกณฑฟ์ซัซสีามารถประเมนิถูกรอ้ยละ 93 ซึง่ในกลุ่มทีอ่ยู่ในภาวะอว้นสามารถประเมนิถูกทัง้หมด สว่นกลุ่มทีป่กตสิามารถประเมนิ
ถูกรอ้ยละ 78 ซึง่ถอืว่าผลการประเมนิมคีวามแม่นย า 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ภาวะอว้น, ฟซัซเีซต, ฟงัชนัความเป็นสมาชกิ, ตวัแปรภาษา, กฎเกณฑฟ์ซัซ ี
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คณะมนุษยศาสตรเ์เละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80280 

 
*5711226008@nstru.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)   

การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช เป็นการวจิยัเชงิพฒันา (Research and Development) โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ (1) เพื่อศกึษา
และวเิคราะหค์วามต้องการของระบบจดัเกบ็ผลงานของนักศกึษา (2) ออกแบบและพฒันาระบบจดัเกบ็ผลงานของนักศกึษา และ (3) 
ประเมินประสทิธภิาพของการท างานของระบบจดัเก็บผลงานของนักศกึษา โดยครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานไดต้ามฟงักช์นังานของระบบ (Functional Test)  ด้านความ
ง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) และดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ (Security Test)  

 ในการพฒันาระบบจดัเกบ็ผลงานของนักศกึษาครัง้นี้ ด าเนินการตามหลกัการของวฎัจกัรการพฒันาระบบงาน (System 
development Life Cycle : SDLC) โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 การศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการของ
ระบบจดัเกบ็ผลงานของนักศกึษา รวบรวมขอ้มูลจากผู้ใช้งานระบบด้วยวธิกีารสมัภาษณ์ ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักศกึษา
สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จ านวน 63 คน ในระยะที ่2 
การออกแบบและพฒันาระบบจดัเกบ็ผลงานของนักศกึษา โดยประยุกต์ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SENAYAN ซึง่รองรบัมาตฐานส าหรบั
การลงรายการบรรณานุกรมและเอกสารดจิทิลั รวมทัง้รองรบัการท างานผ่านเวบ็ไซต์ อกีทัง้ยงัสามารถประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลาย 
ส่วนในระยะที ่3 การประเมนิประสทิธภิาพของการท างานของระบบจดัเกบ็ผลงานของนักศกึษาด าเนินการโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถามจากประชากรในการวจิยัครัง้นี้  

ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาระบบจดัเกบ็ผลงานของนักศกึษาครัง้นี้ จดัเกบ็ผลงานของนักศกึษารวมทัง้สิน้ 120 รายการ ซึง่
ประกอบดว้ย รายงานการวจิยั รายงานการศกึษาอสิระ และรายงานการฝึกประสบการณ์วชิาชพี จากนักศกึษา 2 รุ่น ไดแ้ก่ นักศกึษา
รหสั 55 และรหสั 56  จากผลการทดสอบระบบและการประเมนิประสทิธภิาพของการท างานของระบบในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัดี
ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตรงตามความต้องการของผูใ้ชร้ะบบอยู่ในระดบัด ีดา้นการท างานไดต้ามฟงักช์นังานของระบบอยู่ในระดบัด ี
ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบอยู่ในระดบัด ีและดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบอยู่ในระดบัดี 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

The amount of data, speed, and diversity of data were an essential challenge in cleaning information in the Thailand 
4.0 era. The purpose of this study was to cleaning the big dirty data with the programming technique. These experiment 
cleaning data was a significant advantage to Business Intelligence (BI) of enterprise, and each other purposed. The big dirty 
data was spent more time to preprocessing the raw data accurately for performing statistical analysis. It also gets along with 
providing correct interpretations. This examine was intended to provide a programming method for the fast and flexible 
cleaning data. The algorithm of programming considers clean the data up with Markov statistical probability process. The 
programming supported to transform the data from any structure and unstructured form into a string as TEXT format. The 
example number of dirty data about 145,295 records was used the cleaning time about 0.031768 seconds to receive the 
cleanliness data about 38,724 records. This result was investigating the tendency of climate change and global warming 
proposed. The performance shows that programming with faster probability and flexibility was better than regular data 
cleaning. 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
Cleaning Data, String Markov Programming 
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บทคดัยอ่ (Abstract)   

ระบบสมารท์โฮมไดเ้ขา้มามบีทบาทในทีพ่กัอาศยัสมยัใหม่เพิม่มากขึน้ ทัง้บา้นและส านักงาน ทัง้นี้เพื่อความสะดวกสบายใน
การควบคุมอุปกรณ์ และเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย องค์ประกอบที่ส าคญัของระบบสมาร์ทโฮม ได้แก่ เซนเซอร์ประเภทต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเซนเซอรต์รวจจบัการเคลื่อนไหว มกัถูกใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในระบบรกัษาความปลอดภยัซึง่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสมารท์โฮม 
การแจง้เตอืนไปยงัผูใ้ชเ้มือ่ตรวจพบความเคลื่อนไหวเป็นความสามารถพืน้ฐานของระบบโดยทัว่ไป อย่างไรกต็าม หากผูใ้ชต้อ้งการแจง้
เตอืนเมื่อพบบุคคลเคลื่อนไหวภายในบรเิวณทีก่ าหนด แต่เซนเซอรต์รวจจบัการเคลื่อนไหวจะท าการตรวจจบัทุกสิง่ทีเ่คลื่อนไหว ทัง้คน 
สตัว ์หรอืใบไมไ้หว ท าใหก้ารแจง้เตอืนอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ (False Alarm)  ดว้ยพืน้ฐานการท างานของระบบสมารท์
โฮม ส่วนใหญ่ยงัขาดความสามารถดงักล่าว ดงันัน้เพื่อใหร้ะบบการแจง้เตอืนมคีวามสามารถเพิม่ขึน้จงึต้องอาศยัการท างานร่วมกบั
อุปกรณ์อื่น ผูว้จิยัจงึไดจ้ าลองระบบสมารท์โฮมตน้แบบเพื่อการแจง้เตอืนเมื่อตรวจพบบุคคลเคลื่อนไหว โดยระบบประกอบดว้ย 3 สว่น 
ได้แก่ ส่วนควบคุมอุปกรณ์กล้องและเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเชื่อมต่อผ่านราสเบอรี่พาย (Raspberry Pi) ส่วนบันทึก
ขอ้มูลภาพและการแจ้งเตือน ท างานบนระบบคลาวด์ (Google Cloud Services) และส่วนแสดงผลการแจ้งเตือนท างานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่เมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวกลอ้งจะเริม่ท างานและน าภาพทีไ่ดม้าวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของภาพเพื่อตรวจหาบุคคลโดย
อาศยัขัน้ตอนวธิพีืน้ฐาน ไดแ้ก่ การตรวจจบัใบหน้า การตรวจจบัล าตวัและอวยัวะต่าง ๆ จากนัน้จะส่งภาพทีต่รวจพบพรอ้มการแจ้ง
เตอืนผ่านระบบคลาวดไ์ปยงัอุปกรณ์เคลื่อนที ่จากการทดสอบพบว่าระบบการตรวจจบัความเคลื่อนไหวสามารถแจง้เตอืนเฉพาะกรณี
ตรวจพบบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้งมากขึน้ และการแจง้เตอืนในกรณีไม่พบบุคคลมปีรมิาณลดลง  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ระบบสมารท์โฮม, ระบบรกัษาความปลอดภยั, สมารท์ซเิคยีวรติี,้ ระบบบรกิารคลาวด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

 

130 กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

 

 

แนวทางการใช้ส่ือออนไลน์ Google Classroom ในการเรียนการสอน ของนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัตาปี 

 
ธีระยุทธ ์ขนุศรีแก้ว* และ ธนิต ส าลีวงค ์

 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000  

 
*Ph7hot@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจากการน า Google 
Classroom ใช้ในการเรยีนการสอนวชิาระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจและวิชาการบรหิารโครงการ และศึกษาแนวทางการน า  Google 
Classroom มาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรีสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาระบบฐานขอ้มูลทางธุรกจิและวชิาการบรหิารโครงการ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2559 จ านวน 23 คน จากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) โปรแกรม Google Classroom 2) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) แบบวดัความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม  Google 
Classroom  สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี(t-test Dependent) 

จากการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาระบบฐานขอ้มลูทางธุรกจิ และ รายวชิาการบรหิารโครงการ ของนักศกึษา 
หลงัจากการน า Google Classroom ใชใ้นการเรยีนการสอนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

Google Classroom เป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้อยู่ในระดับดี ช่วยอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนด้านการเรยีนการสอนประกอบดว้ย สามารถโต้ตอบสื่อสารระหว่างผู้เรยีนผูส้อนได้สะดวกทัง้ทาง  Gmail และผ่านการแจง้
ข่าวสารใน Google Classroom  การสรา้งเอกสารโดยใช้ Google Docs และการใชเ้อกสารร่วมกนั  การเกบ็ขอ้มูลการเรยีนการสอน
โดยใช ้Google Drive การจดัเกบ็ขอ้มลูไดเ้ป็นหมวดหมูโ่ฟลเดอร ์การสรา้งตารางกจิกรรมดว้ย Google Calendar   ผูเ้รยีนสามารถเขา้
ระบบใชข้อ้มูลในการเรยีนการสอนไดอ้ย่างสะดวก ท างานส่งผูส้อนได้ตามระยะเวลาทีไ่ดร้บัมอบหมาย ลดการใชก้ระดาษ และผูส้อน
สามารถตรวจงาน ขอ้มลูการเรยีนไดต้ลอดเวลา   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
สือ่ออนไลน์, Google Classroom, การเรยีนการสอน 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี  
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การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา 
สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
  

กนิษฐา อเูซง็*, จนัทรวิมล สะแหละ๊ และ ศิริญาพร ปรีชา 

  
คณะมนุษยศาสตรเ์เละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80280   

  
*5711226007@nstru.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)   

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบของขอ้มลูและความตอ้งการของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ และประเมนิการท างานของระบบสารสนเทศ รวม 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการตรงตามความต้องการของผูใ้ชร้ะบบ ดา้นการท างานไดต้ามฟงักช์นังานของระบบ ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ 
และดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ   

 ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาในการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยั เชงิพฒันา 
(Research and Development) โดยใชห้ลกัการของวงจรการพฒันาระบบ (System development Life Cycle : SDLC) ซึง่แบ่งขัน้ตอน
ออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 การศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการของระบบสารสนเทศ รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างจากอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จ านวน 1 คน  ระยะที ่2 การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ
ด้วยการประยุกต์ใช้  Google Fusion Table เป็นระบบตารางขอ้มูลออนไลน์ที่ท างานบน Cloud ของ Google เป็นเครื่องมอืจดัการ
สารสนเทศทีจ่ดัเกบ็ เชื่อมประสานการท างานร่วมกนับนขอ้มลูชุดเดยีวกนั ดว้ยการสรา้งรปูแบบขอ้มลู และเผยแพร่ตารางขอ้มลูต่าง ๆ 
ในรูปแบบทีห่ลากหลาย อกีทัง้ยงัรองรบั Application Program Interface (API) ส าหรบัการพฒันาต่อยอดหรอืสร้างแอปพลเิคชนัอื่น ๆ 
เพิม่เตมิ ระยะที ่3 เป็นการประเมนิการท างานของระบบสารสนเทศ ดว้ยแบบสมัภาษณ์จากประชากรในการวจิยัครัง้นี้  

ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาในครัง้นี้ จดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบั
โรงเรยีนที่เป็นเขตพืน้ทีใ่นจงัหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวดัใกลเ้คยีง ประกอบดว้ย เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 11, 12, 13 
และ 14 ครอบคลุมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ชุมพร นครศรธีรรมราช พทัลุง กระบี ่ตรงั สงขลา และสตูล รวมทัง้สิน้ 240 โรงเรยีน จากผล
การประเมนิการท างานของระบบในภาพรวม พบว่า ดา้นการตรงตามความต้องการของผูใ้ชร้ะบบอยู่ในระดบัดมีาก ดา้นการท างานได้
ตามฟงักช์นังานของระบบอยู่ในระดบัด ีดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบอยู่ในระดบัด ีและดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูใน
ระบบอยู่ในระดบัด ี
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การพฒันาระบบ, ฐานขอ้มลู, ระบบสารสนเทศ, การแนะแนวทางการศกึษาต่อ   
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การส ารวจความพึงพอใจเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพการให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ 
ศนูยเ์ทคโนโลยีดิจิทลั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
ปัทมา สจุารีย ์และ เปรมฤดี นุ่นสงัข*์ 

 

ศนูยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

*npremrudee@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
ศูนยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั ใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์นับสนุนการเรยีนการสอน และการใชง้านนอกเวลาท าการ แก่

นกัศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์และบุคคลภายนอกจ านวน 3 หอ้ง (120 เครื่องจ านวน 2 หอ้ง และ 70 เครื่องจ านวน 1 หอ้ง) ในเดอืน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไดม้กีารยา้ยหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์ายงัอาคารคอมพวิเตอร ์โดยมคีอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารจ านวน 4 หอ้งๆ ละ 
(52 เครื่อง 43 เครื่อง 52 เครื่อง 53 เครื่อง ตามล าดบั) แต่ความต้องการใชง้านมคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้จงึมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ในการเตรยีมการให้เครื่องคอมพิวเตอร์มปีระสทิธภิาพพร้อมใช้งานและมีซอฟต์แวร์ต่างๆ ครบถ้วน ประสทิธภิาพ
ความเรว็ของอนิเตอรเ์น็ต และการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่โดยงานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาความพงึพอใจของอาจารย ์นกัศกึษา 
บุคลากรมหาวทิยาลยัและบุคคลภายนอก ต่อการใหบ้รกิารของฝา่ยบรกิารและฝึกอบรม งานหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์นบัสนุนการ
เรยีนการสอน โดยท าการศกึษาด้วยวธิกีารส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร จากกลุ่มตวัอยางจ านวน 238 คน ระหวาง เดอืน
ตุลาคม-พฤศจกิารยน 2560 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถามความพงึพอใจแบบออนไลน์ (Google Form) วเิคราะหข์อ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยใชค้่าสถติ ิรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  ผลการศกึษาพบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจด้านคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เน็ตดงันี้ 1) ประสทิธภิาพความทนัสมยัของ
เครื่องคอมพวิเตอรร์ะดบัมาก (  = 4.11, S.D.= 0.90) 2) ความหลากหลายของโปรแกรมส าหรบัการเรยีนการสอนระดบัมาก (  = 
4.22, S.D.= 0.79) 3) ประสทิธภิาพความเรว็ของอนิเตอร์เน็ตระดบัมาก (  = 3.93, S.D.= 0.99) ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจด้าน
สภาพหอ้งดงันี้ 1) หอ้งมคีวามสะอาดระดบัมาก (  = 4.48, S.D.= 0.61) 2) ความเหมาะสมของอุปกรณ์สือ่โสตระดบัมาก (  = 4.28, 
S.D.= 0.72) 3) บรรยากาศโดยรวมของหอ้งระดบัมาก (  = 4.34, S.D.= 0.73) ความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีด่งันี้ 1) 
เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ความช านาญในการปฏบิตังิานระดบัมาก (  = 4.45, S.D.= 0.60)  2) เจ้าหน้าที่มคีวามรวดเรว็ในการให้บรกิาร
ระดบัมาก (  = 4.37, S.D.= 0.66) นอกจากนี้ผูใ้ชม้ขีอ้เสนอแนะใหป้รบัอุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้ ปรบัความเรว็อนิเตอร์เน็ต
เพิม่ขึน้ เพิม่จ านวนเครื่องพมิพ ์ขยายขนาดของหอ้งหรอืลดจ านวนคอมพวิเตอรต่์อหอ้งลดลง ปรบัปรุงโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วริด์ โดย
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ทมีเจา้หน้าทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ ส่วนการเพิม่จ านวนเครื่องพมิพแ์ละลดจ านวนคอมพวิเตอรต่์อหอ้งอยู่
ระหว่างการหารอืกบัทมีบรหิารมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความพงึพอใจ, คุณภาพการใหบ้รกิาร, หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร,์ การปรบัปรุงประสทิธภิาพ 
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ระบบลงทะเบียนเข้ารว่มกิจกรรมด้วย QR Code มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

ณิรดา  เพช็รคงทอง1, มานิต  จิตตป์ระไพย1, เกศิณี  พรหมชาติ2 และ เปรมฤดี นุ่นสงัข1์,* 
 

1ศนูยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
2สว่นอ านวยการและสารบรรณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

 
*npremrudee@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มกีารจดัประชุมวชิาการ จดัฝึกอบรมใหแ้ก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก และจดักจิกรรมต่างๆ จ านวน
มากต่อปี หน่วยงานที่รบัผดิชอบจดักจิกรรม มขี ัน้ตอนในการรบัลงทะเบยีน การประสานงานต่างๆ ตลอดจนการจดัเตรยีมอาหาร
กลางวนั อาหารว่าง อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการเขา้ร่วมกจิกรรมใหเ้พยีงพอส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จากการจดักจิกรรมทีผ่่าน
มาต้องใชเ้วลาและจ านวนคนในการประสานงานจ านวนมาก การเตรยีมอาหาร เอกสารและสถานทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม วตัถุประสงคข์องงานวจิยัเพื่อ 1) เพื่อลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการประสานงานจดักจิกรรม 2) เพื่อเพิม่ความสะดวกรวดเรว็
ในการเขา้ร่วม/ยกเลกิการลงทะเบยีน 3) เพื่อจดัเตรยีมอาหาร สถานที ่และอุปกรณ์ต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วม ระบบถูก
พฒันาโดยใช ้Yii Framework version 1.1.19 จดัการฐานขอ้มลูดว้ย MySQL version 5.1.61 และก าหนดรายละเอยีดของผูล้งทะเบยีน
ด้วย QR Code โดยรองรบัการใชง้านด้วยทุกระบบปฏบิตัิการและอุปกรณ์ มฟีงัก์ชนัการใชง้านต่างๆ ดงัน้ี1) ผู้จดักจิกรรมสามารถ
ก าหนดระยะเวลาเปิดลงทะเบยีน จ านวนคนทีร่บั รายการอาหารกลางวนั/อาหารว่าง เครื่องดื่ม อุปกรณ์ทีต่้องการใชง้านและทีพ่กั 2) 
ผูเ้ขา้ร่วมสามารถลงทะเบยีน/ยกเลกิการลงทะเบยีนดว้ยตนเอง 3) มกีารก าหนด QR Code ส าหรบัผูล้งทะเบยีนเขา้ร่วมกจิกรรม เมื่อ
ถึงวันกิจกรรม สามารถอ่าน QR Code เพื่อแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนและหมายเลขที่นัง่ได้อย่างรวดเร็ว โดยน าระบบ
ลงทะเบียนมาใช้งานครัง้แรกในงานสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 
ศาสตราจารย ์ดร.สมบตั ิธ ารงธญัวงศ ์ใหด้ ารงต าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มกีารท าบตัรเชญิแขกผูม้เีกยีรตเิขา้ร่วมงาน
ดว้ย QR Code เมื่อแขกมาถงึงานฝา่ยตอ้นรบัและฝ่ายลงทะเบยีนสามารถใชเ้ครื่องอ่าน QR Code เพื่อเรยีนเชญิไปยงัโต๊ะและทีน่ัง่ที่
ก าหนดไว้ นอกจากนี้ระบบรองรบัการประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมงานได้แบบออนไลน์ สามารถทดแทนการจดัระบบ
ลงทะเบียนเดิมของมหาวิทยาลยัซึ่งจดัท าด้วยมอื และระบบเอกสาร ช่วยลดขัน้ตอนการท างาน ลดขั ้นตอนการโทรศพัท์ติดต่อผู้
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมกจิกรรม และสามารถพมิพร์ายงานรายชื่อผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เพื่อการลงลายมอืชื่อได ้ในวนัสิน้สดุการลงทะเบยีน ผู้
จดักจิกรรมสามารถพมิพร์ายงานสรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วม รายการอาหารทีต่้องการ เช่น มงัสวริตั ิอสิลาม ไทย และระบุรายการอาหารที่
แพไ้ด ้เช่น แพอ้าหารทะเล สง่ผลใหก้ระบวนการจดักจิกรรมมคีวามสะดวกรวดเรว็ ประหยดัเวลา ประหยดังบประมาณและจ านวนคนที่
ใชใ้นการจดังาน ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั (Keywords)   
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมงานม, ลงทะเบยีนเขา้ร่วมกจิกรรม, e-Activities, QR Code, Smart University 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
งบวจิยัสถาบนั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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การรวมภาพกระดาษลูกฟกูโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ 
 

วนิดา สุวรรณกิจ*, จิรวฒัน์ แก้วกมุาร และ ฉัตรชยั ศภุพิทกัษ์สกลุ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี 12110 
 

*wanida_su@mail.rmutt.ac.th  
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

บทความนี้น าเสนอเทคนิคการต่อภาพ ร่วมกบัการถ่ายภาพดา้นลอนของกระดาษลกูฟูก ดว้ยกลอ้งชนิดรบัภาพแบบพืน้ทีเ่พื่อ
น าไปใชใ้นการตรวจนบัจ านวนกระดาษลกูฟูกแทนการใชก้ลอ้งชนิดรบัภาพแบบเสน้ทีม่รีาคาแพง โดยเทคนิคอลักอรทิมึทีใ่ชใ้นการต่อ
ภาพประกอบไปดว้ย การตรวจหาคุณลกัษณะมุมภาพดว้ยวธิฟีอรท์เนอร ์การจบัคู่คุณลกัษณะทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัและก าจดัขอ้มูลที่
ไม่สอดคลอ้งดว้ยวธิกีารหาความสอดคลอ้งขอ้มลูตวัอย่างแบบสุ่ม และใชเ้ทคนิคการปรบัแกแ้บบกลุ่มในการรวมภาพทัง้หมดดว้ยการ
ปรบัต าแหน่งของภาพผลลพัธ ์แลว้น าอลักอรทิมึทีอ่อกแบบไปท าการทดสอบรวมภาพดา้นลอนของกระดาษลูกฟูกชนิด BC จ านวน 5 
ภาพ ดว้ยโปรแกรม HALCON จากผลการทดสอบพบว่าวธิกีารทีน่ าเสนอสามารถรวมภาพดา้นลอนของกระดาษลูกฟูกไดโ้ดยมพีืน้ที่
ซอ้นทบักนัของภาพทีน่ ามาต่อที ่25 เปอรเ์ซน็ต ์และน าภาพทีไ่ดจ้ากเทคนิคการต่อภาพมานับจ านวนกระดาษดว้ยมอืเปรยีบเทยีบกบั
จ านวนกระดาษจรงิพบว่าสามารถนบัไดจ้ านวนเท่ากนั หรอืมคีวามถูกตอ้ง 100 เปอรเ์ซน็ต ์

 
ค าส าคญั (Keywords) 
กลอ้งรบัภาพแบบพืน้ที,่ เทคนิคการต่อภาพ, การนบัจ านวนกระดาษลกูฟูก  
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
งบอุดหนุนโครงการวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีประจ าปี 2560 
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การศึกษาการออกแบบส่ือการเรียนคนัจิด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality 
 

กญัญารตัน์ ทองชมุ* และ สรมยพ์ร เจริญพิทย ์
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 

*kthongchum@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศทีม่คีนไทยนิยมเรยีนเป็นอย่างมาก โดยมกีารเปิดการเรยีนการสอนทัง้ในระดบัมธัยมและ

มหาวิยาลยั แต่ปญัหาการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นต่างตอบเป็นเสยีงเดียวกนัคือ การเรียนคนัจิ โดยเฉพาะที่สถาบนั
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาที่ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาบังคบัล้วนให้ความคิดเห็นว่าคนัจิเป็นปญัหาส าคัญต่อการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญัหาและวิธีการเรียนคนัจขิองนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และพยายาม
แก้ปญัหาการเรยีนคนัจโิดยเลอืกใช้เทคโนโลย ีAugmented Reality เขา้มาใช้ออกแบบสื่อการเรยีนคนัจ ิเพื่อให้เหมาะสมกบัวยัของ
นักศกึษากลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นคนยุค Generation Z ซึง่เป็นกลุ่มคนทีเ่ตบิโตมาในยุคดจิติอล มคีวามสามารถในการเรยีนรูก้ารใชอุ้ปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้วดเรว็ ตดิสงัคมออนไลน์ และมกัหาขอ้มลูผ่านโลกออนไลน์มากกว่า โดยมวีตัถุประสงคก์ารวจิยั 1) เพื่อศกึษาปญัหา
และพฤตกิรรมการเรยีนคน้จขิองกลุ่มตวัอย่าง  2) เพื่อศกึษาการออกแบบสือ่การเรยีนรูค้นัจโิดยใชเ้ทคโนโลย ีAugmented Reality จาก
การวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่อายุ 18-19 ปี อยู่
ระดับชัน้ปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ที่เกิดในยุค  Generation Z ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเข้าศึกษาที่สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่และไม่เคยสอบวดัระดบัภาษาญีปุ่น่ ใชร้ะบบปฏบิตักิาร Android มากทีส่ดุ และประสบปญัหาการเรยีนคนัจใินเรื่อง 
การอ่านคนัจไิม่ออก, ไม่สามารถเขยีนคนัจไิด ้และเขยีนไดแ้ต่ผดิล าดบั โดยวธิกีารเรยีนรูค้นัจทิีน่ิยมใชม้ากทีส่ดุ คอื การฝึกเขยีนลงสมดุ
บ่อยๆหรอืฝึกเขยีนในอากาศ , การเรยีนรูผ้่านสื่อสิง่พมิพ ์และการเรยีนรูผ้่านการเล่มเกม  ซึง่กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ส่วนใหญ่ว่า
แอพพลเิคชัน่เรยีนคนัจจิะมสี่วนช่วยใหก้ารเรยีนคนัจดิขี ึน้ ในระดบัมาก รอ้ยละ 41.1 โดยใหค้วามคดิเหน็ถงึฟงักช์นัทีค่วรม ี3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ภาพเคลื่อนไหวแสดงล าดบัการเขยีน , ค าอ่านและค าแปลภาษาไทย และเสยีงเจา้ของภาษา  ในดา้นการออกแบบสื่อการ
เรยีนคนัจโิดยใชเ้ทคโนโลยี Augmented Reality ผู้วจิยัคดิว่าเป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวยักลุ่มตวัอย่างและควรน ามาใชเ้พื่อสรา้ง
ประสบการณ์แปลกใหม่ ตืน้เตน้ เรา้ใจแก่ผูเ้รยีน โดยควรออกแบบใหม้ฟีงักช์นัตามทีไ่ดส้ ารวจมา ถงึแม ้เทคโนโลย ีAR จะมขีอ้จ ากดัใน
ดา้นอุปกรณ์และสญัญาณอนิเตอรเ์น็ตแต่ผูว้จิยัเชื่อว่าขอ้จ ากดัเหล่านัน้จะไม่เป็นปญัหาต่อกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไปท า
ใหทุ้กคนมสีมารท์โฟน และเทคโนโลย ี3G, 4G ทีค่รอบคลุมทุกพืน้ทีแ่ละมคีวามเรว็ทีเ่สถยีรแลว้นัน้ ขอ้จ ากดัเหล่านัน้จะมเิป็นปญัหาต่อ
การใชง้าน AR ในยุคสมยันี้เลย  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ภาษาญีปุ่น่, คนัจ,ิ Augmented Reality  

 
 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

 

136 กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

 

 

การเปรียบเทียบอลักอริทึมการแบ่งช่วงข้อมูลส าหรบัตวัจ าแนกต้นไม้ตดัสินใจ 
 

รตัยากร ไทยพนัธ*์ และ ฐิมาพร เพชรแก้ว 
 

สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัวชิาสารสนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161  

 
*rattayagon@hotmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

ตวัจ าแนกต้นไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree Classifier) เป็นเทคนิคหนึ่งทีน่ิยมมาประยุกต์ใชใ้นงานการท าเหมอืงขอ้มลู (Data 
Mining) เพราะตวัจ าแนกตน้ไมต้ดัสนิใจเป็นเทคนิคทีป่ระมวลผลการท านายไดร้วดเรว็ ผลลพัธอ์ยู่ในรูปแบบต้นไมต้ดัสนิใจซึง่นกัวจิยั
สามารถท าความเขา้ใจไดง้่าย และสามารถแปลงผลลพัธท์ีไ่ดส้รา้งเป็นกฎต่างๆ  เพื่อช่วยในการตดัสนิใจ แต่ตวัจ าแนกต้นไมต้น้สนิใจ
ไม่สามารถรองรบัขอ้มลูแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) จะต้องมกีารแบ่งขอ้มลูใหเ้ป็นขอ้มลูแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) แมว้่า
ในปจัจุบนัได้มกีารน าวธิกีารแบ่งช่วงขอ้มูลมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของตวัจ าแนกต้นไม้ต้นสนิใจ เช่น C5.0, CART (Classification And 
Regression Trees) เป็นต้น  แต่วธิกีารแบ่งช่วงขอ้มูลไม่ได้มกีารเปิดเผย การแบ่งช่วงขอ้มูล (Discretization) เป็นขัน้ตอนหนึ่ง  ที่
ส าคญัและมคีวามจ าเป็นส าหรบัการเตรยีมขอ้มูล (Data Preprocessing) ของการท าเหมอืงขอ้มูล การแบ่งช่วงขอ้มูลเป็นขัน้ตอนของ
การเปลีย่นตวัเลขต่อเนื่องใหเ้ป็นช่วงขอ้มูลโดยมวีธิกีารพจิารณาจุดตดั (Cut Point) ของขอ้มูลทีจ่ะใชใ้นการแบ่งช่วงขอ้มูล การแบ่ง
ช่วงขอ้มลูช่วยเพิม่ความแม่นย าใหต้วัจ าแนกขอ้มลูในงานเหมอืงขอ้มลูได ้แต่อลักอรทิมึการแบ่งช่วงขอ้มลูมหีลายวธิ ีดงันั ้นหากมกีาร
พจิารณาเลอืกอลักอรทิมึการแบ่งช่วงขอ้มูลทีเ่หมาะสมใหก้บัตวัจ าแนกต้นไมต้ดัสนิใจได้กจ็ะเพิม่ประสทิธภิาพ  ความแม่นย าใหต้วั
จ าแนกต้นไมต้ดัสนิใจ และเมื่อมกีารแบ่งขอ้มลูตวัเลขเป็นช่วงขอ้มลูช่วยใหข้อ้มูลสามารถบอกความหมายบางอย่างไดด้ขีึน้ท าใหอ้งค์
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการใชต้วัจ าแนกตน้ไมต้ดัสนิใจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากขึน้ หรอืนกัวจิยัสามารถ
น าองคค์วามรูไ้ปใชพ้ฒันางานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

ดงันัน้งานวจิยันี้จงึตอ้งการศกึษาและเปรยีบเทยีบว่าอลักอรทิมึการแบ่งช่วงขอ้มลูใดทีเ่หมาะสมและไม่เหมาะสมกบัตวัจ าแนก
ต้นไม้ตดัสนิใจ ผู้วจิยัจงึท าการศกึษาและเปรยีบเทยีบอลักอรทิมึการแบ่งช่วงขอ้มูลที่นิยมใชจ้ านวน 12 วธิ ีได้แก่ ChiMerge, Chi2, 
FUSINTER, Modified Chi2, CAIM ( Class-Attribute Interdependence Maximization), Extended Chi2, MDLP ( Minimum 
Description Length Principle), MODL, CACC (Class-Attribute Contingency Coefficient), Ameva (Autonomous Discretization 
Algorithm), PKID (Proportional K-Interval Discretization) และ  ZDISC (Z-Score Discretization)  ใช้ชุ ดข้อมูลมาตรฐานจาก
ฐานขอ้มูล UCI Machine Learning Repository ซึง่เป็นแหล่งขอ้มลูทีย่อมรบัในการท างานวจิยัดา้นเหมอืงขอ้มลู จ านวน 20 ชุดขอ้มลู 
และมกีารน าสดัสว่นของจ านวนขอ้มลูในคลาสแต่ละชุดขอ้มลูเป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มชุดขอ้มลู โดยมกีารแบ่งชุดขอ้มลูออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 10 ชุดเท่ากนั กลุ่มแรกคอืชุดขอ้มูลทีม่สีดัส่วนจ านวนของขอ้มูลในคลาสแตกต่างกนั และกลุ่มที่สองคอืชุดขอ้มูลทีม่สีดัส่วน
จ านวนของขอ้มลูในคลาสใกลเ้คยีงกนั เพื่อช่วยประกอบการพจิาณาเลอืกอลักอรทิมึการแบ่งช่วงขอ้มลูใหแ้ก่ตวัจ าแนกตน้ไมต้ดัสนิใจ  

การทดลองไดน้ าชุดขอ้มลูทัง้หมดมาใชก้บัอลักอรทิมึการแบ่งช่วงขอ้มลูทัง้ 12 วธิ ีแลว้น าผลลพัธท์ีไ่ดม้าก าหนดช่วงของขอ้มลู
แทนขอ้มลูตวัเลขเดมิ หลงัจากนัน้จะน าขอ้มลูชุดใหมท่ีไ่ดม้าใชก้บัตวัจ าแนกตน้ไมต้ดัสนิใจ เพือ่ท าการสรา้งโมเดลในการจ าแนกขอ้มลู 
การทดสอบประสทิธภิาพของโมเดลใชว้ธิกีารตรวจสอบแบบไขวแ้บบ 10 fold (10-fold cross-validation) โดยแบ่งขอ้มลูออกเป็น 10 ชุด 
เท่าๆ กนั ใชข้อ้มลู 9  ชุดในการเรยีนรู(้Training Data) เพื่อสรา้งโมเดล สว่นขอ้มลูทีเ่หลอื 1 ชุด ใชเ้ป็นขอ้มลูทดสอบ (Testing Data) 
เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของโมเดล ท าวนซ ้าไปแบบเปลีย่นกลุ่มจนครบ 10 ชุด งานวจิยันี้ใชโ้มดลู J48 ในเครื่องมอืWEKA version 
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3.6.4 เป็นอลักอรทิมึการจ าแนกขอ้มลูทีไ่ดป้รบัปรุงมาจากตวัจ าแนกขอ้มลู C4.5 โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ (Confidence Factor) ซึง่
ใชส้ าหรบัการตดัเลม็ (Pruning) ตน้ไมต้ดัสนิใจอยูร่ะหวา่ง 0.05 ถงึ 0.5   

ผลการทดลองการเปรยีบเทยีบอลักอรทิมึการแบ่งช่วงขอ้มลูทีเ่หมาะสมทีจ่ะน ามาใชใ้นขัน้ตอนการเตรยีมขอ้มลูก่อนการใชต้วั
จ าแนกต้นไม้ตดัสนิใจ ด้วยชุดข้อมูล 20 ชุด จากฐานข้อมูล UCI Machine Learning Repository แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการน า
สดัส่วนจ านวนขอ้มูลในคลาสของแต่ละชุดขอ้มูลเป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มชุดขอ้มูล พบว่ากลุ่มขอ้มูลทีม่สีดัส่วนของจ านวนขอ้มูลใน
คลาสแตกต่างกนัชุดขอ้มูลทีแ่บ่งช่วงขอ้มลูดว้ยอลักอรทิมึ MDLP มผีลการจ าแนกสงูทีสุ่ดจ านวน 5 ชุด อลักอรทิมึ MDLP มหีลกัการ
แบ่งช่วงข้อมูลโดยใช้ค่าเอนโทรปี (Entropy) ของทฤษฎีสารสนเทศ (Information Theory) มาแบ่งช่วงข้อมูล มีการพิจารณา
ความสมัพนัธร์ะหว่างค่าในแต่ละแอตทรบิวิต์กบัคลาส โดยจ านวนช่วงขอ้มลูทีไ่ดข้ึน้กบัเงื่อนไข Minimum Description Length (MDL) 
ซึง่เป็นโมเดลสถติใินทฤษฎสีารสนเทศ และกลุ่มขอ้มูลทีม่สีดัส่วนของจ านวนขอ้มลูในคลาสใกลเ้คยีงกนัชุดขอ้มลูทีแ่บ่งช่วงขอ้มลูดว้ย
อัลกอริทึม  CACC มีผลการจ าแนกสูงที่สุดจ านวน 3 ชุด ซึ่งอัลกอริทึม  CACC ใช้สถิติสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Contingency 
Coefficient) ค านวณหาความสมัพนัธข์องจ านวนช่วงขอ้มูลของแต่ละแอตทรบิวิต์กบัคลาส นอกจากนี้พบว่าชุดขอ้มูลทีแ่บ่งช่วงขอ้มลู
ดว้ยอลักอรทิมึ 4 วธิ ีไดแ้ก่ CAIM, Modified Chi2, Extended Chi2 และ PKID  ไม่เหมาะกบัการน าไปใชก้บัตวัจ าแนกตน้ไมต้ดัสนิใจ  

 
ค าส าคญั (Keywords)  
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บทคดัยอ่ (Abstract) 
การแยกสว่นหรอืการแบ่งสว่นภาพวตัถุ รวมไปถงึการรบัรูโ้ดยอตัโนมตัขิองการเคลื่อนทีข่องวตัถุสิง่ของบนทอ้งถนนนัน้ เป็น

สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อกลอ้งตดิตัง้อยู่บนรถทีเ่คลื่อนที ่(ส าหรบัวสิยัทศัน์ยานพาหนะ) ปญัหาทีส่ าคญั
และน่าสนใจมอียู่สองส่วนคอื การแยกพืน้หน้าและพืน้หลงัจากสิง่ของทีเ่คลื่อนที ่และการแยกคนเดนิขา้มทางมา้ลายจากวตัถุเคลื่อนที่
อื่น ๆ เช่น รถยนตท์ีป่รากฏอยู่เบือ้งหน้า ความทา้ทายของเทคนิคทีเ่ราน าเสนอ คอืการใชก้ลอ้งถ่ายรปูแบบพกพาส าหรบัแยกพื้นหน้า
จากพืน้หลงัและจดจ าคนเดนิขา้มทางมา้ลายและวตัถุอื่น ๆ จากวสิยัทศัน์ยานพาหนะ  

ในงานวจิยันี้เราน าเสนอระบบช่วยเหลอืผูข้บัขีใ่นประเทศไทยดว้ยการตรวจจบั และตดิตามคนเดนิถนนทีก่ าลงัขา้มทางมา้ลาย
ที่ปรากฏในกล้องถ่ายรูปแบบพกพา เพื่อให้ความช่วยเหลือคนขบัรถบนท้องถนน เราเสนอแนวทางโดยใช้การตรวจจบัวตัถุที่อยู่
ดา้นหน้า (foreground detection) เพื่อลบฉากหลงัออก และตรวจจบัคนเดนิถนนบนภาพนิ่งหลงัจากนัน้จะใชต้วักรองคาลมาน (kalman 
filter) เพื่อตดิตามเป้าหมายจากฉากหน่ึงไปยงัอกีฉากหน่ึง ในขัน้แรก เราตรวจจบัคนเดนิถนนโดยใชก้ารตรวจจบัวตัถุทีอ่ยู่ด้านหน้า
เพื่อลบฉากหลงัออกไป จากนัน้เราใชต้วักรองคาลมานเพื่อปรบัปรุงการตรวจจบัผูค้นทีก่ าลงัถูกระบุ เราแสดงใหเ้หน็ว่าแนวทางของเรา
ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างด ีมคีวามแม่นย าในขณะทีท่ าการตอบสนองแบบเรยีลไทมซ์ึง่มคีวามจ าเป็นส าหรบัการใชง้านการเฝ้าระวงั
อย่างมาก 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การตรวจจบัคนเดนิถนน, ตวักรองคาลมาน, การลบฉากหลงั, การตรวจจบัวตัถุทีอ่ยู่ดา้นหน้า 
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การจ าแนกประเภทและรูจ้  าป้ายทะเบียนรถยนตใ์นประเทศไทยโดยใช้เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร ์ 
 

พงศธร ครเกษม  และ ฉัตรชยั ศภุพิทกัษส์กลุ  
 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
อ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี 12110 

 
pongsatorn_k@mail.rmutt.ac.th, chatchai.s@en.rmutt.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

บทความน้ีน าเสนอเทคนิคการรู้จ าตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถยนต์ และจ าแนกป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทย
กระบวนการท างานประกอบดว้ย 3 กระบวนการหลกั คอื 1.การตรวจหาต าแหน่งตวัอกัษรบนป้ายทะเบยีนรถยนต ์โดยใชก้ารแบ่งสว่น
ของตวัอกัษรดว้ยวธิกีารก าหนดค่าขดีแบ่ง  2.การรูจ้ าตวัอกัษรบนป้ายทะเบยีนรถยนต ์โดยใชต้วักรองค่ามธัยฐาน ใชก้ารก าหนดค่าขดี
แบ่งในการแยกสว่นตวัอกัษร ใชเ้ทคนิค Connected component label และ ใช ้K-nearest neighbor (K-NN) ท าการรูจ้ าตวัอกัษร  และ 
3.การจ าแนกป้ายทะเบยีนรถยนตใ์นประเทศไทยโดยการใชส้ขีองตวัอกัษรและพืน้หลงัของป้ายทะเบยีนส าหรบัแบ่งประเภทของรถยนต ์
ด้วยวิธีการตรวจจบัสใีนโครงสร้างของสแีบบ HSV จากผลการทดลองกบัภาพทะเบียนรถยนต์ทัง้หมด 110 ภาพ พบว่าวิธีการที่
น าเสนอสามารถจ าแนกประเภทและรูจ้ าป้ายทะเบยีนรถยนตไ์ดท้ีค่วามถูกตอ้งเฉลีย่  96.94% และ 93.88% ตามล าดบั   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การตรวจหาต าแหน่งตวัอกัษรบนป้ายทะเบยีนรถยนต,์ การรูจ้ าตวัอกัษรบนป้ายทะเบยีนรถยนต,์ การจ าแนกป้ายทะเบยีนรถยนต,์ K-
nearest neighbor, Connected Component Label 
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การพฒันาโมเดลการยอมรบัทางการเงิน บริบท การซ้ือขายหุ้นผา่นแอพพลิเคชนั Streaming บนมือถอื 
 

จิตราพร บญุยงค*์ และ อรพรรณ คงมาลยั 
 

สาขาการจดัการเทคโนโลย ีวทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 

*Jittraphorn.bo@hotmail.com 
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาโมเดลการยอมรบัเทคโนโลยีทางการเงิน บริบท การซื้อขายหุ้นผ่านแอพพลิเคชนั  
Streaming บนมอืถอื โดยระเบยีบวธิวีจิยัประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื (1) การศกึษาทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ไดม้าซึง่ปจัจยัในเบือ้งต้น (2) การสงัเกตการณ์ของกระบวนการการท าธุรกรรมทางการเงนิ บรบิท การซือ้ขายหุน้ผ่านแอพพลเิคชนั  
Streaming บนมอืถอื (3) การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิทของงานวจิยัรวมทัง้หมดจ านวน 7 ท่าน และ (4) การวเิคราะห์
และสรุปผลการวจิยั ทัง้นี้ ผลการวจิยัสรุปโมเดลการยอมรบัเทคโนโลยทีางการเงนิ บรบิท การซือ้ขายหุน้ผ่านแอพพลเิคชนั Streaming 
บนมอืถอื โดยประกอบไปดว้ย 2 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ (1) ปจัจยัดา้นการวดัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย คุณภาพของ
ขอ้มลู คุณภาพของระบบ และคุณภาพของบรกิาร และ (2) ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ประกอบดว้ย ความเสีย่งดา้นระยะเวลา ความ
เสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน และ ความเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวั ซึ่งประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการวจิยันี้ 
สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงระบบ รวมถงึเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวเิคราะหม์าปรบัใชก้บัรูปแบบธุรกจิในตลาด
ทุน ให้สามารถตอบสนองตรงตามความเหมาะสมกบัพฤตกิรรมของกลุ่มนักลงทุน น าไปสู่การยอมรบัการใชบ้รกิาร ซื้อขายหุ้นผ่าน  
แอพพลเิคชนั Streaming บนมอืถอือย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
การยอมรบั, คุณภาพของขอ้มลู, คุณภาพของระบบ, คุณภาพของบรกิาร, เทคโนโลยทีางการเงนิ 
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การจดัระเบียบจ าแนกสิทธ์ิการรกัษาพยาบาลเพื่อรองรบัระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย ์(ผูป่้วยนอก) 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
ศรณัย ์เพียงจนัทร ์

 
ศนูยเ์ทคโนโลยดีจิติอล มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

 
psarun@wu.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ถูกพฒันาขึน้เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารส าหรบัผูป้่วย
นอก ซึง่เป็นการยา้ยผูป้่วยเดมิจากสถานพยาบาล มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มาใชบ้รกิารทีใ่หม่โดยจะใหบ้รกิารแก่นักศกึษา บุคลากร 
และ ครอบครวับุคลากรเป็นหลกั รวมถึงหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ ที่สามารถมาเบิกยาจากสถานพยาบาลให้มาใช้บริการที่
โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์แทน เดมิการใหบ้รกิารของสถานพยาบาล จะใหบ้รกิารฟรแีก่ผูป้่วยทุกกลุ่ม แต่
เมื่อผู้ป่วยมาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลศูนย์การแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จะมค่ีาใชจ้่ายและการใชส้ทิธิต่์างๆ เกดิขึน้ เพื่อไม่ให้
ผู้ใช้บริการรู้สกึถึงความแตกต่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการย้ายการใช้บริการ จึงต้องมีการจ าแนกสทิธิเ์พื่อให้สามารถก าหนด
ค่าใชจ้่ายและบรหิารจดัการทางการเงนิของโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ได ้โดยจากการศกึษาและวเิคราะห์
ขอ้มลูสามารถจ าแนกรปูแบบของสทิธิไ์ดด้งัน้ี 1) สทิธิห์กัเงนิงบประมาณมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 2) สทิธิบ์ตัรประกนัสขุภาพถว้นหน้า
ในเขต (เฉพาะ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 3) สิทธิบ์ ัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านอกเขต (เฉพาะ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์) 4) สทิธิส์วสัดิการนักศึกษากรณีไม่ขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า 5) สทิธิช์ าระเงินเอง 6) สทิธิ ์
สวสัดกิารลูกจ้างชัว่คราวของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 7) สทิธิง์บประมาณสนับสนุนหน่วยงาน/กจิกรรม และ 8) สทิธิช์ าระเงนิเอง
หน่วยงาน/กจิกรรม 

การพฒันาระบบสารสนเทศใชเ้ครื่องมอื .Net Framework 3.5, Visual Studio 2008 ในการพฒันาระบบ ใช ้Crystal Report 
เพื่อออกใบเสรจ็/ใบแจง้หกังบประมาณ / ใบแจง้หนี้ และรายงานต่างๆ และใชฐ้านขอ้มลู Oracle8i ส าหรบัการจดัเกบ็ขอ้มลู โดยระบบ
สารสนเทศท างานลกัษณะ Client/Server ซึง่ผลจากการด าเนินการ ระบบสามารถจ าแนกสทิธิก์บัเงื่อนไขการจ่ายยาในบญัชแีละยานอก
บญัชแีละค่าใชจ้่ายอื่น เงื่อนไขการช าระเงนิส าหรบัการออกรปูใบเสรจ็ในรปูแบบต่างๆ ตามเงือ่นไขของสทิธิค่์ารกัษาทีผู่ป้ว่ยไดร้บัให้
สอดคลอ้งกนัเพื่อเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายกบัผูป้ว่ยและหน่วยงานหรอืกองทุนต่างๆ ทีเ่รยีกเกบ็ รวมมคีวามยดืหยุ่นเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการ
เปลีย่นสทิธิข์องผูป้ว่ยเดมิซึง่ไมต่อ้งช าระค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลใหเ้ขา้สูส่ทิธิห์ลกัทีผู่ป้ว่ยไดร้บัตามสทิธิข์องผูป้ว่ยและรองรบั
สทิธิท์ีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต ซึง่จะเปิดใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีเ่ป็นบุคคลภายนอกเพิม่ขึน้   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
Hospital, Hospital Information System (HIS), Health-care, สทิธิก์ารรกัษาพยาบาล 
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การออกแบบและพฒันาชุดฝึกส าหรบัการเรียนการสอนรายวิชาระบบอตัโนมติั โดยใช้ต้นทุนต า่ 
 

สมเจตน์ ทองดี*, จกัรกฤษ ก้อนกลีบ และ ชิตณรงค ์เพง็แตง 

 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000  

 
*somjedtongdee@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

ในปจัจุบนัภาคการศกึษาไดบ้รรจุเน้ือหาเกีย่วกบัระบบควบคุมอตัโนมตัใินหลกัสตูร เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจของ
กระบวนการท างานระบบอตัโนมตั ิ และฝึกทกัษะจากการปฏบิตั ิ พรอ้มทีจ่ะเป็นบุคลากรควบคมุระบบอตัโนมตัใินภาคอุตสาหกรรม ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่จากการส ารวจราคาชุดฝึกปฏบิตักิารระบบอตัโนมตัใินทอ้งตลาดนัน้มรีาคาสงู ท าใหน้กัศกึษาจ านวนมากอาจ
ขาดโอกาสในการฝึกปฏบิตัจิากชุดฝึกระบบอตัโนมตั ิ 

ผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบและพฒันาชุดฝึกส าหรบัการเรยีนการสอนรายวชิาระบบอตัโนมตั ิโดยใชอุ้ปกรณ์ทีห่าไดภ้ายในประเทศ
และราคาไม่สงูมาก ประกอบดว้ยสายพานล าเลยีงวตัถุ มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง ระบบมวิเนตกิส ์อุปกรณ์อนิพุต อุปกรณ์เอาตพ์ุต และ
อุปกรณ์ตรวจสอบวสัดุ ชุดฝึกทีพ่ฒันาขึน้น้ีใชต้น้ทุนในการผลติต ่ากว่าชุดฝึกส าเรจ็รปูในทอ้งตลาดประมาณ 5 เท่า และสามารถท างาน
ร่วมกบัโปรแกรมควบคุมเชงิตรรกะ (Programmable Logic Controller: PLC) ในการวดัประสทิธภิาพไดท้ดสอบการท างานของชุดฝึก
ระบบอตัโนมตัใินการคดัแยกวสัดุพบว่า สามารถตรวจสอบวสัดุโลหะมนัวาวไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 90 ตรวจสอบวสัดุชนิดวสัดุทบึแสดงได้
ถูกตอ้งรอ้ยละ100 ตรวจสอบวสัดุไม่ทบึแสงไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 90 การท างานของอุปกรณ์อนิพุตถูกตอ้งรอ้ยละ 100 และการท างานของ
อุปกรณ์เอาต์พุตถูกต้องร้อยละ 100 จากผลการทดลองสรุปได้ว่าชุดฝึกระบบอตัโนมตัิที่พฒันาขึน้มีประสทิธภิาพสูงและสามารถ
น าไปใชใ้นการเรยีนการสอนรายวชิาระบบอตัโนมตัไิด ้

 
ค าส าคญั (Keywords)   
ชุดฝึกระบบอตัโนมตั,ิ คดัแยกวสัดุ, โปรแกรมควบคมุเชงิตรรกะ 
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การวดัอตัราการเต้นของหวัใจโดยใช้สญัญาณภาพ 
 

พีรพล ค าพนัธ*์, อรณิช ปีแหล,่ นันทพร สระทองปาน  
และ จิรารตัน์ เอ่ียมสอาด 

 
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000  
 

*Peerapol.k@psru.ac.th  
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การหมัน่สงัเกตและตรวจวดัอตัราการเต้นของหวัใจเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนปกต ิและเป็นประโยชน์ต่อการ
สงัเกตอาการและการดแูลผูป้ว่ยดว้ย การวดัอตัราการเตน้ของหวัใจใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งแม่นย านัน้จ าเป็นตอ้งมทีกัษะและความช านาญและ
ควรนับหรอืวดัดว้ยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น หรอืใชเ้ครื่องวดัอตัราการเต้นของหวัใจทีม่คีุณภาพสงูจงึจะมคีวามน่าเชื่อถอื ซึง่เครื่องวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจทีม่ปีระสทิธภิาพสงูนัน้มรีาคาแพงท าใหผู้ป้ว่ยและญาตริวมทัง้บุคคลทัว่ไปจ านวนมากไม่สามารถจดัหาเครื่องวดั
อตัราการเตน้ของหวัใจมาใชง้านได ้  

 งานวิจัยนี้จึงน าเสนอวิธีการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้การบันทึกภาพวิดีโอจากปลายนิ้วมือร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลสญัญาณ โดยใช้ตวักรองสญัญาณในโดเมนความถี่และการวเิคราะห์จุดสูงสุดของสญัญาณจากการ
เปลีย่นแปลงของคลื่นแสงทีป่ลายนิ้วมอื  วธิกีารทีน่ าเสนอนี้สามารถวดัอตัราการเต้นของหวัใจ และประเมนิว่าอตัราการเตน้ของหวัใจ
ในขณะพกัผ่อนนัน้อยู่ในระดบัปกติ ช้า หรอืเรว็เกนิไป โดยใช้เกณฑ์ของคนใน 3 ช่วงวยั ซึ่งเป็นช่วงวยัที่มอีตัราการเต้นของหวัใจ
ในขณะพกัผ่อนใกลเ้คยีงกนั ไดแ้ก่ ช่วงอายุไม่เกนิ 1 ปี ช่วงอายุระหว่าง 1 ปี ถงึ 10 ปี และช่วงอายุ 10 ปีขึน้ไป ในการทดสอบการวดั
อตัราการเต้นของหวัใจด้วยการประมวลผลสญัญาณจากภาพวิดโีอเปรยีบเทยีบกบัการวดัอตัราการเต้นของหวัใจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่ามคีวามคลาดเคลื่อนไม่เกนิ ±3  และการประเมนิระดบัของอตัราการเตน้ของหวัใจทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน พบว่า
สามารถประเมนิระดบัของอตัราการเตน้ของหวัใจถูกตอ้งรอ้ยละ 95   

วธิกีารตรวจวดัอตัราการเตน้ของหวัใจโดยใชก้ารบนัทกึภาพวดิโีอจากปลายนิ้วมอืร่วมกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคประมวลผล
สญัญาณนี้สามารถน าไปพฒันาต่อเพื่อใชง้านบนสมารท์โฟนได ้ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถตรวจวดัอตัราการเตน้ของหวัใจไดด้ว้ยตนเอง อกี
ทัง้เป็นการปลกูฝงัพฤตกิรรมการตรวจสขุภาพดว้ยตนเองเป็นประจ าดว้ย  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
การวดัอตัราการเตน้หวัใจ, การประมวลผลสญัญาณภาพวดิโีอ, ตวักรองสญัญาณ 
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อลักอริทึมเพื่อการคดัแยกลายไทยด้วย CNN (Convolutional Neural Network) 
 

นันทพร สระทองปาน*, อรณิช ปีแหล่, จิรารตัน์ เอ่ียมสอาด 
และ พนัธุธิ์ดา ล้ิมศรีประพนัธ1์ 

 
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000  
 

*nantaporn.s@psru.ac.th 
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

ลายไทยเป็นงานศลิปะทีง่ดงามและอ่อนชอ้ย อนัมคี่าควรแก่การอนุรกัษ์ เผยแพร่ และสบืทอดใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมแก่
ชนรุ่นหลงั เน่ืองจากลายไทยมลีวดลายเฉพาะตวัและมคีวามหลากหลาย ผูท้ีส่นใจจะตอ้งศกึษาเชงิลกึจงึจะสามารถแยกแยะลายไทยแต่
ละลวดลายออกได้ ดงันัน้เทคนิคคอมพวิเตอร์วทิศัน์เพื่อการรู้จ าและคดัแยกลายไทย จะสามารถช่วยให้ผูส้นใจหาขอ้มูลลายไทยได้
สะดวกมากขึน้ งานวจิยันี้จงึน าเสนอวธิกีารคดัแยกลวดลายไทยจ านวน 6 ลวดลาย ไดแ้ก่ ลายกระจงัฟนัปลา ลายกนก ลายดอกล าดวน 
ลายทรงพุ่มขา้วบณิฑ ์ลายประจ ายามสีก่ลบี และลายเทพพนม กระบวนการคดัแยกลายไทยเริม่ตน้ดว้ยการเลอืกพืน้ทีท่ีส่นใจในภาพ
เพื่อสกดัลกัษณะเด่น แลว้น าลกัษณะเด่นไปเขา้สู่กระบวนการเรยีนรูแ้ละคดัแยกดว้ยวธิี CNN (Convolutional Neural Network) โดย
ใช้เครื่องมือ OpenCV พัฒนาบน Python  เปรียบเทียบกับการคัดแยกลายไทยโดยใช้คุณลักษณะเด่น  BRISK (Binary Robust 
Invariant Scalable keypoints) ร่วมกบัการเปรยีบเทยีบเวกเตอรข์องลกัษณะเด่น หากเวกเตอรล์กัษณะเด่นนัน้เหมอืนกบัภายลายไทย
ใด ใหค้ดัแยกลกัษณะเด่นใหอ้ยู่ในกลุ่มลายไทยนัน้  

ในการทดสอบความแม่นย าในการคดัแยกภาพลายไทยใชข้อ้มลูภาพลายไทยดว้ยวธิี CNN  ไดผ้ลการทดสอบดงันี้ ภาพลาย
กระจงัฟนัปลา 14 ภาพ มคีวามถูกต้องรอ้ยละ 57 ภาพลายกนก 42 ภาพ มคีวามถูกต้องรอ้ยละ 93 ภาพลายดอกล าดวน 32 ภาพ มี
ความถูกต้องรอ้ยละ 88 ภาพลายทรงพุ่มขา้วบณิฑ ์33 ภาพ มคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 97 ภาพลายประจ ายามสีก่ลบี 45 ภาพ มคีวามถูก
ต้องร้อยละ 93 ภาพลายเทพพนม 73 ภาพ มคีวามถูกต้องร้อยละ 95 รวมภาพทดสอบทัง้หมด 239 ภาพ มคีวามถูกต้องรอ้ยละ 91 
ทดสอบการคดัแยกลายไทยวธิกีารใชคุ้ณลกัษณะเด่น BRISK ร่วมกบัการเปรยีบเทยีบเวกเตอรข์องลกัษณะเด่นไดผ้ลการทดสอบดงันี้ 
ภาพลายกระจงัฟนัปลา 14 ภาพ มคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 50 ภาพลายกนก 42 ภาพ มคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 92.9 ภาพลายดอกล าดวน 32 
ภาพ มคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 93.8 ภาพลายทรงพุ่มขา้วบณิฑ ์33 ภาพ มคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 100 ภาพลายประจ ายามสีก่ลบี 45 ภาพ มี
ความถูกตอ้งรอ้ยละ 22.2 ภาพลายเทพพนม 73 ภาพ มคีวามถูกตอ้งรอ้ยละ 97.3 รวมภาพทดสอบทัง้หมด 239 ภาพ มคีวามถูกตอ้ง
ร้อยละ 79.5 จากผลการทดสอบพบว่าการคัดแยกลายไทยด้วยวิธี CNN (Convolutional Neural Network)  เมื่อรวมภาพทดสอบ
ทัง้หมด 239   ภาพ ใหค้วามถูกตอ้งแม่นย าสงูกว่าการคดัแยกลายไทยดว้ยลกัษณะเด่น BRISK ร่วมกบัการเปรยีบเทยีบเวกเตอรข์อง
ลกัษณะเด่น 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การรูจ้ าภาพ, ลายไทย, อลักอรทิมึ CNN (Convolutional Neural Network) 
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การออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อการท่องเท่ียวโดยใช้ NOSTRA Map APIs   
 

อรณิช ปีแหล*่, นันทพร สระทองปาน, จิรารตัน์ เอ่ียมสอาด และ พนัธุธิ์ดา ล้ิมศรีประพนัธ ์  
 

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000  

 
*oranit.p@psru.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

ปจัจบุนัการท่องเทีย่วเขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ สถติสิรุปจ านวนและรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยโดยในปี พ.ศ. 2560 มนีกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2559 
รอ้ยละ 12.01% และรายไดก้ารท่องเทีย่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.75%  เหน็ไดว้่าอุตสาหกรรมท่องเทีย่วมคีวามส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
ของประเทศ งานวจิยันี้จงึน าเสนอการประยุกตใ์ช ้NOSTRA Map APIs หรอืบรกิารแผนทีบ่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตพรอ้มขอ้มลูแผนที่
ฐาน (Base map) ร่วมกบัการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยจาวาสครปิตเ์พื่อออกแบบและจดัท าเวบ็ไซตแ์นะน าแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจใน
ภาคเหนือ ซึง่ประกอบดว้ย 13 จงัหวดัไดแ้ก่ เชยีงใหม ่ น่าน แมฮ่่องสอน เชยีงราย ล าปาง เพชรบรูณ์ แพร่ สโุขทยั ล าพนู พะเยา 
พษิณุโลก นครสวรรค ์และ ตาก เวบ็ไซตส์ง่เสรมิการท่องเทีย่วทีพ่ฒันาขึน้น้ีสามารถใหข้อ้มลูการตดิต่อแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ขอ้มลู
การเดนิทาง สถานพยาบาลใกลเ้คยีง และสิง่อ านวยความสะดวกทีอ่าจจ าเป็นต่อนกัท่องเทีย่วได้ 

จากการทดลองใชเ้วบ็ไซตข์องนกัท่องเทีย่ว จ านวน 100 คน เพื่อประเมนิเวบ็ไซตเ์กณฑก์ารประเมนิความพงึพอใจในการใช้
งานของเวบ็ไซตด์งันี้ ประเมนิประโยชน์ต่อการท่องเทีย่ว ประเมนิความสวยงาม และประเมนิความสะดวก ผลการทดลองใชเ้วบ็ไซตข์อง
นกัท่องเทีย่วจากการประเมนิพบว่า มปีระโยชน์ต่อการท่องเทีย่วคดิเป็นรอ้ยละ 88  ความสวยงามคดิเป็นรอ้ยละ 92 และความสะดวก
ของการใชง้านคดิเป็นรอ้ยละ 87.5  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
NOSTRA Map APIs, บรกิารขอ้มลูแผนทีฐ่าน, การออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อการท่องเทีย่ว 
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การประยุกตท์างวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์กรณีศึกษา การพฒันาระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
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*sjidtima@wu.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

บทความนี้น าเสนอการประยุกต์หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ (PTT-Online 
Questionnaire) ร่วมกบัทมีพฒันาของ บรษิทั พทีที ีดจิติอล โซลชูัน่ จ ากดั ภายใตค้วามตอ้งการจาก บรษิทั ปตท. จ ากดั ตัง้แต่เริม่ตน้ 
จนจบโครงการ คอื เกบ็ความตอ้งการ วเิคราะหค์วามตอ้งการ วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ พฒันาและทดสอบระบบ รวมถงึการตดิตัง้
ระบบให้กบั บริษัท ปตท. จ ากดั ระบบนี้ท างานเป็นเวบ็แอพพลิเคชนั โดยใช้ C# เป็นภาษาหลกัในการพฒันา ใช้ ASP.NET เป็น 
framework ควบคู่กบัโปรแกรม Visual Studio และใช ้Microsoft SQL Server 2012 เป็นตวัจดัการฐานขอ้มูล การพฒันาระบบใชแ้นว
ทางการพฒันาซอฟต์แวร์แบบ Iterative development โดยน าหลกัการตามวธิแีบบ Agile เข้ามาประยุกต์ ท าให้มกีารประสานงาน
ใกลช้ดิกบัองคก์รเจา้ของระบบ (บรษิทั ปตท. จ ากดั) หลงัจากท าการน าเสนอระบบกบัเจา้ของระบบ พบว่าระบบมคีวามสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ระบบแบบสอบถามออนไลน์, การพฒันาระบบซอฟตแ์วรด์ว้ย ASP.NET C# และ Visual Studio, การประยุกตห์ลกัการวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร ์
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

 

กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 147 

 

 

 

การหมกัร่วมแบบไร้อากาศระหว่างมูลไก่กบัน ้าเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนโดยถงัปฏิกรณ์แบบกวนสมบรูณ์ 
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*sunwanee.j@yru.ac.th  

 
บทคดัย่อ (Abstract)  

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมกัร่วมแบบไร้อากาศระหว่างมูลไก่กบัน ้าเสยีจากกระบวนการผลิตขนมจีนโดยถงั
ปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอัตราการกวน ระยะเวลาในการเก็บกัก และวิเคราะห์พารามิเตอร์ทาง
จลนพลศาสตร์ โดยท าการทดลองทัง้หมด 3 ชุดการทดลองทีม่อีตัราการกวนทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี ไม่มกีารกวน, อตัราการกวนทุกๆ 12 และ 
6 ชัว่โมง แต่ละชุดการทดลองท าการเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการเกบ็กกัทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี 10, 20 และ 30 วนั ตามล าดบั การด าเนินการ
ทดลองทีส่ภาวะอุณหภมูหิอ้ง (28 - 30 องศาเซลเซยีส) ผลการทดลองพบว่าการหมกัร่วมระหว่างมลูไก่ซึง่มปีรมิาณไนโตรเจนสงูกบัน ้าเสยี
จากกระบวนการผลติขนมจนีทีม่คี่าไนโตรเจนต ่าท าใหว้ตัถุดบิก่อนการหมกัมสีารอาหารทีเ่หมาะสมต่อกระบวนการยอ่ยแบบไรอ้ากาศ และ
มคี่าพเีอชก่อนกระบวนการหมกัโดยเฉลีย่ 7.0 ± 0.04 สภาพด่างมคีา่เฉลีย่ 3,420 ± 20.00 มลิลกิรมัต่อลติร กรดไขมนัระเหยง่ายมคีา่เฉลีย่ 
480 ± 10.00 มลิลกิรมัต่อลติร และอตัราสว่นกรดไขมนัระเหยง่ายต่อสภาพด่างมคีา่เฉลีย่อยูใ่นช่วง 0.138 - 0.142 ซึง่ทุกพารามเิตอรม์คีวาม
เหมาะสมต่อการท างานของจุลนิทรยีใ์นกระบวนการย่อยแบบไรอ้ากาศ ส าหรบัผลของอตัราการกวนทีต่่างกนัต่อศกัยภาพในการผลติก๊าซ
ชวีภาพ พบวา่ชุดการทดลองทีใ่ชอ้ตัราการกวนทุกๆ 6 ชัว่โมง ใหอ้ตัราการผลติก๊าซชวีภาพสงูกวา่ชุดการทดลองทีใ่ชอ้ตัราการกวนทุกๆ 12 
ชัว่โมง และไม่มกีารกวน โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 300 ± 0.62, 240 ± 0.47, และ 150 ± 0.24 มลิลลิติรต่อวนั ทีร่ะยะเวลาในการเกบ็กกั 10, 20, 
และ 30 วนั ตามล าดบั แต่ละชุดการทดลองพบว่าทีร่ะยะเวลาในการเกบ็กกั 10 วนั สามารถใหอ้ตัราการผลติก๊าซชวีภาพ และศกัยภาพใน
การผลติก๊าซชวีภาพสงูสดุโดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 1,229, 579 และ 462 มลิลลิติรก๊าซชวีภาพต่อกรมัซโีอดทีีถ่กูก าจดั ส าหรบัชุดการทดลองที่
ใช้อตัราการกวนทุกๆ 6 ชัว่โมง, 12 ชัว่โมง และไม่มกีารกวน ตามล าดบั ดงันัน้อตัราการกวนที่เพิม่ขึ้นท าให้จุลนิทรยี์สามารถสมัผสักบั
สารอนิทรยีท์ีอ่ยูใ่นน ้าเสยีไดม้ากขึน้ การกวนผสมอยา่งทัว่ถงึภายในถงัปฏกิริยิาท าใหร้ะบบสามารถผลติก๊าซชวีภาพไดส้งูสดุ การวเิคราะห์
คา่พารามเิตอรท์างจลนพลศาสตรท์ีไ่ดจ้ากการทดลองในแต่ละชุดการทดลองพบวา่มคีา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยอยูใ่นช่วง 0.8305 – 0.9788 
และพารามเิตอรส์มัประสทิธิก์ารเปลีย่นสารตัง้ตน้ไปเป็นก๊าซชวีภาพ (YG/S) มคี่าเท่ากบั 0.55, 0.75 และ 1.98 มลิลลิติรก๊าซชวีภาพต่อกรมั
ซโีอดทีีถู่กก าจดัต่อวนั สมัประสทิธิก์ารบ ารุงรกัษาชวีมวล (Km) มคี่าเท่ากบั 0.0016, 0.0014 และ 0.0009 กรมัซโีอดทีีถู่กก าจดัต่อกรมัชวี
มวลต่อวนั สมัประสทิธิผ์ลไดช้วีมวล (Y) มคี่าเท่ากบั 37.59, 57.80 และ 59.52 กรมัชวีมวลต่อกรมัซโีอดทีีถู่กก าจดั และค่าคงทีข่องอตัรา
การตาย (Kd) มีค่าเท่ากับ 0.06, 0.17 และ 0.11 ต่อวนั ส าหรบัชุดการทดลองที่ไม่มีการกวน , อัตราการกวนทุกๆ 12 และ 6 ชัว่โมง 
ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
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Considerations on the future of the dairy industry in Thailand: A review  
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Abstract 

Thailand possesses are large, diverse and expanding economy with a current national gross domestic product of in 
excess of THB 11 trillion and a growth rate of 6.5 percent (2012). As a newly industrialized economy, it is considered one of 
the most successful of the traditional economies in South-East Asia. The major contribution to the GDP is provided by the 
Thai industrial and service sectors with the agricultural sector contributing just 10 percent of GDP (2016). Thailand is a 
signatory to numerous free trade agreements with most of its major trading partners including being a partner to the agreement 
between ASEAN and China (ACFTA). Despite achieving access to these important export markets there remains commentary 
from some quarters that the Thai agricultural sector still underperforms both in terms of production and in meeting those 
markets requirements. With a notably large percentage of the Thai population involved in rural endeavors either directly or 
indirectly related to agricultural production (mostly rice production), there remains a significant untapped interest in improving 
the nation’s ability to produce both for the domestic and international markets. Arguably, the rural economy is underserved 
by successive national governance which has either ignored the wellbeing of the agrarian industries or played a divisive game 
of political football with the rural economy which has resulted in Thai farming community being somewhat vilified by other 
sectors. This, combined with a lack of focus on agricultural technologies and with limited recognition for the many specific 
challenges which are faced by the rural production sector, has resulted in prevailing attitudes that have contributed to the 
ongoing substandard performance of rural sector activities for decades. 

The reasons for this are probably deeply founded in Thai cultural dogma. Certainly today, all things including 
employment within Thai rural industries are considered unsophisticated, undesirable and lacking status or class. The Thai 
expression which is often used in a slightly disparaging manner connotes everything humble, basic and non-technological 
about a rural existence yet also manifests the emotional context of home, family and belonging which are the hall-marks of 
the simpler lives that many Thai citizens experienced as children before they matured and migrated to the larger cities for the 
promise of employment and prosperity. Many countries experience the rural/urban duality of a social whole yet few seem to 
express such a range of feelings about how that duality imposes personal conflict (and more latterly, collective national 
conflict) the way Thai people do. It is something of an indictment and certainly a telling social commentary that no-one in 
Thailand views staying back on the farm as a potential path to any measure of prosperity with seemingly only luck separating 
the outcomes of such a decision between a decent working life and a subsistence. For Thailand to become serious about 
addressing the issues which prohibit parts of the agricultural sector from achieving its true performance potential there wil l 
need to be a shift in attitude towards the value that the rural economy and rural society can bring to the nation. As with most 
shifts in attitude, the only way to achieve this will be through strong leadership at a governmental level or higher still. 
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To understand the challenges faced by Thai agriculturalists and to investigate potential new directions for the Thai 
rural industries and economy it is worthwhile to explore the differences in methods, environment and mindset which are 
prevalent in Thailand compared with nations deemed to exhibit excellence in agricultural activities, performance and 
production. The scope of this paper is to examine and compare the facets of the Thai agricultural environment which may 
prohibit the dairy industry from optimizing its industry potential. 
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ผลของการใช้จีไบโอติก (Bacillus subtilis และยีสตส์กดั) ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลในกระชงั 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

มกีารทดลองใชจุ้ลนิทรยีบ์าซสิลสัและสารสกดัยสีต์ผสมอาหารเพื่อเร่งการเจรญิเตบิโตและเสรมิภูมคิุม้ในสตัว์น ้าหลายชนิด 
อย่างไรกต็ามการทดลองในภาคสนามมไีม่มากนัก งานทดลองนี้มจีุดประสงคเ์พื่อทดสอบผลของการใชจ้ไีบโอตกิ (บรษิัท กรนีเทค    
อควาคลัเจอร์ จ ากดั) ในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชงั ในแม่น ้าน่าน จงัหวดัพิษณุโลก โดยสุ่มปล่อยปลานิลจ านวน 15,000 ตวั 
(น ้าหนกัเฉลีย่เริม่ตน้ 59.87 กรมั) ลงในกระชงัขนาด 3×6×2 ลบ.ม. ความหนาแน่น 32 ตวั/ลบ.ม. จ านวน 13 กระชงั โดยใหอ้าหารผสม
จไีบโอตกิ 0 (ชุดควบคุม) จ านวน 4 กระชงัและ 2, 5 และ 10 มล./อาหาร 1 ก.ก. (จ านวน 3 กระชงัแต่ละความเขม้ขน้) วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) ทีม่จี านวนซ ้าไม่เท่ากนั ใหอ้าหารจนอิม่ เลีย้งนาน 157 วนั ผลการทดลองพบว่า อตัรารอดตาย = 72.8, 
73.31,  71.38, และ 72.96% ส่วนน ้าหนักปลาเฉลีย่ต่อตวั = 871, 844, 781 และ 933 กรมั ตามล าดบั ไดผ้ลผลติรวมเท่ากบั 9,341.5 
กโิลกรมั ก าไรเฉลีย่เดอืนละ 12,114.65 บาท อย่างไรกต็ามอตัรารอดและการเจรญิเตบิโตไม่มคีวามแตกต่างทางสถติ ิแต่มแีนวโน้ม
สงูขึน้ตามปรมิาณจไีบโอตกิทีเ่พิม่ขึน้ จากผลการทดลองครัง้นี้ควรศกึษาเพิม่เตมิในส่วนของผลของการใชจ้ไีบโอตกิต่อการตอบสนอง
ต่อภูมคิุม้กนัในปลานิล เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมทีส่ดุ และใหผ้ลตอบแทนสงูสุด ขอ้เสยีของการเลีย้งปลาในกระชงัในแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
คอื ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและปรมิาณของน ้าทีไ่หลผ่านกระชงัได ้ในบางครัง้ เมื่อเกดิปญัหาปลาตาย เกษตรกรจ าเป็นต้องใชย้า
และสารเคมเีพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า สามารถลดความสูญเสยีจากการตาย ท าให้ยากที่จะชกัจูงใจให้เกษตรกรหนัมาใช้จุลนิทรยี์
ทดแทนยาปฏชิวีนะและสารเคมใีนการเลีย้งปลา 
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ผลของวิธีเลีย้งปลานิลต่อประสิทธิภาพในการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน 
 

พ้วน  เพ่งเซ้ง 
 

ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

puan5956@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
ปลานิลเป็นปลาน ้าจดืชนิดหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมในการเลีย้งเชงิพาณิชย ์ ในประเทศไทยมกีารเลีย้งแพร่หลายทัว่ทุกภาค พบ

วธิกีารเลีย้งปลานิลอยู่หลายวธิ ีขึน้อยู่กบัสภาพภูมปิระเทศในแต่ละพืน้ที่ ในภาคใตพ้บการเลีย้งปลานิลเชงิพาณิชย ์3 วธิคีอื การเลีย้ง
ในบ่อดนิ การเลีย้งในกระชงัในแม่น ้าและการเลีย้งในกระชงัในอ่างเกบ็น ้า ซึง่การเลีย้งในแต่ละวธิอีาจจะมรีูปแบบการใชป้จัจยัการผลติ 
ผลผลติ ตน้ทุนและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างกนั งานวจิยันี้เป็นการศกึษาการเลีย้งปลานิลทีฟ่ารม์ของเกษตรกร 3 วธิ ี3 พืน้ที ่คอืวธิเีลีย้ง
ในบ่อดนิ  ทีต่ าบลไสหมาก อ าเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั นครศรธีรรมราช วธิเีลีย้งเลีย้งในกระชงัในแม่น ้า ในแม่น ้าตาปี ทีต่ าบลดอนแร่ 
อ าเภอพุนพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และวธิเีลี้ยงในกระชงัในอ่างเกบ็น ้า ที่เขื่อนท่างิว้  ต าบลท่างิว้ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรงั เพื่อ
ศกึษาการใชป้จัจยัการผลติ ประสทิธภิาพในการผลติ คุณภาพน ้า ตน้ทุนและผลตอบแทน  ศกึษาโดยคดัเลอืกตวัแทนเกษตรกรพืน้ทีล่ะ 
1 ราย ทีเ่ป็นปราชญป์ลานิล หรอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัของกลุ่มเกษตรกรว่าเป็นต้นแบบในการเลีย้งปลานิลในพืน้ทีน่ัน้ ๆ เกบ็ขอ้มูลโดย
การสมัภาษณ์และขอ้มูลเชงิประจกัษ์ด้านการใชป้จัจยัการผลติ ผลผลติ ต้นทุนและผลตอบแทนจ านวน 3 รอบการผลติ เป็นเวลา 12 
เดอืน ตัง้แต่ ตุลาคม 2558 ถงึ กนัยายน 2559 พบว่า ดา้นการใชป้จัจยัการผลติ จ านวนปลาทีป่ล่อยแตกต่างกนัทางสถติ(ิP<0.05) คอื
จ านวนปลาทีป่ล่อยในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 2.04 ± 0.65 90 ± 14.14 และ 44 ± 5.64 ตวั/ตารางเมตร 
น ้าหนักเริม่ตน้ปลาทีป่ล่อยแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P<0.05) คอืน ้าหนักเริม่ตน้ของปลาทีป่ล่อยในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงั
ในแม่น ้า เท่ากบั 1 ± 0.01 30 ± 4.50 และ 40 ± 3.45 กรมั/ตัว ด้านประสทิธภิาพการผลิต ปลามีน ้าหนักเพิ่มแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P<0.05) คอืน ้าหนกัเพิม่ปลาทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 899 ±141.42  895 ± 35.36 และ 785 ± 
106.07 กรมั/ตวั ระยะเวลาในการเลี้ยงที่แตกต่างกนั ทางสถิติ (P<0.05) ที่เลี้ยงในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า 
เท่ากบั 129 ± 12.73 116 ± 6.36 และ 120 ± 0.00 วนั ปลามอีตัราการเจรญิเตบิโตทีไ่ม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ 
กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 7 ± 1.84 8 ± 0.14 และ 7 ± 0.57 กรมั/วนั ปลามอีตัรารอดตทิีแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิ
(P<0.05) ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 75 ± 21.64 87 ± 10.22 และ 75 ± 7.78 % ผลผลติปลาที่
แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P<0.05) ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 1.3 ± 0.63 72 ± 5.64และ 27 ± 4.42 
กโิลกรมั/ตารางเมตร อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื้อไม่แตกต่างกนัทางสถติ(ิP>0.05) ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงั
ในแม่น ้า เท่ากบั 1 ± 0.08 1 ± 0.07 และ 1 ± 0.07 ดา้นต้นทุนการผล ิต้นทุนการผลติทีแ่ตกต่างกนัทางสถติ(ิP<0.05) ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ 
กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 44 ± 1.13 58 ± 4.53 71 ± 11.31 บาท/กโิลกรมั  ด้านผลตอบแทน รายได้ทัง้หมด
แตกต่างกนัทางสถติ ิ(P<0.05) ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 68 ± 0.71 70 ± 7.07 80 ± 0.00 บาท/
กโิลกรมั ก าไรแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P<0.05) ทีเ่ลีย้งในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า เท่ากบั 23 ± 1.84 12 ± 2.55 9 
± 11.31 บาท/กโิลกรมั อตัราผลตอบแทนแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) ที่เลี้ยงในบ่อดนิ กระชงัในอ่างเกบ็น ้าและกระชงัในแม่น ้า 
เท่ากบั 52 ± 5.52  20 ± 2.83 และ14 ± 18.24 % ถ้าพจิารณาจากประสทิธภิาพการผลติ ต้นทุนและผลตอนแทน การเลีย้งปลานิลใน
บ่อดนิจะไดผ้ลดทีีส่ดุเนื่องจากตน้ทุนการผลติต ่าสดุและผลตอบแทนกส็งูสดุดว้ย 
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ค าส าคญั (Keywords) 
ปลานิล, วธิเีลีย้ง, ผลผลติ, ตน้ทุน, ผลตอบแทน 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สญัญาเลขที ่RDG820030 
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ความหลากหลายของชนิดและรปูแบบการแพรก่ระจายของด้วงมูลสตัวส์กลุ Onthophagus ในคาบสมทุรไทย 
 

อรทิพย ์วรานุศิษฏ*์ และ สิงโต บุญโรจน์พงศ ์ 
 

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90112 
 

*oratipa@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
การศึกษาความหลากหลายของชนิดและรูปแบบการแพร่กระจายของด้วงมูลสตัว์สกุล Onthophagus ในคาบสมุทรไทย 

ระหว่างปี 2548-2549 และระหว่างปี 2557-2559 โดยวางแนวเสน้ 2 แนว ระยะทาง 1,000 เมตร และใชก้บัดกัหลุมทีม่มีลูสกุรเป็นเหยือ่
ล่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด ความชุกชุม และรูปแบบการแพร่กระจายของด้วงมูลสัตว์สกุล 
Onthophagus จากการศกึษาครัง้นี้ พบดว้งมูลสตัวส์กุล Onthophagus ทัง้หมด 36 ชนิด จ านวน 1,458 ตวั ชนิดทีพ่บจ านวนตวัมาก
ที่สุดคือ O. maniti จ านวน 175 ตัว และชนิดที่พบจ านวนตัวน้อยที่สุดคือ O. avocetta, O. deflexicollis, O. predator, O. taurus, O. 
sp.3, O. sp.5 และ O. sp.6 จ านวน 1 ตัว จงัหวดัที่พบจ านวนตัวมากที่สุดคือจงัหวดัสงขลา พบจ านวน 546 ตัว และจงัหวดัที่พบ
จ านวนตวัน้อยทีส่ดุคอืจงัหวดัระนอง พบจ านวน 36 ตวั จากการศกึษารปูแบบการแพร่กระจายของดว้งมูลสตัวส์กุล Onthophagus ใน
คาบสมุทรไทย พบว่า มคีวามหลากหลายของชนิดมากแต่พบจ านวนตวัน้อย ในการศกึษาครัง้นี้ พบดว้งมลูสตัวช์นิด O. babirussa, O. 
incisus, O. maniti, O. rugicollis และ O. taurinus มจี านวนตวัมากและมกีารแพร่กระจายอย่างกวา้งขวาง สามารถพบไดเ้กอืบทุกพืน้ที่
ศกึษา นอกจากนี้การศกึษาความสมัพนัธ์ของความคล้ายคลงึกนัของชนิดกบัพื้นที่ศกึษา พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มด้วงมูลสตัว์สกุล 
Onthophagus ได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีความคล้ายคลึงกันร้อยละ 90 ประกอบดัวย Onthophagus ที่พบในจังหวัดพังงา จังหวัด
นครศรธีรรมราช และจงัหวดัสงขลา กลุ่มที่ 2 มคีวามคล้ายคลงึกนัร้อยละ 75 ประกอบดวัย Onthophagus ที่พบในจงัหวดัตรงัและ
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
Onthophagus, ความหลากหลายของชนิด, ความชุกชุม, การแพร่กระจาย, คาบสมุทรไทย 
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU-SCI540531M/2013) และทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
วทิยานิพนธ ์บณัฑติวทิยาลยั (2558) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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ประสิทธิภาพของน ้ามนักานพลูในการสลบปลานิล (Oreochromis niloticus) 
 

วิจิตรา ตุ้งซ่ี* และ ณัฐพล ราชภิูมนต ์

 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
 *wijittra.tu@skru.ac.th  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

ศกึษาประสทิธภิาพของน ้ามนักานพลใูนการสลบปลานิลขนาด 5, 10, 15 และ 20 ซม. ท าการทดลองโดยแบ่งความเขม้ขน้
ออกเป็น 15, 20, 40, 60, 80 และ 100 ppm แต่ละความเขม้ขน้  ท าการทดลอง 3 ซ ้า จากผลการศกึษาพบวา่ระดบัความเขม้ขน้ของ
สารละลายน ้ามนักานพลทูีเ่หมาะสมต่อการสลบปลานิลในแต่ละขนาดมคีวามแตกต่างกนั ปลานิลขนาด 5 ซม. สามารถสลบไดท้ีค่วาม
เขม้ขน้ 40, 60, 80 และ 100 ppm เวลาทีใ่ชน้ าสลบ 126.73±44.51, 87.13±23.59, 100.93±17.79 และ 51.67±9.74 วนิาท ีตามล าดบั 
(P<0.05) และเวลาสลบจนฟ้ืน 73.20±29.58, 112.33±33.31, 145.87±28.98 และ 167.53±26.02 วนิาท ีตามล าดบั (P<0.05) ในปลา
นิล 10 ซม.สามารถสลบไดท้ีค่วามเขม้ขน้ 40, 60, 80 และ 100 ppm เวลาทีใ่ชน้ าสลบ 321.14± 152.93, 103.73±33.10, 49.80±10.46,  
80.40±31.50  และ 80.53±34.12 วนิาท ีตามล าดบั (P<0.05) และเวลาสลบจนฟ้ืน 129.43±111.13, 128.40±45.90, 159.07±26.03, 
230.73±103.69 และ 237.08±53.75 วนิาท ีตามล าดบั (P<0.05) ในปลานิล 15 ซม.  สามารถสลบไดท้ีค่วามเขม้ขน้  40, 60, 80 และ 
100 ppm เวลาทีใ่ชน้ าสลบ 311.93±121.18, 222.00±64.37, 124.33±40.10 และ 117.13±33.74 วนิาท ีตามล าดบั (P<0.05) และเวลา
สลบจนฟ้ืน 113.07±22.05, 169.40±32.01, 198.00±51.16 และ 219.73±55.44 วนิาท ีตามล าดบั (P<0.05)  แต่ในปลานิลขนาด 20 
ซม. สามารถสลบไดท้ีค่วามเขม้ขน้ 60, 80 และ 100 ppm เวลาทีใ่ชน้ าสลบ 201.47±63.38, 211.53±32.74 และ164.07±43.95 วนิาท ี
ตามล าดบั (P<0.05) และเวลาสลบจนฟ้ืน 134.87±74.14, 153.07±56.11 และ 224.60±126.77 วนิาท ีตามล าดบั (P<0.05) เมื่อเวลา
ผ่านไป 24 ชัว่โมงหลงัจากน าออกจากถงัสลบ พบว่าปลานิลทัง้สีข่นาดมอีตัราการรอดตาย 100%  จากการทดลองวเิคราะหค์ุณภาพน ้า 
พบว่า ชุดควบคมุ มพีเีอช ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า และอุณหภูมเิท่ากบั 6.66, 56.67 มลิลกิรมัต่อลติร, 
25.00 มลิลกิรมัต่อลติร, 7.83 มลิลกิรมัต่อลติร และ 26.00 องศาเซลเซยีส ตามล าดบั ส าหรบัชดุการทดลองอื่นๆ ทีใ่สส่ารละลายน ้ามนั
กานพลใูนระดบัความเขม้ขน้ต่างๆ มคี่าพเีอชเพิม่ขึน้ (7.00) ความเป็นด่างลดลง (34.00 มลิลกิรมัต่อลติร) ออกซเิจนทีล่ะลายในน ้า
ลดลง (2.00-5.50 มลิลกิรมัต่อลติร) ความกระดา้ง และอุณหภูมไิม่แตกต่างจากชุดควบคมุ ดงันัน้ ถา้ใชส้ารละลายน ้ามนักานพลคูวาม
เขม้ขน้สงู จะสง่ผลใหใ้ชร้ะยะเวลาน้อยในการชกัน าใหส้ลบ และสามารถสลบไดเ้ป็นระยะเวลานาน  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปลานิล, น ้ามนักานพล,ู การสลบ 
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ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไข่น ้าในสูตรอาหารเลี้ยงปลาทอง 
 

ศรณัย ์รกัษาพราหมณ์* และ ณัฐพล ราชภิูมนต ์

 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาอ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

  
*sarun.ru@skru.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

เปรยีบเทยีบผลการเจรญิเตบิโตและอตัรารอดของปลาทองโดยใชส้ตูรอาหารทีม่กีารทดแทนปลาป่นดว้ยไข่น ้าทีร่ะดบั 0, 20, 
40, 60 และ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า เลีย้งเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห ์ท าการชัง่น ้าหนกัและวดัความยาวทุกสปัดาห ์ปลา
ทองเมื่อเริ่มทดลองมีน ้าหนักเฉลี่ย 1.28, 1.42, 1.43, 1.42 และ 1.42 กรมั ตามล าดบั (P>0.05) และความยาวเฉลี่ยของปลาทอง 
เท่ากบั 2.59, 2.49, 2.50, 2.49 และ 2.51 เซนตเิมตร ตามล าดบั (P>0.05) เมื่อสิน้สดุการทดลอง พบว่า ปลาทองมนี ้าหนกัเฉลีย่ 2.99, 
3.41, 3.60, 3.72 และ 2.99 กรมั ตามล าดบั (P<0.01) และความยาวเฉลี่ยของปลาทอง เท่ากบั 3.98, 3.26, 4.23, 4.23 และ 4.19 
เซนตเิมตร ตามล าดบั (P>0.05) และทุกชุดการทดลองมอีตัรารอดรอดตาย 100 เปอรเ์ซน็ต ์ดงันัน้ สามารถทดแทนปลาปน่ดว้ยไขน่ ้าที่
ระดบั 40-60 เปอรเ์ซน็ต ์ในอาหารเลีย้งปลาทอง เพื่อลดตน้ทุนการผลติ  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ไขน่ ้า, ปลาปน่, ปลาทอง 
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ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้าท้ิงจากหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครยะลา  
โดยใช้ก้อนเช้ือเหด็เหลือท้ิง Schizophyllum commune และ Pleurotus sajor-caju. 

 
ไซนะ มูเลง็*, ซนัวานี จิใจ, สุไฮลา บือลอืด ูและ ยะยา กานุงมิง 

 

สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา   
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 95000 

 

*Sainaka92@gmail.com 
 
บทคดัยอ่ (Abstract 

 การศึกษาประสทิธภิาพการบ าบดัน ้าทิ้งจากหลุมฝงักลบขยะเทศบาลนครยะลา โดยใช้ก้อนเหด็เหลือทิ้ง Schizophyllum 
commune และ Pleurotus sajor-caju มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพของก้อนเชื้อเหด็เหลอืทิง้ในการบ าบดัน ้าทิง้จากหลุมฝงั
กลบขยะเทศบาลนครยะลาเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการประยุกตใ์ชจ้รงิในการบ าบดัน ้าทิง้จากหลุมฝงักลบขยะเทศบาลนครยะลาและ
ยงัเป็นการน าวสัดุเหลอืทิง้จากกระบวนการเพาะเหด็มาใชป้ระโยชน์ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ท าการศกึษาครอบคลุมดชันีชีว้ดัคุณภาพน ้า
ทิง้ไดแ้ก่ ส ีซโีอด ีของแขง็แขวนลอย แมงกานิส ตะกัว่ และแคดเมยีม ในงานวจิยัจะท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าเสยีในบ่อบ าบดัน ้าเสยีบ่อที ่
1 ออกแบบชุดทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลองการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ ้าแบบ batch experiment เกบ็ตวัอย่างทุก 3 วนั 
ระยะเวลาใน 15 วนั จากการศกึษาคุณลกัษณะน ้าเสยี ได้แก่ส ีและของแขง็แขวนลอย มีค่าเท่ากบั 200+0.15 มิลลิกรมั/ลิตร และ 
80+0.02 มิลลิกรมั/ลิตร และคุณลกัษณะน ้าเสยีทางเคมีได้แก่ ซีโอดี ตะกัว่ แมงกานิส และ แคดเมียม ซีโอดีเท่ ากบั 6,000+1.00 
มิลลิกรมั/ลิตรแมงกานิสเท่ากบั 2.50+0.11 มิลลิกรมั/ลิตร ตะกัว่เท่ากบั 4.65 + 0.05 มิลลิกรมั/ลิตร  และแคดเมียมเท่ากบั 3.30 
มลิลกิรมั/ลติร ซึง่จากการทดลองพบว่ากอ้นเชือ้เหด็เหลอืทิง้ Schizophyllum commune มปีระสทิธภิาพในการบ าบดั (% remove) ไดด้ี
ที่สุดที่ระยะเวลา 9 วนั  โดยมปีระสทิธภิาพในการบ าบดั ส ี ซโีอด ีตะกัว่  แมงกานิส และ แคดเมยีม ได้ดกีว่าก้อนเชือ้เหด็เหลอืทิง้ 
Pleurotus sajor-caju  มคี่าประสทิธภิาพในการบ าบดัสไีด้ดทีี่สุด เท่ากบัร้อยละ80 มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัตะกัว่ และแคดเมยีม 
รองลงมาเท่ากบัรอ้ยละ74และ 62ตามล าดบั ซึง่มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัซโีอดน้ีอยที่สุดเท่ากบัร้อยละ 40 และจากการศกึษาวจิยั
ครัง้นี้พบว่ากอ้นเชือ้เหด็เหลอืทิง้ Schizophyllum commune และกอ้นเชือ้เหด็เหลอืทิง้ Pleurotus sajor-caju ไม่มปีระสทิธภิาพในการ
บ าบดัของแขง็แขวนลอยและยงัสง่ผลใหป้รมิาณของแขง็แขวนลอยในน ้าทิง้เพิม่สงูขึน้เน่ืองจากในขัน้ตอนการทดลองจะใสก่อ้นเชื้อเหด็
ลงไปในระบบเป็นการปรมิาณสารเพิม่ปรมิาณสารอนิทรยี์ 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
กอ้นเชือ้เหด็เหลอืทิง้, ประสทิธภิาพการบ าบดั, หลุมฝงักลบขยะ  
 
แหล่งทุน (Funding Agency)   
ทุนบ ารุงการศกึษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
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ผลของการเสริมปาเปนในอาหารเลี้ยงต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคณุภาพน ้าเลี้ยงกบนา  
 

เบญจมาศ กล้าหาญ, วิลาวณัย ์พรมเพียงช้าง และ รุง่กานต ์กล้าหาญ* 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี76000  
 

*rukiirun@windowslive.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
การศกึษาระดบัการเสรมิเอนไซมป์าเปนในอาหารเลีย้งที่เหมาะสมต่อการเจรญิโตของกบนา  และผลต่อการลดของเสยีกลุ่ม

ไนโตรเจนในน ้าเลีย้งกบนา โดยทดลองในกบนาอายุ 2 เดอืน ขนาด 30 – 40 กรมัต่อตวั วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แบ่งกลุ่ม
ทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที ่1 กลุ่มควบคุมไม่เสรมิปาเปน กลุ่มที ่2, 3 และ 4 ไดร้บัอาหารเสรมิปาเปนทีส่กดัจากเปลอืกมะละกอพนัธุ์
แขกด ารอ้ยละ 0.5, 1 และ 2 ตามล าดบั ทดลองเป็นระยะเวลา 90 วนั กลุ่มทดลองละ 3 ซ ้า จากการทดลองพบว่า ปาเปนมคี่ากมัมนัต ์
0.06 ± 0.007 มลิลยิูนิตต่อ 1 นาท ีต่อ 1 มลิลกิรมัโปรตนี mU/min/mg protein  กบนากลุ่มทีไ่ดร้บัอาหารเสรมิปาเปนรอ้ยละ 2 มกีาร
เจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารดี่ที่สุด (P<0.05)  และน ้าเลี้ยงกบนากลุ่มที่ได้รบัอาหารเสริมปาเปนร้อยละ 2 มีค่า 
แอมโมเนียและ ไนไตรทต์ ่าสุด (P<0.05) ดงันัน้ระดบัของปาเปนรอ้ยละ 2 เหมาะสมต่อการใชเ้สรมิในอาหารเลีย้งกบนา โดยส่งผลต่อ
การเจรญิเตบิโตดทีีส่ดุ และช่วยใหคุ้ณภาพน ้าเลีย้งกบดขีึน้   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปาเปน, กบนา, เปลอืกมะละกอพนัธุแ์ขกด า, คุณภาพน ้าเลีย้งกบนา 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
โครงการสนบัสนุนนวตักรรมดา้นอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี  
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The synthesis and characterization of mixed ligand AlF (bdc) Metal-Organic Framework 
 

Chompoonoot Nanthamathee 
 

School of Science, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand  
 

chompoonoot.na@mail.wu.ac.th 
 

Abstract 
Mixed ligand aluminum fluoride 1, 4-benzeneducarboxylate (AlF(bdc)) and aluminum fluoride 2-amino-1, 4-

benzeneducarboxylate (AlF(bdc-NH2)) has been successfully synthesized via solvothermal route. Several techniques such as 
powder X-ray diffraction, Fourier-transform infrared spectroscopy, field emission scanning electron microscopy and 
thermogravimetric analysis have been employed to characterize the as-made materials. Mixed ligand AlF(bdc) includes 
AlF(75%bdc)(25%bdc-NH2), AlF(50%bdc)(50%bdc-NH2) and AlF(25%bdc)(75%bdc-NH2) and complete ligand substitution of 
bdc by bdc-NH2 yields AlF(bdc-NH2). All of them are isostructural to AlF(bdc) but poorer in crystallinity. The crystal morphology 
of each synthesized materials was observed and found to be similar. AlF(bdc) crystal has a shape of prism with random 
diameter. Substitution of bdc-NH2 into the AlF(bdc) framework promotes needle like crystals which become the majority of 
crystal form when the amount of bdc-NH2 is increased. AlF(bdc-NH2) crystal is similar in shape with AlF(bdc) except that the 
crystals are shorter in length and present together with random shaped aggregates. Decomposition temperatures of each as-
made materials were observed. They show a variation of weight loss profile. However, it is evident that the incorporation of 
bdc-NH2 deprives the thermal stability of the structure. Increasing amount of bdc-NH2 lowers the decomposition temperature 
of the materials and the complete substitution of bdc-NH2 leads to a hundred temperature degree lower of decomposition 
temperature when compared to that of AlF(bdc). 
 
Keywords 
Metal-Organic Framework, porous materials, MIL-53, breathing effect 
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คณุค่าทางโภชนาการของน ้าพริกเผาเหด็เสมด็และการประเมินการยอมรบัของผูบ้ริโภคต่อไส้ขนมปังจากเหด็เสมด็ 
NUTRITIONAL VALUE OF HED SA MED ROASTED CHILI PASTE  

AND EVALUATION OF CONSUMER ACCEPTABILITY OF STUFFED BREAD FILLING CONTAINING HED SA MED 
 

อมรรตัน์ องัอจัฉะริยะ*, อาคม ขดัฝัน้ และ ดวงใจ ส่งเสริม  
 

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด ารฯิ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 92150 

  
 *tamornrat1975@gmail.com  

 
บทคดัย่อ (Abstract)    

 เหด็เสมด็เป็นเหด็ป่ากนิไดท้ีนิ่ยมบรโิภคในทอ้งถิน่ภาคใต ้เหด็เสมด็เป็นเชื้อราเอกโตไมคอร์ไรซ่าชนิดหน่ึงพบได้เฉพาะในบาง
ฤดูกาลเท่านัน้ จงึมรีาคาคอ่นขา้งสงู ดงันัน้การน าเหด็เสมด็มาแปรรปูเป็นน ้าพรกิเผาเหด็เสมด็ เป็นการเพิม่มูลค่าเหด็เสมด็และการพฒันา
ไสข้นมปงัจากเหด็เสมด็ จงึท าใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัประทานอาหารทีม่เีหด็เสมด็เป็นสว่นประกอบซึง่อยู่นอกฤดกูาลการงอกของเหด็เสมด็ 
อกีทัง้เป็นการเพิม่มูลค่าของเหด็ชนิดน้ีในลกัษณะของผลติภณัฑอ์าหาร ซึง่ส่วนประกอบทางเคมขีองน ้าพรกิเผาเหด็เสมด็ประกอบไปดว้ย 
เถ้าร้อยละ 5.64 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 29.89 ไฟเบอร์ร้อยละ 1.35 ไขมนัรอ้ยละ 19.17 ความชื้นรอ้ยละ 38.38 และโปรตนีรอ้ยละ 6.92 
และจากการทดสอบความชอบและการยอมรบัของผูท้ดสอบทางประสาทสมัผสัทีม่ต่ีอไสข้นมปงัทีท่ ามาจากเหด็เสมด็จ านวน 30 คน พบวา่
ความชอบความชอบของไสข้นมปงัทีท่ าจากเหด็เสมด็ทีไ่ดร้บัความชอบมากทีส่ดุคอื ไสน้ ้าพรกิเผาไก่หยองเหด็เสมด็ ดงันัน้ไสข้นมปงัทีท่ า
มาจากเหด็เสมด็จงึเป็นทางเลอืกของผูบ้รโิภค  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
คณุคา่ทางโภชนาการ, เหด็เสมด็, น ้าพรกิเผา, ไสข้นมปงัจากเหด็เสมด็ 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรวีชิยัวทิยาเขตตรงั 
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The Location and Behavior of Vitamin E in Peroxide Lipid Bilayer 
 

Phansiri Boonnoy1, Nopporn Rattanachoung2 and Jirasak Wohg-Ekkabut1,* 
 

1Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 
2Faculty of Arts and Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

 
*Jirasak.w@ku.ac.th  

 
Abstract 

Alpha-tocopherol (Vitamin E) is antioxidant molecule located in human cell membrane. It serves as a scavenger of 
free radical and protects membrane from lipid oxidation. The biophysical studies suggested that the antioxidant activity of 
vitamin E correlates to the location and the behavior of vitamin E in biological membrane. When oxidized lipids are present 
in the cell membrane, the effects of vitamin E in oxidized membrane remain unclear. In this study, a series of atomistic 
molecular dynamics (MD) simulations of the different numbers of vitamin E in the oxidized bilayer were investigated. Binary 
mixture of lipid bilayer at the ratio 1:1 between the 1-palmitoyl-2-lauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PLPC) lipids and its 
peroxide products were performed. Our simulations showed that vitamin E prefers to stay in the water-bilayer interface and 
can flip-flop between two leaflets. The physical properties showed that addition of vitamin E in the oxidized bilayer leads to 
increase of lipid tail order and increase of bilayer thickness that helps to stabilize the membrane after lipid peroxidation occurs. 
 
Keywords 
Vitamin E, Alfa-Tocopherol, Lipid Peroxidation, Molecular Dynamics Simulation, Oxidized Lipid 
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เครือ่งดดูเกบ็น ้ายางพาราแบบสะพายหลงั 
 

ธีรเมธ ทิพยจ์นัทา*, โสวิวฒัน์ เครอืจนัทร ์และ พงษ์พนัธ ์ราชภกัดี  
 

สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80110 

 
*r_pongpun@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

โครงการวจิยัการออกแบบและสร้างเครื่องดูดเกบ็น ้ายางพาราแบบสะพายหลงั มวีตัถุประสงค์เพื่อใชส้ าหรบัการดูดเกบ็น ้า
ยางพาราจากถว้ยรองน ้ายาง ทดแทนการเกบ็น ้ายางพาราดว้ยแรงงานคนซึง่เป็นวธิกีารแบบดัง้เดมิของชาวสวนยางพารา เพื่อช่วยลด
เวลา แรงงานและความเหนื่อยลา้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยใชห้ลกัการท างานโดยอาศยัแรงดนัจากป ัม๊แบบ DC12V 150W 
เพื่อท าหน้าทีดู่ดเกบ็น ้ายางพาราจากถ้วยรองน ้ายางเขา้สู่ถงัและดนัน ้ายางพาราออกจากถงัไปสู่ถงัพกั  ตวัเครื่องดูดเกบ็น ้ายางพารา
แบบสะพายหลงัมขีนาด 37x22x57 เซนตเิมตร (กวา้งxยาวxสงู) ประกอบดว้ยชุดโครงสรา้ง ชุดถงัเกบ็น ้ายางพาราขนาดบรรจุ 15 ลติร 
ชุดดดูเกบ็และดนัน ้ายางพารา และชุดตน้ก าลงัใชแ้บตเตอรร์ขีนาด 12V 7.5A 

ผลการทดลองใชง้านเครื่องดดูเกบ็น ้ายางพาราแบบสะพายหลงัทีพ่ฒันาขึน้ โดยใชเ้กษตรกรชาวสวนยางพาราในพืน้ทีอ่ าเภอ
ทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่าสามารถดูดเกบ็น ้ายางพาราไดเ้ฉลีย่เท่ากบั 53.24 กโิลกรมัต่อชัว่โมง สามารถใชง้านในการเกบ็
น ้ายางไดป้ระมาณ 3 ชัว่โมงต่อครัง้ ผลการเปรยีบเทยีบการดดูเกบ็น ้ายางพาราดว้ยเครื่องดดูเกบ็น ้ายางแบบสะพายหลงักบัการเกบ็น ้า
ยางพาราโดยใชแ้รงงานคนแบบดัง้เดมิ พบว่าเครื่องดูดเกบ็น ้ายางพาราแบบสะพายหลงัสามารถเกบ็น ้ายางพาราไดเ้รว็กว่าการเกบ็
ดว้ยแรงงานคนประมาณ 7.0 กโิลกรมัต่อชัว่โมง 
 
ค าส าคญั(Keywords) 
เครื่องดดูเกบ็น ้ายางพาราแบบสะพายหลงั 
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การศึกษาอณุหภมิูท่ีเหมาะสมต่อการฉีดขึน้รปูเครือ่งประดบัจากเศษเทียนไขเหลือท้ิงท่ีเติมกรดสเตียริก 
 

ภทัรบดี พิมพกิ์* และ เวนุกา เทียมทนั  
 

สาขาวชิาอญัมณีศาสตร ์คณะอญัมณีศาสตรแ์ละประยุกตศ์ลิป์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบุร ี22000 

 
*pimki@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอุณหภูมขิองเศษเทยีนไขเหลอืทิง้เพื่อใชใ้นการฉีดขึน้รปูเครื่องประดบั โดยปรบัสมบตัดิว้ย
การเติมกรดสเตียรกิ ในปรมิาณ 20 กรมั 25 กรมั และ35 กรมั ต่อเศษเทยีนไข 1 กโิลกรมั จากนัน้น าแม่พมิพ์ซลิโิคนรูปทรงแหวน
เกลีย้งฉีดเทยีนไขหลอมเหลวผสมกรดสเตยีรกิ ในปรมิาณต่างๆ ทีอุ่ณหภูม ิ70, 75, 80, 85, และ 90 องศาเซลเซยีส ควบคุมความดนัที ่
10 บาร ์ผลการศกึษาพบว่าเศษเทยีนไขผสมกรดสเตยีรกิปรมิาณ 20 กรมั ทีอุ่ณหภูม ิ90 องศาเซลเซยีส เป็นสภาวะทีเ่หมาะสมในการ
ฉีดเทยีนมากที่สุด มคีวามสมบูรณ์ของรูปร่างรูปทรงและมผีวิทีเ่รยีบเนียนมาก พบรูพรุนเลก็น้อย โดยสามารถน าสภาวะดงักล่าวไป
พฒันาและต่อยอดเพื่อผลติตน้แบบจากเศษเทยีนไขเหลอืทิง้ใหม้คีุณภาพดยีิง่ขึน้ น าไปสู่การลดต้นทุนการผลติเครื่องประดบัจากการ
น าเศษเทยีนไขเหลอืทิง้มาใชป้ระโยชน์ใหเ้กดิประสทิธภิาพอย่างสงูสดุ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การเตมิกรดสเตยีรกิในเทยีนไข, เศษเทยีนไขเหลอืทิง้, การฉีดขึน้รปู, เครื่องประดบั  
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การจ าลองความเขม้ของสนามแม่เหลก็จากแม่เหลก็ถาวรนีโอดีเมียมไอรอนโบรอนประกบเหลก็กล้าคารบ์อนต า่ 
ในระบบท าความเยน็ด้วยแม่เหลก็ 

 
นวลจฑุา เนียมจนัทร์*, ชยัโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ ชิตณรงค ์ศิริสถิตยก์ลุ 

 
สาขาวชิาฟิสกิส ์ส านกัวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

 
 *nuanjuta.ni@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

ตูเ้ยน็แม่เหลก็ เป็นเทคโนโลยใีหม่ทีส่ามารถลดอุณหภูมใิหต้ ่าลงกว่าอุณหภูมหิอ้งไดโ้ดยอาศยัปรากฏการณ์แมกนีโทแคลอรกิ 
(Magnetocaloric effect) กระท าได้โดยการเปลี่ยนแปลงความเขม้ของสนามแม่เหลก็ที่ผ่านวสัดุแมกนีโตแคลอรกิ (Magnetocaloric 
materials) ท าใหว้สัดุแมกนีโตแคลอรกิตอบสนองต่อสนามแม่เหลก็ภายนอกทีไ่ดร้บัโดยการเปลีย่นแปลงอุณหภูม ิจากการจ าลองดว้ย
โปรแกรม Comsol เพื่อศกึษาขนาดของโครงสรา้งทีเ่หมาะสมทีท่ าใหค้วามเขม้ของสนามแม่เหลก็ทีเ่กดิขึน้บรเิวณช่องแคบระหว่างวสัดุ
แม่เหลก็อ่อนมคี่าสงูสุด เมื่อก าหนดใหว้สัดุแม่เหลก็ถาวรนีโอดเีมยีมไอรอนโบรอนมคีวามหนาแน่นฟลกัซแ์ม่เหลก็คงคา้ง 0.98 เทสลา 
ประกบกบัวสัดุแม่เหลก็อ่อนคอืเหลก็กลา้คารบ์อนต ่าซึง่เป็นตวัโฟกสัสนามแม่เหลก็ใหม้ทีศิทางขนานกนั สามารถแสดงแผนภาพความ
หนาแน่นฟลกัซแ์ม่เหลก็ภายในวสัดุแม่เหลก็ และความเขม้ของสนามแม่เหลก็ภายในช่องแคบระหว่างวสัดุแม่เหลก็อ่อนได ้โดยศกึษา
ตวัแปรทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อความเขม้ของสนามแม่เหลก็ คอื 1) ความกวา้งของช่องแคบระหว่างวสัดุแม่เหลก็อ่อน และ 2) ความกวา้งของ
แท่งแม่เหลก็อ่อนทีต่ดิกบัช่องแคบ พบว่า เมื่อก าหนดใหค้วามกวา้งของช่องแคบระหว่างแม่เหลก็อ่อนเป็น 10 มลิลเิมตร จะไดค้วาม
เข้มของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบระหว่างวสัดุแม่เหล็กอ่อนมีค่าสูงสุดเมื่ อวสัดุแม่เหล็กอ่อนมีความกว้าง 10 – 15 
มลิลเิมตร โดยจะไดค้วามเขม้ของสนามแม่เหลก็บรเิวณช่องแคบระหว่างวสัดุแม่เหลก็อ่อนสงูถงึ 1.02 เทสลา ดงันัน้ทีร่ะยะดงักล่าวจงึ
เป็นระยะทีเ่หมาะสมในการออกแบบตูเ้ยน็แม่เหลก็ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปรากฏการณ์แมกนโีตแคลอรกิ, ความเขม้ของสนามแม่เหลก็, ความหนาแน่นฟลกัซแ์ม่เหลก็, แม่เหลก็ถาวร, ตูเ้ยน็แม่เหลก็ 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)   
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวสัดุเชงิฟงักช์นัและนาโนเทคโนโลย ี
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การจ าลองความหนาแน่นฟลกัซแ์ม่เหลก็ในการเกบ็พลงังานด้วยล้อตนุก าลงัจากวงแหวนแม่เหลก็ถาวร 
 

อสัมา สาเมาะ*, ชยัโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ ชิตณรงค ์ศิริสถิตยก์ลุ 

 

สาขาวชิาฟิสกิส ์ส านกัวชิาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

 *iamasma62@gmail.com  
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การเก็บพลังงานส่วนเกินในเครื่องจกัรกลเพื่อน ากลับมาใช้ สามารถท าได้ในรูปพลงังานจลน์ของการหมุนล้อตุนก าลงั 
(Flywheel) ซึง่ประกอบดว้ยวงแหวนแม่เหลก็ถาวร จากการจ าลองดว้ยโปรแกรม Comsol ทีก่ าหนด แม่เหลก็นีโอดเีมยีมไอรอนโบรอน 
ทีม่คีวามหนาแน่นฟลกัซแ์ม่เหลก็คงคา้ง 1.3 เทสลา เป็นรูปวงแหวนรศัมวีงในและรศัมวีงนอกเป็น 20 และ 80 มลิลเิมตร ตามล าดบั 
พบว่า ความหนาแน่นฟลกัซแ์ม่เหลก็ตามแนวการหมุน ทีร่ะยะรศัม ี80 มลิลเิมตร มกีารกระจายอย่างสม ่าเสมอ เมื่อท าการวดัระยะห่าง
จากพืน้ผวิของวงแหวน (ช่องว่าง) เพิม่ขึน้ ในขณะทีค่วามหนาแน่นฟลักซแ์ม่เหลก็ในแนวแกนรศัมซีึง่วดัจากจากจุดศูนยก์ลางของวง
แหวนถงึขอบของวงแหวนไม่สม ่าเสมอ ทุกช่องว่างทีท่ าการวดั โดยมคี่าสงูสุดบรเิวณช่องว่างระหว่างวงแหวน ซึง่มคี่าในช่วง 1.1-0.9 
เทสลา ในกรณีทีช่่องว่างมขีนาด 0-3 มลิลเิมตร ผลนี้บ่งชีว้่าวงแหวนแม่เหลก็สามารถน าไปใชใ้นระบบเกบ็พลงังานแบบลอ้ตุนก าลงัได ้
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความหนาแน่นฟลกัซแ์ม่เหลก็, แม่เหลก็ถาวร, วงแหวนลอ้ตุนก าลงั โปรแกรม Comsol 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)   
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นวสัดุเชงิฟงักช์นัและนาโนเทคโนโลย ี
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การผลิตเช้ือเพลิงอดัแท่งจากวสัดเุศษเหลือในสวนปาลม์น ้ามนั 
 

เตือนใจ ปิยงั*, อเนก สาวะอินทร ์และ นฤทธ์ิ กล่อมพงษ ์
 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั  
 อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 92150   

 
*tuanjai2527@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การผลติเชือ้เพลงิอดัแท่งจากวสัดุเศษเหลอืในสวนปาลม์น ้ามนั โดยท าการศกึษาเชือ้เพลงิ 2 ประเภท คอื แท่งเชือ้เพลงิเขยีว
และถ่านอดัแท่ง โดยท าการทดลอง 6 ชุดการทดลอง อตัราส่วนต้นปาลม์น ้ามนั:ทางใบปาลม์น ้ามนั:กาวแป้งเปียก แท่งเชือ้เพลงิเขยีว
อตัราส่วน คอื 5:0:2 4:1:1 3:2:2 2:3:2 1:4:2 และ 0:5:2 ตามล าดบั และถ่านอดัแท่งอตัราส่วน 5:0:0.33 4:1:0.33 3:2:0.33 2:3:0.33 
1:4:0.33 และ 0:5:0.33 ตามล าดบัท าการศกึษาคุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิอดัแท่ง คอื ปรมิาณความชืน้ ปรมิาณเถ้า ปรมิาณสารระเหย 
ความหนาแน่นและประสทิธภิาพ (ระยะเวลา) ของแท่งเชือ้เพลงิดว้ยการตม้น ้า ผลจากการศกึษา พบว่าแท่งเชือ้เพลงิเขยีวในอตัราสว่น 
1:4:2 มปีรมิาณความชืน้รอ้ยละ 11.80±0.92 ปรมิาณเถา้รอ้ยละ 6.53±0.31  ปรมิาณสารระเหยรอ้ยละ 92.60±0.20 ความหนาแน่นของ
เชือ้เพลงิ 127.36 กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร และอตัราการใหค้วามรอ้นทีด่ทีีสุ่ดใน 10 นาทเีท่ากบั 80.33 องศาเซลเซยีส และถ่านอดั
แท่ง พบว่า อตัราส่วน 3:2:0.33 มีปริมาณความชื้นร้อยละ 7.47±2.27 ปริมาณเถ้าร้อยละ 21.53±3.40 ปริมาณสารระเหย ร้อยละ 
81.60±0.72 ความหนาแน่นของเชือ้เพลงิ  200.67  กโิลกรมัต่อลูกบาศก์เมตร และอตัราการใหค้วามรอ้นทีด่ทีี่สุดใน 10 นาทเีท่ากบั 
71.33 องศาเซลเซยีส   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
เชือ้เพลงิอดัแท่ง, ตน้ปาลม์น ้ามนั, ทางใบปาลม์น ้ามนั 
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Wireless Sensor Networks for Marine Environment Monitoring 
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Abstract 
 We have installed a cloud based monitoring system in a mixed ecosystem of sea grass, and coral reefs at Hat Chao 
Mai National Park and Koh Mook Island. The system has been developed to response to requirements for local communities, 
authorities, tourists and researchers to execute in order to manage these ecosystems. It has been known that marine 
ecosystems are of paramount importance for various fields, e.g. tourism, environmental restoration and protection so sensor 
data are needed. With cloud based technology it is possible for them to complete near real time synchronization that will 
generate timely measures. Moreover, long term data also needed for monitoring of climate change effects on these 
ecosystems - seagrass and coral reefs. The system is a network of 2 CTD sensors, measuring the amount of conductivity, 
temperature, depth and computed salinity, 4 TD sensors and a weather station that collects rainfall, wind speed, wind direction, 
solar radiation, air temperature, and atmospheric pressure data. With sufficient data we can develop an event detection data 
mining that would allow us to investigate some events such as seasonal wind shifting, sea level rising due to storm and storm 
surge, and so on. The time series data can also inform us about the needs for site maintenance. The data are then available 
on-line through a public outreach site. Data of sea water at Hat Chao Mai National Park during December 2017 to January 
2018 showed that the physical characteristics of sea water had an average temperature of 28.5 °C, average depth of 1.2 m, 
average salinity was 21.0 psu. The salinity is relatively low due to the proximity of the sensors located near the estuary, fresh 
water are drained to the sea and December there was rain resulting. The salinity values measured were low may affect 
ecosystems.  
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Marine ecosystems, Weather, Station, Data, Mining 
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ระบบประมาณค่าไฟฟ้าจากการตรวจนับการเขา้ออกผา่นประตดู้วยอปุกรณ์ตรวจจบัอินฟาเรด 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

ในการใชง้านระบบเขา้ออกประตูของส านักงานในปจัจุบนันิยมใชเ้ทคโนโลยอีารเ์อฟไอด(ีRFID) ในการบนัทกึขอ้มูลผูใ้ชห้อ้ง 
เวลาเขา้หอ้งใชง้านดว้ยบตัรอารเ์อฟไอด ีและเวลาออกจากหอ้งไม่ต้องใชบ้ตัรอารเ์อฟไอด ีเพยีงแค่กดปุ่มออกเท่านัน้ ไม่สามารถระบุ
ตวัตนการออกจากหอ้งได ้แต่เทคโนโลยอีารเ์อฟไอด(ีRFID) สามารถน าไปพฒันาระบบประมาณค่าไฟฟ้าจากการตรวจนบัการเขา้ออก
ผ่านประตูด้วยอุปกรณ์ตรวจจบัอนิฟาเรด โดยเพื่อนับจ านวนคนทีผ่่านเขา้และออกและจ านวนชัว่โมงทีใ่ชง้านหอ้งส านักงานร่วมกบั
ขอ้มลูการมอุีปกรณ์ไฟฟ้าในหอ้งส านกังานนัน้ จะสามารถประมาณค่าไฟฟ้าของส านกังานได ้งานพฒันาต่อยอดชิน้น้ีไดม้กีารออกแบบ
และพฒันาระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมอืในการตรวจนับจ านวนคนผ่านเขา้ออก และระบบเวบ็แอปพลเิคชนัค านวณ
ค่าใชจ้่ายไฟฟ้า ส าหรบัส่วนของเครื่องมอืตรวจนับจ านวนคนผ่านเขา้ออก ใชเ้ซนเซอรต์รวจจบัแบบอนิฟาเรดใชร้่วมกบัแผ่นสะท้อน
แสงอนิฟาเรด และได้น าอเีอสพดีูอโิน13(ESP Duino -13) เขา้มาใชใ้นการส่งค่าขอ้มูลไปยงัระบบด้วยอนิเตอรเ์น็ตไร้สาย(Wi-Fi) ซึ่ง
ระบบจะใชข้อ้มูลของเครื่องใชไ้ฟฟ้าแต่ละเครื่อง และจ านวนคนเขา้ออกห้องร่วมกบัจ านวนชัว่โมงในการประมาณค่าไฟฟ้าได ้โดยมี
วธิกีารค านวณค่าไฟฟ้าอตัราก้าวหน้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค มาใช้ในการประมาณค่าไฟฟ้าซึง่มค่ีาความคลาดเคลื่อนประมาณ 
0.945% และในอนาคตคาดว่าจะพฒันาต่อยอดเพิม่มากขึน้ เช่น การก าหนดช่วงเวลาเปิดปิดหอ้ง หรอืการประยุกตเ์พื่อน าไปใชใ้นดา้น
อื่นต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
การตรวจนบัการเขา้ออก, ตรวจนบัแบบอนิฟาเรด, ประมาณค่าไฟฟ้า 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

บทความวจิยัเรื่องนี้ศกึษาการน าเทคโนโลย ีRFID และ 2D Barcode มาใชใ้นระบบตรวจสอบยอ้นกลบัของอุตสาหกรรมฟารม์
เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากระบบการตรวจสอบย้อนกลบัของอุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่ไม่ได้มกีารน าระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในการ
ปฏบิตังิาน ทุกขัน้ตอนในกระบวนการด าเนินการ จะเป็นการบนัทกึขอ้มูลกบักระดาษดว้ยมอืจากฝ่ายต่างๆ ท าใหข้อ้มูลมกีารกระจดั
กระจาย การประมวลผลขอ้มลูจงึท าไดล่้าชา้ ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาและออกแบบระบบตรวจสอบยอ้นกลบัทีม่กีารน าระบบคอมพวิเตอร์
และระบบ 2D Barcode กบัระบบ RFID เข้ามาช่วยในการปฏบิตัิงาน ประมาณการและเปรียบเทยีบต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
เพื่อใหเ้จา้ของฟารม์และเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจเลอืกใชเ้ทคโนโลย ี 
 การศกึษาขอ้มลูจากการเกบ็แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ เจา้ของฟารม์และเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุ้งในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดย
แบ่งกลุ่มเจา้ของฟารม์และเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ ตามจ านวนบ่อเลีย้งและรปูแบบการด าเนินงานของฟารม์ ออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มฟารม์
ขนาดเลก็ กลุ่มฟารม์ขนาดกลางเดีย่ว กลุ่มฟารม์ขนาดกลางกระจาย และกลุ่มฟารม์ขนาดใหญ่ ใชส้ าหรบัการออกแบบระบบตรวจสอบ
ย้อนกลบัที่มกีารน าระบบคอมพวิเตอร์และระบบ 2D Barcode กบัระบบ RFID เขา้มาช่วยในการปฏบิตัิงาน แล้วประมาณการและ
เปรยีบเทยีบตน้ทุน/ค่าใชจ้่ายในการลงทุน อนัไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสนิทรพัย ์ถาวร ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ค่าป้ายขอ้มลู 
ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา 
 ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบตน้ทุน/คา้ใชจ้่ายในการลงทุน ระหว่างเทคโนโลย ี2D Barcode กบั RFID พบว่า ในการ
ลงทุนในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนัไม่มากนัก ยกเวน้ในส่วนของค่าป้ายขอ้มูล ซึง่ระบบ RFID มคี่าใชจ้่ายในส่วนนี้สงูกว่า 2D Barcode 
มาก โดยเมื่อพจิารณาเปรียบเทยีบความเหมาะสมทัง้ทางดา้นการเงนิและทางดา้นเทคนิคของเทคโนโลยทีัง้ 2 แลว้ พบว่า ต่างกม็ขีอ้
ได้เปรียบ เสยีเปรียบกนัคนละด้าน โดยหากพิจารณาด้านความเหมาะสมทางด้านการเงนิ เทคโนโลยี 2D Barcode จะให้ต้นทุน/ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต ่ากว่า เน่ืองจากราคาค่าป้าย(Tag)ขอ้มูลที่ต ่า ในการเปรยีบเทยีบขอ้มูลทางด้านเทคนิคแล้ว เทคโนโลยี RFID 
ตอบสนองและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมหรอืสงูกว่า 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 
  ความดนัเลอืดเป็นพารามเิตอรท์ีส่ าคญัทางสรวีทิยาในการวนิิจฉยัผูป้ว่ย ซึง่สามารถบ่งชีส้ภาพหวัใจและหลอดเลอืด ความดนั
เลอืดจงึมคีวามส าคญัในการวจิยัทางการแพทยห์รอืเป็นตวัแปรในการรกัษา การหาวธิกีารวดัความดนัเลอืดจากหลกัการอื่นนอกจาก
การใชเ้ครื่องวดัความดนัแบบเดมิเพื่อใชใ้นการวดัความดนัเลอืดจงึเป็นสิง่ทีน่่าสนใจ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาเพื่อหาค่า
ของช่วงเวลาในการเคลื่อนทีข่องชพีจร(Pulse Transit Time: PTT) ดว้ยสญัญาณโฟโตเพลตตสีโมกราฟฟี (Photoplethysmography: 
PPG) จากผลของการเปลีย่นแปลงความดนัเลอืด สามารถหาไดด้ว้ยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างชว่งเวลาของสญัญาณโฟโต
เพลตตีสโมกราฟฟี 2 สญัญาณ  ซึ่งในการวดัสญัญาณนัน้ได้ท าการประดษิฐ์อุปกรณ์ส าหรบัวดัสญัญาณดงักล่าว โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้
ประกอบดว้ยเซนเซอรแ์สงแบบอนิฟราเรดและวงจรอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชใ้นการวดัสญัญาณจากต าแหน่งข้อมอืและทีป่ลายนิ้วมอื จากนัน้
จะท าการเกบ็ขอ้มูลของสญัญาณดว้ยออสซลิโลสโคป และวเิคราะหห์าค่าความแตกต่างของเวลาจากโปรแกรมออรจินิ พบว่าค่า  PTT 
ของบุคคลทีน่ ามาท าการทดลองสว่นใหญ่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เมื่อมกีารบบีของสายรดัเครื่องวดัความดนัมาตรฐาน และค่า PTT จะค่อยๆ 
ลดลง เมื่อสายรดัเครื่องวดัความดนัมาตรฐานคลายออก กล่าวได้ว่าเมื่อความดนั ณ ต าแหน่งขอ้มอื และนิ้วมอืลดลง  PTT จะมคี่า
เพิม่ขึน้ จากการวดัไดค้่าเฉลีย่ 245.12 × 10-3 นาท ีแต่เมื่อความดนั ณ ต าแหน่งขอ้มอื และน้ิวมอืเพิม่ขึน้ PTT จะมคี่าน้อยลง จากการ
วดัไดค้่าเฉลีย่ 186.20 × 10-3 วนิาท ีเมื่อน าไปหาความเรว็ของคลื่นชพีจรทีผ่่านหลอดเลอืด (Pulse Wave Velocity: PWV) ไดค้่าเฉลีย่ 
1.53 เมตรต่อวนิาท ี
 
ค าส าคญั (Keywords) 
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บทคดัย่อ (Abstract) 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาและพฒันาระบบบนัทกึเหตุอาชญากรรม กรณีศกึษา : งานป้องกนัปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมอืงสุ
ราษฎรธ์านี โดยมวีตัถุประสงค ์1) ศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชง้าน  2) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่อ านวยความสะดวกในการ
สบืคน้และจดัเกบ็ขอ้มลูอาชญากรรม และออกรายงานต่างๆ 3) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชง้านทีม่ตีอ่ระบบสารสนเทศ กลุ่มตวัอยา่งในการ
วจิยั ประกอบดว้ย 1) ผูบ้งัคบับญัชา 2 คน 2) เจา้หน้าทีต่ ารวจ 5 คน เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบสมัภาษณ์ 
การสงัเกตการณ์ และพฒันาระบบตามหลกัการของกระบวนการพฒันา SDLC (System Development Life Cycle)  และไดร้วบรวมความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน วเิคราะห์ปญัหาจากงานเดมิ คอื มกีารบนัทกึเหตุอาชญากรรมลงในสมุดบนัทกึ ท าใหเ้กดิปญัหาในการจดัเกบ็ขอ้มลู
และไม่สะดวกต่อการสบืคน้ประวตัเิหตุอาชญากรรม ดว้ยปญัหาดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึพฒันาระบบงานใหม่ในลกัษณะของระบบฐานขอ้มลู 
ใช้ภาษา PHP ในการพฒันาระบบ และ ใช้ MySQL ส าหรบัจดัการฐานขอ้มูล เพื่อให้มกีารจดัเก็บขอ้มูลที่ถูกต้อง สามารถคน้หาขอ้มูล
สถานทีเ่กดิเหตุไดเ้พราะระบบแยกตามต าบลทีเ่กดิเหตุ สามารถดรูายงานความถีท่ีเ่กดิเหตุบ่อยๆ เพือ่หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
เหตุอาชญากรรมทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้ 

ระบบฐานขอ้มลูทีพ่ฒันาแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 2 ส่วน คอื 1) ผูบ้งัคบับญัชา 2) เจา้หน้าทีต่ ารวจ ผลจากการวจิยัและพฒันาพบวา่ 
ระบบสารสนเทศบนัทกึเหตุอาชญากรรม กรณีศกึษา : งานป้องกนัปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมอืงสุราษฎร์ธานี สามารถบรหิารจดัการ
ขอ้มลูต่างๆ ได่แก่ บนัทกึขอ้มลูเจา้หน้าทีง่านป้องกนัและปราบปราม บนัทกึขอ้มลูการเกดิเหตุอาชญากรรม  ขอ้มลูผูเ้สยีหาย ขอ้มลูประเภท
ของเหตุอาชญากรรม ขอ้มูลสถานที่เกดิเหตุ ขอ้มูลต าบลที่อยู่ในความรบัผดิชอบ (10 ต าบล ได้แก่ บางใหญ่ วดัประดู่ ขุนทะเล บางกุง้ 
มะขามเตีย้ คลองน้อย บางไทร บางใบไม ้ตลาด และคลองฉนาก) ออกรายงานความถีก่ารเกดิเหตุอาชญากรรม รวมไปถงึรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบได ้

ผลจากการวจิยัสรุปได้ ดงัน้ี 1) ผลจากการศกึษาและวเิคราะห์ความต้องการของผูใ้ช้งานเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศบนัทกึเหตุ
อาชญากรรม กรณีศกึษา : งานป้องกนัปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมอืงสุราษฎร์ธานี พบว่า ระบบพฒันาไดต้รงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 2) ผลจากการพฒันาระบบ พบว่า ระบบสามารถอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านทัง้ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ การคน้หาประวตักิารเกดิเหตุ
อาชญากรรม จดัเกบ็ขอ้มลูเหตุอาชญากรรม และออกรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ  3) ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ม ี4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสทิธภิาพของระบบ ดา้นความถูกตอ้งในการท างานของฟงัก์ชนัต่างๆ ของระบบ ดา้นการออกแบบหน้าจอระบบ และ
ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ซึง่ผลการประเมนิแบ่งตามกลุ่มผูใ้ชง้าน พบว่า อยู่ระดบัในมากทีส่ดุ ส าหรบัผูบ้งัคบับญัชา มคี่า ( = 4.85, 
S.D. = 0.21) และส าหรบัเจา้หน้าทีต่ ารวจ มคีา่ ( = 4.82, S.D. = 0.33) 
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Abstract 

In this study, the purpose was to study the diversity and status of fish species in Coral reefs (i.e., reef fish diversity, 
richness, evenness, and IUCN conservation status) were studied at Patok and Khonkae Bays, Racha Yai Island, southern 
Thailand. In Patok bay, three 50-m permanent line transects, and in Khonkae bay, four 50-m permanent line transects (each 
covering 250 m2) were set up along the reef slope at 8-10 m depth. Each transect area was separated from each other by 
10 m. All reef fishes from each transect were identified, counted, and recorded. The IUCN conservation status of each fish 
species was recorded. Shannon index (H), Margalef’s richness (D), and Pielou’s evenness (e) were calculated. The differences 
in fish diversity, richness, evenness, and IUCN conservational status were tested between Patok and Khonkae Bays. We 
observed that numbers of fish species, individuals, orders, families, Shannon diversity, and species richness did not differ 
between Patok and Khonkae Bays but evenness was higher in Khonkae Bay than in Patok Bay. In addition, numbers of 
fishes from different orders were not different between two bays, whereas, more fishes were observed from Perciformes order 
than other orders (i.e., Tetraodontiformes, Syngnathiformes, and Scorpaeniformes) in both bays. Based on IUCN conservation 
status, most of the fish species were from ‘not evaluated’ and ‘data deficient’ groups, whereas, only one fish species 
(Epinephelus malabaricus) from Patok Bay was nearly threatened. Our results show that fish species was more evenly 
distribute in Khonkae Bay than in Patok Bay. This is because in Patok Bay, there were high numbers of Lutjanus biguttatus 
with tatoal of 62% compared to other fish species. 
 
Keywords 
IUCN conservational status, Khonkae Bay, Margalef’s richness (D), Patok Bay, Pielou’s evenness (e), Racha Island, Shannon 
index (H) 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

การวจิยันี้เป็นการศกึษาและพฒันาระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุและผูพ้กิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
น ้าพุ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ในสว่นของการจดัการขอ้มลูเบีย้ยงัชพีผู้สงูอายุและผูพ้กิารและขอ้มลูต่างๆ ทีท่างองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลยงัคงใช้วธิกีารจดบนัทกึลงในกระดาษ และแฟ้มเอกสาร ซึ่งท าให้เกดิความยุ่งยากในการบรหิารจดัการ และการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชน การศกึษาและพฒันาระบบในครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อออกแบบและพฒันาระบบส าหรบัการจดัการขอ้มลูเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอายุและผูพ้กิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าพุ 2) เพื่อน าคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มลูผูส้งูอายุและผูพ้กิารของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าพุ ลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิารแก่ประชาชน  3) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอ
ระบบการจดัการขอ้มลูเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุและผูพ้กิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าพุ อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื ผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าพุ จ านวน 3 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  
เครื่องมอืทีใ่ชค้อืการสมัภาษณ์  การสังเกตการณ์ และการพฒันาระบบการจดัการขอ้มูลเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุและผูพ้กิารตามหลกัการ 
และกระบวนการพฒันา SDLC (System Development Life Cycle) มาใชใ้นการพฒันาระบบ และไดร้วบรวมความต้องการ วเิคราะห์
ปญัหาจากระบบงานเดมิ เพื่อน ามาพฒันาระบบใหม่ในลกัษณะเวบ็ไซต์ (Web Site) ดว้ยภาษา PHP และระบบการจดัการฐานขอ้มลู 
MySQL โดยระบบงานดงักล่าวแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ผูบ้รหิาร  2) เจา้หน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลน ้าพุ ผลจาก
การวจิยัและพฒันา พบว่าการพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุและผูพ้กิารขององคก์ารบรกิารส่วนต าบลน ้าพุ สามารถ
บรหิารจดัการขอ้มูลต่าง ๆ ได้แก่ บนัทกึขอ้มูลผู้สูงอายุ ขอ้มูลผู้พกิาร บนัทกึขอ้มูลการจ่ายเงนิ บนัทกึการรบั-คนืเงนิจากส่วนกลาง 
บนัทกึขอ้มลูต าแหน่งพกิดัทางภูมศิาสตร ์รวมไปถงึค านวณรายจ่ายของแต่ละเดอืน พรอ้มทัง้ออกรายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

ผลจากการศกึษาหลงัจากมกีารน าระบบมาใชท้ าใหผู้บ้รหิาร และเจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าพุ ภาพรวมมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระบบมคีวามถูกต้องของการประมวลผล สตูรการค านวณ และรายงานดา้นต่าง ๆ มคีวามพงึ
พอใจมากทีสุ่ด ดา้นการออกแบบ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การจดัวางรูปแบบง่ายต่อการ
อ่านและการใชง้าน มคีวามพงึพอใจอยู่มากทีสุ่ด และดา้นการสนับสนุนและการใหก้ารบรกิารการใชง้าน มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ระบบมคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร และแกไ้ขปญัหา มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ  
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ระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาเปตอง  กรณีศึกษา : ชมรมเปตองศรีสุราษฎรธ์านี 
 

ฤทธิชยั น้อยนรินทร*์ และ สุภาภรณ์ จนัปาน 

 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

 
*ritthichai@tapee.ac.th  

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจดัการแข่งขนักฬีาเปตอง กรณีศกึษา : ชมรมเป
ตองศรสีรุาษฎรธ์านี จากระบบงานเดมิทีเ่ป็นแบบ Manual ทีม่ขี ัน้การท างานหลายขัน้ตอน ตอ้งใชบุ้คคลากรหลายคนในการด าเนินงาน
แต่ละขัน้ตอน ใชเ้วลามากในการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน และยงัเกดิขอ้ผดิพลาดดา้นขอ้มูลในระหว่างการด าเนินงาน ร่วมทัง้ยงัไม่มี
ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบฐานขอ้มลู ไม่มรีูปแบบการรายงานต่าง ๆ ทีเ่ป็นแบบอตัโนมตั ิระบบทีพ่ฒันาขึน้สามารถจดัการขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการทมีเปตองทีส่มคัรเขา้ท าการแขง่ขนัทัง้หมดไดแ้บบอตัโนมตั ิท าใหล้ดขัน้ตอนการด าเนินงานจากแบบเดมิ ลด
ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมถงึลดความผดิพลาดในการด าเนินงาน ในขณะเดยีวกนัขอ้มูลทีป้่อนกจ็ะจดัเกบ็ในฐานขอ้มูลและท า
เป็นรายงานเพื่อตรวจสอบทมีทีส่มคัรเขา้ท าการแข่งขนัไดท้นัท ีมกีารจดัแบ่งสายอตัโนมตัแิบบวธิกีารสุ่ม (Random) ท าใหผู้ส้มคัรเขา้
แข่งขนัสามารถตรวจสอบตารางการแข่งขนัในแต่ละรอบของแต่ละสาย ทราบผลคะแนน ไปจนถงึการสรุปผลการแข่งขนัรอบสุดท้าย 
และทราบผลผูช้นะอนัดบั 1,2,3 ตามล าดบั ระบบมกีารท างานโดยรวมผ่านฟงักช์ัน่ต่าง ๆ เช่น การสมคัรสมาชกิ การเขา้สู่ระบบ การ
ประกาศและประชาสมัพนัธ ์การรบัสมคัรการแขง่ขนั การจดัการขอ้มูลทมีแขง่ขนั ขอ้มูลนักกฬีา การจดัแบ่งสาย การจดัประคบคู่ การ
ป้อนคะแนน การรวมคะแนนอตัโนมตั ิรายงานผลการแบ่งสาย ประกบคู่ ผลการแขง่ขนั และประกาศผลผูช้นะแต่ละอนัดบั   
 ระบบทีพ่ฒันามลีกัษณะเป็นเวบ็แอพพลเิคชัน่ (Web Application) ใชภ้าษา PHP เวอรช์นั 5.2.4 ในการพฒันาระบบ และใช้ 
My SQL (phpMyAdmin 2.11.0-rc1) ในการจดัการฐานขอ้มลู ใชว้ธิ ีBlack Box Testing ในการทดสอบการท างานของระบบ ซึง่ผลการ
ท างานของระบบเป็นทีพ่อใจและตรงตามความต้องการของผูใ้ชร้ะบบ (แบบสอบถาม) โดยแบ่งผูใ้ชร้ะบบออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 34 
คน  คอื 1)ผูจ้ดัการแขง่ขนั จ านวน 4 คน 2)ผูจ้ดัการทมี จ านวน 30 คน รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถาม  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
ค่าทางสถติ ิรอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาจากการท าแบบประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ จ านวน 34 คน ใช้วิธกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) พบว่า ความพงึพอใจในการประเมนิผลการใชง้านระบบในภาพรวมมคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.64 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นโดยเรยีงจากมากไปหาน้อยพบว่า ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบมคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่ 5.00 อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด ดา้นลกัษณะการท างานของระบบมคี่าระดบัคะแนนเฉลีย่ 4.51 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และดา้นความสวยงามของระบบมคี่าระดบั
คะแนนเฉลีย่ 4.42 อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ตาม scale 5 ระดบั เทคนิคของลเิคริท์ (Likert technique)  
เกณฑก์ารใหค้ะแนน                                                     เกณฑก์ารประเมนิ 
มากทีส่ดุ  =  5                                             มากทีส่ดุ    =  4.21 – 5.00  
มาก   =  4                                             มาก    =  3.41 -  4.20 
ปานกลาง  =  3                                         ปานกลาง   =  2.61 – 3.40  
น้อย   =  2                                         น้อย    =  1.81 -  2.60 
น้อยทีส่ดุ  =  1                                   น้อยทีส่ดุ      =  1.00 – 1.80  
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ค าส าคญั (Keywords) 
ระบบสนบัสนุนการจดัการแขง่ขนั, กฬีาเปตอง, สารสนเทศเพื่อการแขง่ขนั 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี 
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การสกดัข้อมูลด้านการเงินของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ส าหรบัการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53  
ตามรปูแบบของกรมสรรพากร 

 
คณุชิต สุขพฒันศรีกลุ 

 
ศนูยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

 
skunnach@mail.wu.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

 การด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างระหว่างมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์กบัผู้ประกอบการจะมกีารหกัภาษี ณ ที่จ่าย โดยในกรณีที่
ผูป้ระกอบการเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และหา้งหุน้สว่นสามญัทีไ่ม่จดทะเบยีนจะหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายแบบ ภ.ง.ด. 3 แต่กรณีเป็นนิติ
บุคคล ไดแ้ก่ บรษิทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล (จดทะเบยีน) และบรษิทั (มหาชน) จ ากดั จะด าเนินการหกั
ภาษี ณ ที่จ่ายแบบ ภ.ง.ด. 53 ซึ่งการด าเนินการทัง้ 2 ประเภทนี้ จะต้องน าขอ้มูลการหกัภาษี ณ ที่จ่ายส่งกรมสรรพากรด้วย โดย
มหาวทิยาลยัจะสง่เอกสารรายงานขอ้มลู ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ทีบ่นัทกึในระบบใหก้รมสรรพากร จากนัน้เจา้หน้าทีข่องกรมสรรพากร
จะน าเอกสารไปบนัทกึขอ้มูลเขา้ระบบของกรมสรรพากรซึ่งในการด าเนินการของกรมสรรพากรจะมกีารก าหนดรูปแบบฐานข้อมูล
โดยเฉพาะ และมซีอฟต์แวรส์ าหรบัเกบ็ขอ้มูลการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายของกรมสรรพากรเอง จากการท างานดงักล่าวน ามาสู่การพฒันา
ระบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน  โดยมหาวทิยาลยัจะต้องปรบัขอ้มูลในระบบงบประมาณพสัดุ การเงนิ และบญัชกีองทุน 
โดยเกณฑพ์งึรบั-พงึจ่าย ลกัษณะ 3 มติ ิ(ระบบ MIS) ใหอ้ยู่ในรูปแบบตามทีก่รมสรรพากรก าหนด ขอ้มูลส าหรบัน าส่งกรมสรรพากร
ไดม้าจากงานต่างๆ ไดแ้ก่ งานจดัซือ้จดัจา้ง งานตัง้หนี้ และงานสรา้งซพัพลายเออร์ โดยเฉพาะงานสรา้งซพัพลายเออรซ์ึง่เกบ็ขอ้มูล
ของผู้ประกอบการแต่ละราย ขอ้มูลเหล่านัน้ถูกบันทกึไวโ้ดยไม่มรีูปแบบที่แน่นอน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้มูลของผู้ประกอบการแต่ละราย 
และการด าเนินการของเจา้หน้าทีผู่บ้นัทกึขอ้มูลของมหาวทิยาลยั ดงันัน้ในการน าขอ้มูลออกมาใชง้านจงึตอ้งสกดั ปรบัปรุงขอ้มูลทีไ่ด้
บนัทกึไว้ให้มรีูปแบบถูกต้องตรงกบัที่กรมสรรพากรก าหนด ในบทความนี้น าโมดูล  re ของภาษา Python ซึ่งมคีวามสามารถในการ
คน้หาและเปรยีบเทยีบรปูแบบขอ้ความมาพฒันาฟงักช์นัเพื่อสกดัขอ้มลูของระบบ MIS แยกเป็นสว่นต่างๆ ตามรปูแบบทีก่รมสรรพากร
ก าหนดไว ้จากนัน้จงึน าขอ้มลูทัง้หมดทีถู่กตอ้งแลว้มาจดัเรยีงตามรปูแบบของกรมสรรพากรแลว้สรา้งไฟลแ์ยกเป็นขอ้มลูของ ภ.ง.ด.3 
และภ.ง.ด.53 เพื่อใชง้านกบัซอฟตแ์วรส์ าหรบัเกบ็ขอ้มลูการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายของกรมสรรพากร 

การสกดัขอ้มูลดา้นการเงนิของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ส าหรบัการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ตามรูปแบบ
ของกรมสรรพากรได้พฒันาให้มีการท างานบนเว็บ โดยใช้ภาษา Python version 3.4.4 ในการพฒันาระบบ และใช้ JayDeBeApi 
version 0.2.0 เพื่อตดิต่อฐานขอ้มลู Oracle ของระบบ MIS และสนบัสนุนการท างานผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

ผลการด าเนินการช่วยอ านวยความสะดวกใหเ้จา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์สามารถสง่ออกขอ้มลูใหก้รมสรรพากรได้
โดยอตัโนมตั ิขอ้มูลทีส่่งออกครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนี้ยงัส่งผลใหเ้จา้หน้าทีข่องกรมสรรพากรสามารถน าเขา้ขอ้มูลได้รวดเรว็
ยิง่ขึน้  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การสกดัขอ้มลู, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, การหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย, กรมสรรพากร 
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การพฒันาแอพพลิเคชัน่การจดัการรา้นอาหาร: กรณีศึกษาปัก๊คาเฟ่ 
 

พงศภ์น ปิติสขุ*, อไุรวรรณ เอกประยูร และ ปัทมา ช่วยพิทกัษ์ 
 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
 

*pongpon@tapee.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การพฒันาในครัง้เป็นการศกึษาและพฒันาแอพพลเิคชัน่การจดัการร้านอาหาร: กรณีศกึษาป ัก๊คาเฟ่ โดยมวีตัถุประสงค ์1) 

เพื่อออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชัน่การจดัการรา้นอาหาร: กรณีศกึษาป ัก๊คาเฟ่ 2) เพื่อน าคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการบรหิารจดัการ
ขอ้มลูภายในรา้นป ัก๊ค่าเฟ่ และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอประสทิธภิาพการท างานของแอพพลเิคชัน่การจดัการรา้นอาหาร: 
กรณีศึกษาป ัก๊คาเฟ่ โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาคือ เจ้าของกจิการ และพนักงานเสริ์ฟ จ านวน 4 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถาม การสมัภาษณ์  การสงัเกตการณ์ และการพฒันาแอพพลเิคชัน่ตามหลกัการ 
และกระบวนการพฒันา SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้ในการพฒันา เกบ็รวบรวมความต้องการ วเิคราะห์ปญัหา
จากระบบงานเดมิ เพื่อน ามาพฒันาใหม่ในลกัษณะเวบ็แอพพลเิคชัน่ (Web Application) ดว้ยภาษา PHP มรีะบบการจดัการฐานขอ้มูล 
MySQL และน าเทคโนโลยี Bootstrap มาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้โปรแกรมสามารถท างานได้กับอุปกรณ์หลาย ๆ ชนิด เช่น
โทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ คอมพวิเตอรพ์ซี ีและโน้ตบุ๊ก โดยระบบงานดงักล่าวแบ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 1) เจา้ของกจิการ  และ
2) พนกังานเสริฟ์ ผลจากการวจิยัและพฒันา พบว่าการพฒันาแอพพลเิคชัน่การจดัการรา้นอาหาร: กรณีศกึษาป ัก๊คาเฟ่ สามารถบรหิาร
จดัการขอ้มลูต่าง ๆ ภายในรา้นได ้เช่น เมนูอาหาร โต๊ะอาหาร สถานะรายการอาหาร ยกเลกิรายการอาหาร เพิม่รายการอาหาร พรอ้ม
ทัง้ออกรายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

ผลจากการศกึษาหลงัจากมกีารน าแอพพลเิคชัน่มาใชท้ าใหเ้จา้ของกจิการ และพนกังานเสริฟ์มคีวามพงึพอใจต่อประสทิธภิาพ
การท างานของแอพพลเิคชัน่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้มี
ความพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความถูกต้องในการท างานของฟงัก์ชัน่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้าน
ความสามารถและความสะดวกในการใชง้าน มคีวามพงึพอใจเท่ากนัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และดา้นการตรวจสอบและความปลอดภยั มี
ความพงึพอใจมากทีส่ดุ  

 
ค าส าคญั (Keywords) 
แอพพลเิคชัน่, การจดัการรา้นอาหาร, รา้นป ัก๊คาเฟ่  
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี 
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การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัเกบ็ภาษีท่ีดินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ า้สิงขร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 

ปัทมา ช่วยพิทกัษ์* และ พงศภ์น ปิติสุข 
 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
 

*pattama@tapee.ac.th 
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การพฒันาศกึษาในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่องานจดัเกบ็ภาษีทีด่นิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ถ ้าสงิขร มีการด าเนินงานในการพฒันาระบบงานใหม่ โดยการเก็บรวบรวมความต้องการ และวิเคราะห์ปญัหาจากระบบงานเดมิ 
ตามกระบวนการ System Development Life Cycle (SDLC) ใช้ภาษา PHP  และ MySQL ในการพัฒนา และจัดการฐานข้อมูลที่
สามารถรองรบัค าสัง่ SQL เพื่อใหไ้ดร้ะบบสารสนเทศทีร่องรบัความตอ้งการของผูใ้ช ้เป็นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการ
พฒันาระบบใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 ขอบเขตของระบบงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 1) เจา้หน้าที ่สามารถเพิม่ แกไ้ข คน้หา ขอ้มลูผู้เสยีภาษไีด ้สามารถ
เพิม่ แกไ้ข คน้หา ขอ้มูลทีด่นิผูเ้สยีภาษไีด ้สามารถค านวณอตัราค่าภาษทีีด่นิของประชาชนแต่ละคนได ้สามารถจดัการขอ้มลูการคา้ง
ช าระภาษทีีด่นิไดส้ามารถออกใบแจง้เตอืนการเสยีภาษทีีด่นิล่าชา้สามารถออกใบเสรจ็ภาษทีีด่นิ ดรูายงานการช าระภาษทีีด่นิประจ าปีดู
รายงานการคา้งช าระภาษทีีด่นิ ดรูายงานขอ้มลูรายการทีด่นิ ดรูายงานทะเบยีนภาษทีีด่นิได ้2) หวัหน้างานสามารถเรยีกดรูายงานต่าง 
ๆ ได ้เช่น รายงานการช าระภาษทีีด่นิประจ าปี รายงานการคา้งช าระภาษทีีด่นิ รายงานขอ้มลูรายการทีด่นิ รายงานทะเบยีนภาษทีีด่นิ
ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูระบบงานจดัเกบ็ภาษทีีด่นิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลถ ้าสงิขร ซึง่หวัหน้างานสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากรายงาน
ดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผนการปฏบิตังิาน การจดัสรรงบประมาณ รวมไปถงึใชใ้นการตดัสนิใจในอนาคตได ้ผลการศกึษาหลงัการน า
ระบบสารสนเทศเพื่องานจดัเกบ็ภาษทีีด่นิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลถ ้าสงิขรไปใช ้ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจต่อประสทิธิภาพการท างาน
ของระบบสารสนเทศแยกเป็นด้าน ได้แก่ 1) ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  2) ด้าน
ความถูกตอ้งในการท างานของฟงักช์ัน่ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  3) ดา้นความสามารถและความสะดวกในการใชง้าน  มคีวาม
พงึพอใจอยู่ในระดบัมาก และ 4) ดา้นความปลอดภยั มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก  จะเหน็ไดว้่าโดยรวมทัง้ 4 ดา้น ผูใ้ชม้คีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมาก นัน้แสดงใหเ้หน็ว่าระบบทีไ่ดท้ าการพฒันาขึน้มคีวามสมบูรณ์พรอ้ม  สามารถน าไประยุกต์ใชง้านในการด าเนิน
ธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไปได ้
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ภาษทีีด่นิ, การช าระภาษทีีด่นิ, ค่าธรรมเนียมภาษทีีด่นิ, อบต., ใบประเมนิ(ภ.บ.ท.5) 
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี 
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การพฒันาระบบเช่ือมต่อมนุษยก์บัคอมพิวเตอรด้์วยสญัญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือบนใบหน้าส าหรบัเทคโนโลยี 
ช่วยอ านวยความสะดวกในการส่ือสาร 

 
กนัยาพร งามสมพรพงศ,์ เกศราภรณ์ ช่วยสดุ และ ยรรยงค ์พนัธส์วสัด์ิ* 

 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 83000  

 
*punsawad_y@silpakorn.edu 

 
บทคดัย่อ (Abstract) 

ปจัจุบนัประเทศไทยมผีูท้ีป่ระสบปญัหาดา้นการสือ่สารเพิม่จ านวนมากขึน้อย่างต่อเน่ือง สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากผลกระทบจาก
อาการหรือโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคชรา และมะเร็งกล่องเสียง การสื่อสารโดยการพูดมีความส าคญัต่อการด ารง
ชวีติประจ าวนัของมนุษย ์ในกลุ่มผูป้ว่ยทีส่ญูเสยีการออกเสยีงพดูแต่สามารถฟงัและเขา้ใจได ้ปจัจุบนัมงีานวจิยัและพฒันาเกีย่วกบัอุปกรณ์
เทคโนโลยอี านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารกลุ่มน้ีกนัอย่างแพร่หลายเพือ่ช่วยสือ่สารเมื่อตอ้งการสนทนาโต้ตอบ อย่างไรก็ตามกย็งัไม่
ครอบคลุมและมรีาคาสงู งานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอการประยุกต์ใชส้ญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือบนใบหน้า Facial electromyography (fEMG) กบั
การเชื่อมต่อมนุษยก์บัคอมพวิเตอร์ Human computer interface (HCI) เพือ่สรา้งอุปกรณ์ช่วยสือ่สารในกลุ่มผูป้่วยหรอืผูพ้กิารทีไ่ม่สามารถ
ออกเสยีงสรา้งค าพูดแต่สามารถขยบัปากและควบคุมการเคลื่อนไหวบนใบหน้าได ้งานวจิยัได้ศกึษาและพฒันาระบบเชื่อมต่อมนุษยก์บั
คอมพวิเตอร์ดว้ยสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือบนใบหน้าดงัน้ี 1) การระบุต าแหน่งและจ านวนอเิลก็โตรดทีใ่ชว้ดัสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือบน
ใบหน้าขณะท าการพูดออกเสยีง การพูดไม่ออกเสยีงแบบไม่มองรมิฝีปาก และการพูดไม่ออกเสยีงแบบมองเห็นรมิฝีปาก 2) การสร้าง
อลักอรทิมึอย่างง่ายดว้ยการหาค่าเฉลีย่ก าลงัสองและท าการนอร์มลัไลเซชนัสญัญาณ ท าการสกดัลกัษณะเด่นของสญัญาณดว้ยการหาคา่
จุดสงูสุดและช่วงของสญัญาณทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง จากนัน้ใชก้ารวเิคราะหจ์ าแนกแบบเชงิเสน้เพือ่คดัแยกขอ้มูลและสรา้งค าสัง่ จากการ
ทดลองสามารถระบุต าแหน่งกล้ามเน้ือบนใบหน้าทีเ่หมาะต่อการตรวจจบัสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือขณะพดูแบบมเีสยีงและไม่มเีสยีงดว้ย
อลักอรทิมึที่น าเสนอได้ โดยมคีวามถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 83.3 ส าหรบัการคดัแยก 2 ค าพูด และร้อยละ 70 ส าหรบัการคดัแยก 4 ค าพดู 
ดงันัน้ระบบทีน่ าเสนอสามารถน าไปสรา้งอุปกรณ์ช่วยสือ่สารใหก้บัผูป้ว่ย ผูพ้กิาร และผูส้งูอายทุีม่ปีญัหาการพดูออกเสยีงได ้

 
ระบบเชือ่มต่อมนุษยก์บัคอมพวิเตอรด์ว้ยสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือบนใบหน้า 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
เทคโนโลยอี านวยความสะดวก, สญัญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือบนใบหน้า, การเชือ่มตอ่มนุษยก์บัคอมพวิเตอร ์
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
กองทุนวจิยัและสรา้งสรรคค์ณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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การพฒันาแอพพลิเคชัน่จดัการข้อมลูความเส่ียงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
 

นาตยา แก้ววิเชียร* และ ภทัรวิทย ์สขุเขียว 
 

มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 
 

*knattaya@tapee.ac.th 
 

บทคดัย่อ (Abstract) 
บทความวจิยัฉบบัน้ีเป็นรายงานวจิยัการพฒันาแอพพลเิคชัน่จดัการขอ้มูลความเสีย่งต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกบนระบบปฏบิตัิการ

แอนดรอยด์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแอพพลเิคชัน่มาช่วยอ านวยความสะดวก ในการบนัทกึขอ้มูลลูกน ้ายุงลาย ในกระบวนการส ารวจและ
เกบ็ขอ้มลูยงุลายพาหนะน าโรคไขเ้ลอืดออกของเจา้หน้าทีส่าธารณสุข ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งครบถ้วน
ในการน ามาประมวลผลก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก และการบรหิารวางแผนจดัการกบัปญัหาโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ของ
สาธารณสุขอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึ่งเดมิในการส ารวจและเก็บข้อมูลดงักล่าว ใช้วธิกีารส ารวจลูกน ้าจากภาชนะขงัน ้ าในบริเวณ
บ้านเรอืนแล้วบนัทกึลงในแบบส ารวจเฝ้าระวงัยุงพาหะ ซึ่งวธิดีงักล่าวยงัไม่สามารถใหข้้อมูลแบบเจาะจงและแม่นย าไดม้ากนัก ก่อใหเ้กดิความ
ล่าชา้จากการน าขอ้มลูมาประมวลผล ยากต่อการควบคมุและป้องกนัการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกไดท้นัท่วงท ี

แอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันามลีกัษณะเป็น Mobile Application ท างานบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ แบ่งการใชง้านออกเป็น 2 สว่นคอื 1) 
ส่วนของการบนัทกึขอ้มูลเป็น API ส าหรบัส่งขอ้มูลไปบนัทกึที่ Server โดยใช้ App Inventor ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ส าหรบัสรา้งโปรเจคและเขยีน
โปรแกรมเพื่อสรา้งแอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟนและแทบ็เลต็ ร่วมกบัการท างานของ Google Map Api ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่ใช้ในการเชื่อมต่อกบั 
Google เพื่อเรยีกข้อมูลทางภูมศิาสตร์  เป็นบรกิารที่ Google จดัเตรยีมไว้ให้ โดยจะอิมพลีเมน็ต์ด้วยภาษา JavaScript และรบัส่งข้อมูลด้วย
ภาษา XML อธบิายถงึการท างานกบั Google APU โดยในการเรยีกดูแผนที่แต่ละครัง้จ าเป็นต้องระบุ Google Map Api key ตามทีไ่ดล้งทะเบียน
ไวก้บั Google เพื่อแจง้ความตอ้งการขอใช ้Google Map Api ในการประมวลผล จากนัน้ Google กจ็ะสง่ขอ้มลูแผนทีก่ลบัมาเพื่อแสดงขอ้มูลแผน
ทีใ่หก้บัผูท้ีร่อ้งขอผ่านทางเวบ็เพจ 2) สว่นการแสดงผล ไดส้รา้งขึน้มาเป็น Web Application ใชง้านผา่นเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  ภาษาทีใ่ชใ้นการ
เขยีนโปรแกรม คอื PHP ร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL โดยสามารถเลอืกการแสดงผลของขอ้มูลได้หลายรูปแบบ เช่น ตาราง ,กราฟ 
และแผนทีพ่กิดับน Google Maps  

แอพพลิเคชัน่ที่พัฒนาขึ้นได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Black Box Testing เพื่อหาความถูกต้องในการท างานของ
แอพพลเิคชัน่จากผูพ้ฒันาระบบและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคอมพวิเตอร ์มกีารประเมนิผลความพงึพอใจต่อประสทิธภิาพการท างานของแอพพลิเคชัน่
จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคอมพวิเตอร ์จ านวน 3 คน และจากผูใ้ช้งานซึ่งเป็นเจา้หน้าที่ของสาธารณสุขอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จ านวน 33 
คน ประเมนิผลประสทิธภิาพใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1)ดา้นความถูกต้องในการท างาน  2)ดา้นความสามารถและความสะดวกในการใชง้าน  3)
ด้านการตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และ 4)ด้านการตรวจสอบและความปลอดภยัในการใช้งาน ผลการประเมนิความพงึพอใจ 
พบวา่ ความพงึพอใจในประสทิธภิาพการท างานของแอพพลเิคชัน่อยู่ในเกณฑร์ะดบัดมีาก(4.53) โดยมคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานโดยรวมในทุกๆ
ดา้น เท่ากบั 0.18 สรุปไดว้่า แอพพลเิคชัน่จดัการข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขเ้ลอืดออกบนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์มปีระสทิธภิาพ
สามารถน าไปใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน มกีารออกแบบขอ้มลูทีแ่ละวธิกีารท างานทีย่ดืหยุน่น าไปใชใ้นพืน้ทีอ่ื่นได้ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
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การออกแบบและสรา้งระบบขอความช่วยเหลอืจากอทุกภยัผา่นมอืถือ 
Design and Development of Flooding Ask for Help System on the Mobile Phone 

 
ธนิต  ส าลีวงค*์, ธีระยุทธ ์ขนุศรีแก้ว และ ชินรตัน์ สอนทอง 

 
มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

 
*tanit@tapee.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

บทความวจิยัฉบบันี้เป็นรายงานวจิยัการออกแบบและสร้างระบบขอความช่วยเหลอืจากอุทกภยัผ่านมอืถือ (Design and 
Development of Flooding Ask for Help System on the Mobile Phone.) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภยัทีต่รงต่อความตอ้งการและทนัเวลา ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าปญัหาและความตอ้งการ จากทมีกูภ้ยัในจงัหวดัสรุาษฏรธ์านี จ านวน 
50 คน ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อใชใ้นการออกแบบระบบการใหค้วามช่วยเหลอื พบว่าการใชห้ลกัการ
ระบุต าแหน่งทีอ่ยู่ของผูป้ระสบอุทกภยัดว้ยระบบ จพีเีอส (Global Positioning System: GPS) จากโทรศพัทค์ลื่อนที ่เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุใน
การแจ้งข้อมูลที่อยู่ในขณะที่ประสบเหตุอุทกภัย และข้อมูลการให้ความช่วยเหลือที่ส าคญัซึ่งได้จากการวิเคราะห์คือ จ านวนของ
ผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วย รวมถึงลกัษณะการช่วยเหลือ เช่น อาหาร น ้า ยารกัษาโรค จากข้อมูลผู้วจิยัได้พฒันาเป็น
แอปพลเิคชัน่บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์(Android) โดยท างานผ่านเครอืข่ายของโทรศพัท์เคลื่อนที ่ทัง้ ระบบ 
GPRS EDGE 3G และ 4G LTE พรอ้มทัง้สรา้ง Website ส าหรบัรายงานขอ้มลูการขอความช่วยเหลอืแก่เจา้หน้าทีกู่ภ้ยั ในการทดสอบ
การใช้งานได้จ าลองเหตุการณ์อุทกภยัในพืน้ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัจ านวน 20 จุด ทดสอบโดยใช้วธิแีจง้ต าแหน่งด้วยเสยีงพูดทาง
โทรศพัทแ์ละแจง้ผ่านแอปพลเิคชัน่บนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่พบว่าการเขา้ถงึต าแหน่งทีอ่ยู่ผูป้ระสบอุทกภยัทีแ่จง้ผ่านแอปพลเิคชัน่ เขา้ถึง
ไดเ้รว็กว่าถงึรอ้ยละ 95 ในการตดิต่อเพยีงครัง้เดยีว และจากการเปรยีบเทยีบความถูกต้องของขอ้มูลความช่วยเหลอืทีต่้องการ แจง้
ผ่านแอปพลเิคชัน่มคีวามถูกต้อง ร้อยละ 100 ในขณะทีก่ารแจง้ผ่านเสยีงพูดทางโทรศพัท์มคีวามถูกต้องเพยีงรอ้ยละ 60 ซึ่งผลการ
ประเมนิความพงึพอใจจากเจา้หน้าทีกู่ภ้ยัจ านวน 50 คน สรุปไดว้่าการออกแบบและสรา้งระบบขอความช่วยเหลอืจากอุทกภยัผ่านมอื
ถอืดงักล่าว ไดร้บัความพงึพอใจโดยรวม คดิเป็นรอ้ยละ 94 อยู่ในระดบัด ี
 

ค าส าคญั (Keywords)  
Disaster, Mobile Phone, Ask for Help, ภยัพบิตั,ิ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
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การปรบัปรงุระบบทะเบียนประวติัเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการฐานข้อมูลกลาง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

พงศธ์น ฤดีอคัรเสรี 
 

ศนูยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

rpongtho@wu.ac.th  
 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

ระบบทะเบยีนประวตั ิมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เป็นระบบทีพ่ฒันาขึน้เมื่อ พ.ศ.  2540 เพื่อเกบ็ขอ้มูลรายละเอยีดต่างๆ ของ
บุคลากร โดยจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มูลกลางของมหาวทิยาลยั (Data Center) ในรูปแบบของฐานขอ้มูล Microsoft Access ต่อมา พ.ศ. 
2545 ได้มีการปรับปรุงระบบโดยเปลี่ยนเครื่องมือพัฒนาเป็น Microsoft Visual Basic 6 และฐานข้อมูล Oracle 8.1.7 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างานและรองรบัการเข้าใช้งานที่เพิม่ขึน้ ขอ้มูลของระบบนี้มกีารน าไปใช้งานในระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยั ขอ้มูลมกีารจดัเกบ็เมื่อพนักงานท าสญัญาท างานทีม่หาวิทยาลยั ส่วนทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์รจะบนัทกึรายละเอยีด
ของพนักงาน จากนัน้ระบบสารสนเทศต่างๆ จะดงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งไปใชง้าน เมื่อประวตัพินักงานมกีารเปลีย่นแปลง ส่วนทรพัยากร
มนุษยแ์ละองคก์รรบัผดิชอบในการปรบัปรุงขอ้มูล ระบบสารสนเทศต่างๆ ทีน่ าขอ้มูลไปใชจ้ะไดข้อ้มูลทีม่กีารปรบัปรุงแลว้แบบเรยีบ
ไทม์ นอกจากน้ีระบบทะเบยีนประวตัิยงัมฟีงัก์ชัน่การออกรายงาน/ส่งออกข้อมูลในเชิงวเิคราะห์ เพื่อตอบค าถามให้กบัหน่วยงาน
ภายนอกต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา ซึ่งมผีลต่อการให้คะแนนตวัชี้วดัของมหาวทิยลยั หน่วยงานผู้บรหิาร และ
น าไปใชใ้นการตอบตวัชีว้ดัการวเิคราะหอ์ตัราก าลงั เป็นตน้ ในปจัจุบนัค าขอรายงาน/ขอ้มลู จากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมคีวาม
ซบัซอ้น ละเอยีดและมคีวามหลากหลายมากขึน้ สง่ผลใหร้ะบบทะเบยีนประวตัไิม่สามารถตอบค าถามเหล่านัน้ไดใ้นครัง้เดยีว จงึตอ้งมี
การสง่ออกขอ้มลูและเพิม่ขอ้มลูทีต่อ้งการ ท าใหใ้ชเ้วลาในการจดัการมากขึน้และมคีวามเสีย่งต่อความผดิพลาดของขอ้มลู 

ดงันัน้ผูพ้ฒันามแีนวทางทีจ่ะแกป้ญัหาดงักล่าวน้ีโดยการปรบัโครงสรา้งของระบบ (Table Structure) โดยการเพิม่ฟิลดเ์พื่อจดั
หมวดหมู่เกีย่วกบัรายละเอยีดของบุคลากร ซึง่สามารถแกป้ญัหาเรื่องแสดงรายงาน/ขอ้มูลทีต่้องการไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้อง และ
การแกป้ญัหาดว้ยวธิดีงักล่าวตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศอื่นๆ ทีเ่ชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลูระบบทะเบยีนประวตั ิซึง่ผูพ้ฒันา
จะต้องท าการศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลในเรื่องน้ีอย่างละเอยีดเพื่อป้องกนัปญัหาที่อาจเกดิขึน้และพฒันาให้เป็นระบบอตัโนมตัแิละ
สะดวกต่อการใชง้านมากยิง่ขึน้  

ผลการด าเนินการพบว่า ระบบทีป่รบัปรุงสามารถลดเวลาในการจดัท ารายงาน/ขอ้มูล ของเจา้หน้าทีส่ว่นทรพัยากรมนุษยแ์ละ
องคก์ร โดยเจา้หน้าทีส่ามารถใชร้ะบบในการตอบค าถามเฉพาะกจิ ออกรายงาน สง่ออกขอ้มลู และน าเสนอขอ้มลูในเชงิวเิคราะหใ์หก้บั
หน่วยงานต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็และขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ ระบบสารสนเทศทีม่กีารเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลูทะเบยีนประวตัไิม่ได้
รบัผลกระทบจากการปรบัปรุงครัง้นี้ นอกจากนี้ผูใ้ชท้ัว่ไปสามารถเรยีกรายงานต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ตามสทิธิก์ารเขา้ถงึขอ้มลู 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ระบบทะเบยีนประวตั,ิ ระบบบรหิารงานบุคคล, ฐานขอ้มลูกลาง ปรบัปรุงประสทิธภิาพ, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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การสรา้งข้อมูลสามมิติพอ้ยทค์ลาวดจ์ากภาพถ่ายในโทรศพัทม์อืถือเพื่อการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมและพืน้ท่ี 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

การส ารวจรงัวดัด้วยภาพถ่ายดิจติอลจงึมีบทบาทในการเขา้มาเป็นเครื่องมอืในการช่วยส ารวจโดยมไิด้สมัผสักบัตวัวตัถุ
โดยตรงผ่านกระบวนการทางเทคนิคทีเ่รยีกว่าดจิติอลโฟโตแกรมเมตร ีท าใหผู้ส้ ารวจสามารถวดัระยะหรอืขนาดจากรปูถ่ายดจิติอลผ่าน
โปรแกรมประยุกตใ์นคอมพวิเตอรไ์ด ้และเทคนิคทางโฟโตแกรมเมตรยีงัสามารถท าการประมวลผลจากภาพถ่ายดจิติอลเป็นขอ้มลูสาม
มิติกลุ่มเมฆ หรือข้อมูลสามมิติแบบพ้อยท์คลาวด์(Point Cloud) ของวัตถุ อาคาร หรือพื้นที่ที่ต้องการส ารวจรังวัดนัน้ๆ ท าให้
กระบวนการอนุรกัษ์สามารถท าได้อย่างสะดวก รวดเรว็และแม่นย า แบบจ าลองสามมติิแบบกลุ่มเมฆจงึมบีทบาทส าคญัในการเกบ็
ขอ้มูลสภาพพืน้ทีจ่รงิ ณ ช่วงเวลานัน้ โดยทีผู่เ้กบ็ขอ้มูลสามารถใชข้อ้มลูเพื่อวางแผนอนุรกัษ์ การออกแบบและพฒันาสถาปตัยกรรม
หรือชุมชน ทัง้นี้ข้อมูลแบบสามมิติแบบพ้อยท์คลาวด์เมื่อท าการส ารวจ บันทึกในแต่ละช่วงเวลาก็สามารถเปรี ยบเทียบความ
เปลีย่นแปลงทางกายภาพของงานสถาปตัยกรรม หรอืลกัษณะทางภูมปิระเทศของชุมชนได ้

ในขณะที่ปจัจุบนัเทคโนโลยกีารถ่ายภาพได้พฒันาอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้คนทัว่ไปนัน้สามารถบนัทกึขอ้มูลเชงิพื้นที่ของ
หลากหลายสถานทีใ่นแต่ละช่วงเวลาผ่านทางโทรศพัทม์อืถอือยู่ตลอดเวลาจงึมคีวามเป็นไปไดใ้นการสรา้งขอ้มลูสามมติพิอ้ยทค์ลาวด์
จากภาพถ่ายทีไ่ดจ้ากโทรศพัทม์อืถอื ดงันัน้บทความนี้จะแสดงกระบวนการสรา้งขอ้มูลสามมติแิบบกลุ่มเมฆขึน้มาจากภาพถ่ายดว้ย
โทรศพัท์มอืถือผ่านโปรแกรมประยุกต์ในคอมพวิเตอร์เพื่อการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัการส ารวจรงัวดัเพื่องานอนุรกัษ์ทาง
สถาปตัยกรรมและพืน้ทีต่่อไป 

 
ค าส าคญั (Keywords)   
พอ้ยทค์ลาวด์, โฟโตแกรมเมตร,ี การรงัวดัดว้ยภาพดจิติอล, การอนุรกัษ์ทางสถาปตัยกรรม, การสรา้งขอ้มลูสามมติพิอ้ยทค์ลาวดจ์าก
ภาพถ่ายในโทรศพัทม์อืถอื 
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การอนุรกัษ์ผงับริเวณและอาคารโมเดิรน์ : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

จิรศกัด์ิ มากกลาง 
 

สาขาสถาปตัยกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 30000 
 

jirasakm@live.fr  
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา ก่อตัง้เมื่อ 5 มถุินายน 2499 พระราชทานชื่อ สถาบนัเทคโนโลยรีาช

มงคล วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหม่เป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน” ตัง้แต่วนัที่ 9 มกราคม 2547 จนถึง
ปจัจุบนั ก่อตัง้มาแลว้ 61 ปี  และมกีารเปลีย่นแปลงพฒันาจากอดตีจนถงึปจัจุบนั ผ่านมาแลว้ 4 ยุคดว้ยกนั พืน้ทีบ่รเิวณนี้ มตี้นตะโก
ขึน้กระจดักระจาย ซึง่เป็นตน้ไมป้ระจ าถิน่ทีน่่าสนใจ และบรเิวณน้ีเป็นทีน่าเกลอืสนิเธาว ์ 

 การวางผงับรเิวณ รปูแบบการวางผงัเป็นการจดัผงัแบบกลุ่มตามการใชส้อย(Zonal Pattern of Growth) แบ่งออกเป็น (1) เขต
ใชส้อยร่วมกนั  (2) เขตการศกึษา  (3) เขตกจิกรรม  (4) เขตทีพ่กัอาศยั  

 ระบบการสญัจรภายใน มหาวิทยาลยัประกอบด้วยถนนสายหลกั  เพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ที่ดิน  ระบบการสญัจร
ค านึงถงึ การเชื่อมโยงกนัของเขตการใชส้อย  การเชื่อมโยงกบัทีโ่ล่งทีม่กีารท ากจิกรรม 

 การอนุรกัษ์อาคารภายในมหาวทิยาลยัจะต้องป้องกนัสิง่ทีเ่กดิผลกระทบทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายใหก้บัอาคารคงอยู่ในสภาพ
เดิมด้วยเทคนิคและวิธกีารต่างๆการปรบัปรุงอาคารจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้วสัดุเดิม และสามารถใช้สอยอาคารเก่า หรือ
ปรบัเปลีย่นการใชส้อยตามการขยายตวัและการเปลีย่นแปลงของมหาวทิยาลยัในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรกัษ์ผงับรเิวณ
และอาคารซึ่ง สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันา ของมหาวทิยาลยั สามารถเป็นแนวทางในอนุรกัษ์ผงับรเิวณและอาคารโมเดริ์นของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
การอนุรกัษ์, อาคารโมเดริน์, ผงับรเิวณ 
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การศึกษาแนวทางเพือ่พฒันาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพนัธ ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

วชิรศกัด์ิ โภคากรณ์*, ดนัยณัฐ ซงัเรอืง และ วิชชุกร ด่านเดชา 
 

ศนูยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

*mnakato99@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการพฒันาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพนัธ ์ของหน่วยงานต่างๆในมหาวทิยาลยั

วลยัลกัษณ์ และน าเสนอแนวทางการพฒันาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพนัธ ์ของหน่วยงานต่างๆ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 
ผูบ้รหิาร/คณบด ีจ านวน 10 คน เจา้หน้าทีผู่ด้แูลเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน จ านวน 70 คน ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน จ านวน 30 คน 
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ ออกแบบเวบ็ไซต์เพื่อการประชาสมัพนัธ ์จ านวน 3 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถาม
สภาพ และความตอ้งการพฒันาเวบ็ไซต ์แบบสมัภาษณ์ แบบประเมนิคุณภาพแนวทาง และแบบประเมนิ แนวทาง วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
โปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสงัคมศาสตร ์โดยสถติทิีใ่ชใ้นการ วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า 

1. แนวทางการพฒันาเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานต่างๆในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ประกอบด้วย 1) ข่าว
ประชาสมัพนัธค์วรมกีารน าเสนอเน้ือหาเฉพาะของหน่วยงาน 2) ขา่วประชาสมัพนัธ/์ งาน/ อบรม/ การศกึษาต่อ/ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ควรมกีารน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนั เช่น ขอ้มูลข่าวประชาสมัพนัธ ์หรอืแนวทางในการศกึษาต่อ เป็นต้น 3) การจดัรูปแบบเวบ็ไซต ์
ตวัอกัษร และการแบ่งเนื้อหา ควรมกีารจดัรูปแบบโดยมกีารออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพนัธ ์ของหน่วยงานใหส้ะดุดตา มี
ความเรยีบง่าย เป็นหมวดหมู่ และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ใชส้ทีีไ่ม่ฉูดฉาดจนเกนิไป รวมทัง้โครงสรา้งของเวบ็ไซตค์วรเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 4) การเชื่อมโยง ระบบน าทาง และการเขา้ถึงขอ้มูล ควรมกีารใชเ้มนูต่างๆทีเ่ขา้ใจง่าย เช่น เป็นการลงิคด์้วยขอ้ความเพื่อ
ไม่ให้รกเกนิไปและเป็นไปในทางเดยีวกนั มกีารเชื่อมโยงขอ้มูลทัง้ภายใน  ภายนอกไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่ซบัซ้อน  และควรมชี่องทาง
ส าหรบัการสื่อสารระหว่างผู้ใชบ้รกิารเวบ็ไซต์กบัผูดู้แล ระบบ เพื่อสะดวกในการใชง้านมากขึน้เนื้อหาในการน าเสนอจะต้องกระชบั 
เขา้ใจง่าย และมกีารน ารปูภาพมาประกอบ 5) เปรยีบเทยีบ CMS ทีม่กีารใชง้านอยู่ในปจัจุบนั 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
เวบ็ไซต,์ ประชาสมัพนัธ,์ หน่วยงาน 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วันที่ 27-28 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 3207 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

 
 
ประธาน (Chair Person) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภรนิ ประธานร่วม (Co-Chair) อาจารย ์ดร.กรวิทย ์ อยู่สกุล 
เลขานุการ: นางสาวเบญจวรรณ มุสิด ผู้ด าเนินรายการ :. 
 

 
วันที่ 27 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 13.00-17.00 น. 

เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-12.00  พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 ณ ห้อง 3310 

บรรยายพิเศษ โดย  
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00  บรรยายพิเศษ เรื่อง  การทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบและการวิเคราะหอ์ภิมานของ
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

วิทยากรรับเชิญ 
ผศ.ดร.ภานุพงศ ์ พุทธรักษ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลาน
ครินทร ์

14.00-14.15 2 ผลของโปรแกรมการป้องกันการจมน้ าในเด็ก
ปฐมวัยต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการ
ป้องกันการจมน้ าของผู้ปกครอง อ าเภอยางชุม
น้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ศุวรินทร์ แก้วพวง 
ดร.กรวรรณ ยอดไม ้
รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย และ  
ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.15-14.30 4 What do patients think about hospital 
visits in the universal health coverage 
system of Thailand? 

Apichai Wattanapisit and  
Udomsak Saengow 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

14.30-14.45 11 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้และพฤติกรรมการ
ป้องกันความผิดปกติแต่ก าเนดิของสตรีตั้งครรภ ์

เกสรา ศรีพิชญาการ 
วันเพ็ญ มีชัยชนะ และ  
ยุพิน เพียรมงคล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

14.45-15.00 21 ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุข
ศึกษามารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารก 

เกสรา ศรีพิชญาการ และ  
พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภมู ิ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

15.00-15.15 25 Muscle adaptation and postural 
deviation in office workers with different 
subtypes of scapular dyskinesis 

Sukhon Wangbunkhong, 
Mantana Vongsirinavarat and 
Prasert Sakulsriprasert 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

15.15-15.30 40 Controlling of gene expression by 
regulatory element in late 3’ 
untranslated region (3’ UTR) of Human 
Papillomaviruses and Bovine 
Papillomaviruses 

Nuttawan Iamborwornkun 
Nakarin Kitkumthorn 
Sheila V Graham 
Thanaporn Chuen-Im and 
Kriankrai Sungthong 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15.30-15.45 53 Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus in sea water kept green turtles, 
Chelonia mydas, in captivity, the Sea 
Turtle Conservation Center, Sattahip, 
Chonburi Province 

Phunsak Phimkhum 
Thanaporn Chuen-Im 
Pimmnapar Neesanant and  
Sheila V Graham 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15.45-16.00 55 The effects of chitosan mouthrinse on 
enamel caries in vitro. 

Nattaporn Puangpanboot 
and Araya Phonghanyudh 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

16.00-16.15 59 ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในเขต
ภาคใต้ตอนบนต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่
ให้บริการในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

สุดา ใจห้าว  
อุไร จเรประพาฬ และ  
อรเพ็ญ สุขะวลัล ิ

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

16.15-16.30 79 รูปแบบการด าเนินงานโครงการสรา้งเสริม
สุขภาพพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี ่

ก าไล สมรักษ์ และ  
อุไร จเรประพาฬ 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

16.30-16.45 82 The Relationship among Six-minute Walk 
Test, 12-item Short Form and the World 
Health Organization Quality of Life Brief 
in post Coronary Artery Bypass Graft 
Patients: A Pilot Study 

Wanichya Boontuam,  
Watesinee Kaewkhuntee and  
Nantinee Nualnim 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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วันที่ 28 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 08.30-12.00 น. 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน 
08.30-08.45 89 Physical Capacity and Quality of Life in 

Post Coronary Artery Bypass Graft and 
Valvular Surgery Patients 

Pijarin Liengarpa 
Watesinee Kaewkhuntee and 
Chutima Jalayondeja 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

08.45-09.00 124 EMG ACTIVITY OF GLUTEAL, ABDOMINAL, 
BACK AND HAMSTRING MUSCLES DURING 
LUNGE IN THREE DIRECTION AND WALL 
SQUAT POSITIONS IN ASYMPTOMATIC 
INDIVIDUALS 

Phunsuk Kantha มหาวิทยาลยัมหิดล 

09.00-09.15 126 HPLC method development for the 
determination of N-trans-
feruloyltyramine in Tinospora crispa 
extract 

Sirinan Khongphan 
Suriyan Thengyai and 
Attawadee Sae Yoon 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.15-09.30 131 การส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เกียรติก าจร กุศล 
ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร และ 
ธัญวลัย หองส่ า 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.30-09.45 145 การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ(ด่าน
หน้า)ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

อรเพ็ญ สุขะวลัล ิ
สุดา ใจห้าว และ 
อุไร จเรประพาฬ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.45-10.00 166 Effect of helper lipid on spermine-based 
cationic niosomes for gene delivery 

Supusson Pengnam 
Prasopchai Tonglairoum 
Theerasak Rojanarata 
Tanasait Ngawhirunpat 
Praneet Opanasopit 
Samarwadee Plianwong 
Nattisa Ni-Yomtham and 
Boon-Ek Yingyongnarongkul 

มหาวิทยาลยับูรพา 

10.00-10.15 167 พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผกัและผลไม้
เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ในผู้บริโภค ต.เขาพระบาท จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ ์
อุไร จเรประพาฬ 
ก าไล สมรักษ์ 
ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ และ  
มนูญ พลายชุม 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.15-10.30 168 Development and evaluation of 
curcumin loaded-thiolated 
chitosan/alginate nanoparticles for 
colorectal cancer treatment 

Chaiyakarn Pornpitchanarong 
Theerasak Rojanarata 
Praneet Opanasopit 
Tanasait Ngawhirunpat and  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

Prasopchai Tonglairoum 
10.30-10.45 172 ปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็ก

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร 
เกียรติก าจร กุศล และ  
ธัญวลัย หองส่ า 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.45-11.00 175 Sagittal lower extremity kinematics 
during single-leg landing in athletes with 
anterior cruciate ligament reconstruction 
: a pilot study 

Pongthanayos Kiratisin มหาวิทยาลยัมหิดล 

11.00-11.15 189 Effect of semi-synthetic andrographolide 
analogue-loaded polymeric micelles on 
HN22 cell migration 

Teeratas Kansom 
Rungnapha Saeeng 
Tanasait Ngawhirunpat 
Theerasak Rojanarata 
Prasopchai Tonglairoum 
Praneet Opanasopit and  
Purin Charoensuksai 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11.15-11.30 226 RELATIONSHIP BETWEEN TRUNK 
STABILIZER MUSCLE STRENGTH AND 
FRONTAL HIP AND KNEE ANGLES DURING 
SINGLE-LEG SQUAT IN FEMALE 
INDIVIDUALS 

Janmai Nuchkham 
Sirikarn Somprasong and  
Komsak Sinsurin 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

11.30-11.45 228 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ธัญวลัย หองส่ า 
เกียรติก าจร กุศล และ  
ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

11.45-12.00 231 รูปแบบการสร้างเสรมิสุขภาพนักเรียน : 
กรณีศึกษาการส่งเสรมิพฤติกรรมการบริโภคผัก 
ผลไม้ของนักเรียนในโรงเรยีนอ่าวลึก ต าบลอ่าว
ลึกใต้ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่

ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร 
อุไร จเรประพาฬ และ  
ก าไล สมรักษ์ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

12.00-12.15 35 ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย
ในชุมชนภาคใต้ตอนบน 

อุไร จเรประพาฬ และ สุดา ใจ
ห้าว 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

12.15-12.30  มอบเกียรติบัตรผู้น าเสนอผลงาน  
มอบรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น โถงกลางช้ัน 1 

12.30-13.30  รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 1 
 
 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

 
ล าดับ รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 23 การศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรยีของสารลูปินิฟอลิน
ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ของ Staphylococcus aureus 
ด้วยวิธี Flow cytometry 

ดร.กมล อยู่สุข มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ ์

2 90 รูปแบบการจดัการจดุเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดย
ชุมชน: กรณีศึกษาบ้านต้นเหรียง ต าบลเสาเภา 
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก าไล สมรักษ์ 
 พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ และ  
อุไร จเรประพาฬ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

3 147 แบคทีเรียในน้ าทะเลจากบ่ออนุบาลลูกเต่าทะเลศูนย์
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี 
ระหว่างปี 2553-2560 บนอาหาร Thiosulfate 
citrate bile salts sucrose (TCBS agar) 

ปพน กาญจนศิริพงศ ์
ธนาพร ช่ืนอ่ิม 
พันธ์ศักดิ์ พิมพ์ค า และ  
กรพรรณ เศวตสุวรรณกลุ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4 148 ประสิทธิผลของการฝึกออกก าลังกายแบบบีบมือต่อ
การเปลีย่นแปลงความดันโลหิต 

เสาวนีย์ นาคมะเริง 
ศิโรรตัน์ วรเชษฐ์ 
ลักขณา มาทอ และ  
ทวีศักดิ์ จรรยาเจรญิ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5 160 สถานการณ์โรคเบาหวานและระบบบริการทันตก
รรมในผู้ป่วยเบาหวานชนดิที่ 2 โรงพยาบาลกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

จักรพงศ์ วารีรัตน ์
จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ และ  
วรรธนะ พิธพรชัยกุล 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

6 179 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมลด็ยอและดอก
ปาล์มน้ ามันตัวผู้ในการควบคุมการเจรญิเติบโตของ
ลูกน้ ายุง 

ประกิต ไชยธาดา 
รัตนา เพชรรอบ และ  
บุษบาวรรณ ส่งศร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช  

7 195 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อมรรัตน์ รักฉิม 
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ  
วรนุช แสงเจริญ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  ส าหรับภาคโปสเตอร์รับเกียรติบัตรที่จุดลงทะเบียน 
 
 

 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 185 

 

 

ผลของโปรแกรมการป้องกนัการจมน ้าในเดก็ปฐมวยัต่อความรู ้ทศันคติและการปฏิบติัในการป้องกนัการจมน ้าของ
ผูป้กครอง อ าเภอยางชมุน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
ศวุรินทร ์แก้วพวง*, กรวรรณ ยอดไม,้ สุธรรม นันทมงคลชยั  

และ โชคชยั หมัน่แสวงทรพัย ์

 

ภาควชิาอนามยัครอบครวั คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
 

*nong_898@hotmail.com  
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
การวจิยันี้เป็นการวจิยักึง่ทดลองเปรยีบเทยีบ 2 กลุ่มตวัอย่าง มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของโปรแกรมการป้องกนัการจมน ้า

ในเดก็ปฐมวยัต่อความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตัใินการป้องกนัการจมน ้าของผูป้กครอง อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรสีะเกษ โดยพฒันา
จากทฤษฎพีฤตกิรรมท าตามแผนของไอซเ์ซน ประกอบดว้ย 1) กจิกรรมรูท้นัจมน ้า : ภยัเงยีบในเดก็  2) กจิกรรมชกัชวนปรบัใจ และ 3) 
กจิกรรมเรยีนรูล้องท าเพื่อชวีติลกูน้อยทีป่ลอดภยั (ระยะเวลาในการทดลอง 3 สปัดาห)์ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั (3-5 
ปี) ต าบลยางชุมใหญ่ อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรสีะเกษ  มอีายุระหว่าง 20-45 ปี จ านวน 66 คน โดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น กลุ่ม
ทดลองจ านวน 33 คน และกลุ่มเปรยีบเทยีบจ านวน 33 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ความรู ้ทศันคตแิละการ
ปฏบิตัใินการป้องกนัการจมน ้าในเดก็ปฐมวยัของผูป้กครอง ระยะเวลาทดลองตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม-มถุินายน 2560 วเิคราะหข์อ้มลู
โดยใชก้ารแจกแจงความถี ่ค่าเฉลีย่รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ Pair sample t-test และ Independent sample t-test  

ผลการศกึษาพบว่าก่อนการทดลองความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตัใินการป้องกนัการจมน ้าในเดก็ปฐมวยัของผูป้กครองในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรยีบเทยีบไม่แตกต่างกนั (p>0.05) หลงัการทดลองความรู้ ทศันคติและการปฏบิตัใินการป้องกนัการจมน ้าในเดก็
ปฐมวยัของผู้ปกครองในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p< 0.05) และภายในกลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่
ความรู้ ทศันคติและการปฏิบตัิในการป้องกนัการจมน ้าในเด็กปฐมวยัของผู้ปกครองก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(p< 0.05) ในขณะทีก่่อนและหลงัการทดลองค่าเฉลีย่ของคะแนนความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตัใินการป้องกนัการ
จมน ้าในเดก็ปฐมวยัของผูป้กครองภายในกลุ่มเปรยีบเทยีบไม่แตกต่างกนั (p>0.05)  

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัน้ี จากการวจิยั ความเชื่อต่อผลของการกระท า ความเชื่อกลุ่มอ้างองิ และความเชื่อต่อปจัจยั
ควบคุมมผีลต่อ ความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัต่ิอการป้องกนัการจมน ้าในเดก็ปฐมวยัของผูป้กครอง ซึง่น าไปสูก่ารป้องกนัการบาดเจบ็
จากการจมน ้าในเดก็ปฐมวยัได ้ดงันัน้บุคลากรสาธารณสขุควรน าโปรแกรมการป้องกนัการจมน ้าในเดก็ปฐมวยัไปจดัใหค้วามรูแ้ละสรา้ง
ความเชื่อต่อการป้องกนักบัผู้ปกครองของเดก็ปฐมวยัเพื่อลดอุบตัิการณ์การบาดเจบ็จากการจมน ้าในเดก็วยัปฐมวยัในพื้นที่เสีย่งใน
ชุมชน  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
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What do patients think about hospital visits in the universal health coverage system of Thailand? 
 

Apichai Wattanapisit* and Udomsak Saengow  
 

School of Medicine, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand  
 

*apichai.wa@wu.ac.th  
 
Abstract  

Background: In 2002, the Thai government implemented a universal health coverage policy. This policy leads to an 
increase in accessibility to, and equity of, healthcare services. Most literature regarding the universal health coverage policy 
focuses on the large-scale aspects, including effectiveness and impacts, of universal health coverage over one decade. This 
study aims to identify patients’ perspectives on hospital visits under universal health coverage. Methods: This qualitative study 
was carried out in four public hospitals in Nakhon Si Thammarat, Thailand. The data was collected through focus group 
discussions (FGDs) and in-depth interviews (IDIs) using the semi-structured interview guide to explore perspectives on hospital 
visits among participants covered by the Universal Coverage Scheme (UCS), Social Security Scheme (SSS) or Civil Servant 
Medical Benefit Scheme (CSMBS). The audio records were transcribed verbatim, and the two researchers independently 
analysed the data. Any differences in the interpretations were discussed and concluded. A thematic approach was used to 
analyse the data. Results: Five FGDs and one IDI were conducted with a total of 29 participants. Three emerging themes 
were found: (i) factors influencing decisions to use healthcare services in public hospitals - free healthcare services, perception 
of serious illnesses, need for special tests, and pre-existing illnesses; (ii) barriers to accessing healthcare services in public 
hospitals - long waiting times, and limited services outside of office hours; and (iii) perceptions of free healthcare services in 
public hospitals. From the perspectives of participants, public hospitals offered quality and equitable services. However, 
patients had minimal chance of shared decision making for treatment plans.   

Conclusions: Addressing factors and barriers to hospital visits helps to understand the healthcare-seeking behaviours 
of patients. Future studies should focus on how to balance the needs and barriers to healthcare utilisation and to introduce 
the concept of shared decision making to healthcare services.   
  
Keywords   
Health insurance, Hospital visit, Universal health coverage, Utilisation  
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ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความรูแ้ละพฤติกรรมการป้องกนัความผิดปกติแต่ก าเนิดของสตรีตัง้ครรภ ์
 

เกสรา ศรีพิชญาการ1,*, วนัเพญ็ มีชยัชนะ2 และ ยุพิน เพียรมงคล1 
 

1คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50200 
2วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*kasara.sri@gmail.com  

 
บทคดัย่อ (Abstract) 

ความผดิปกตแิต่ก าเนิดจากปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์
เพื่อหาปจัจยัของความรูแ้ละพฤตกิรรมการป้องกนัความผดิปกตแิต่ก าเนิดของสตรตีัง้ครรภ์จากสตรตีัง้ครรภ์ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 194 
ราย โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปจัจยัเสี่ยงของความรู้เกี่ยวกบัความผิดปกติแต่ก าเนิด (M=72.0/100.0 SD=10.4) ได้แก่ 
การศกึษา และรายได ้ปจัจยัเสีย่งของพฤตกิรรมการป้องกนัความผดิปกตแิต่ก าเนิด (M=72.4/100.0 SD=9.6) ไดแ้ก่ อายุ การศกึษา 
อาชพี รายได ้และสถานภาพสมรส ปจัจยัปกป้องของพฤตกิรรมไดแ้ก่ ศาสนา ภาวะแทรกซอ้นในระยะตัง้ครรภ์  การไดร้บัสุขศกึษา 
การไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัความผดิปกตแิต่ก าเนิด การตรวจสุขภาพก่อนตัง้ครรภ ์และความรูเ้กีย่วกบัความผดิปกตแิต่ก าเนิด บุคลากร
ทางสุขภาพควรมกีารใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิพฤตกิรรมป้องกนัความผดิปกตแิต่ก าเนิดโดยใหค้วามส าคญัมากขึน้กบัสตรตีัง้ครรภท์ีด่อ้ย
โอกาสจากสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกจิต ่า   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปจัจยั, ความรู,้ พฤตกิรรม, การป้องกนัความผดิปกตแิต่ก าเนิด, สตรตีัง้ครรภ ์  
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ความรูแ้ละการปฏิบติัของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเพื่อส่งเสริมพฒันาการของทารก 
Nurses’ Knowledge and Practice on Maternal Health Education Regarding Promoting Infant Development 

 
เกสรา ศรีพิชญาการ* และ พจนีย ์ขวญัเงิน ภาคภมิู  

 
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50200 

 
*kasara.sri@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

พยาบาลมบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิพฒันาการของทารกแต่มกัจะไม่ได้ปฏบิตัใินระยะ 2 เดอืนแรกเกดิ การศกึษานี้เพื่อ
ส ารวจความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารกระยะ 0-2 เดือน และหา
ความสมัพนัธ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลในจงัหวดัเชยีงใหม่ทีดู่แลมารดาหลงัคลอด และ/หรอืทารกวยั 0-2 เดอืนจ านวน 293 ราย 
ผลการวจิยัพบว่าความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิพฒันาการทารก (Cronbach’s α = 0.72) มคีะแนนเฉลีย่ 73.44/100 คะแนนความรูร้ะยะ 
0-1 เดอืน (70.11) ต ่ากว่าระยะ 1-2 เดอืน (76.11) อย่างมนีัยส าคญั การปฏบิตัใินการใหสุ้ขศกึษา (Cronbach’s α = 0.96) มคีะแนน
เฉลีย่ 51.54/100 และมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความรูโ้ดยรวม (r=0.16) และความรูร้ะยะ 1-2 เดอืน (r=0.15) ขอ้เสนอแนะคอืควรมี
การเพิม่พูนความรู้และการปฏบิตัิของพยาบาลที่ดูแลมารดาหลงัคลอด และ/หรอืทารกวยั 0-2 เดอืน ทัง้นี้ความรู้ควรเน้นระยะ 0-1 
เดอืน สว่นการปฏบิตัคิวรเน้นระยะ 1-2 เดอืน  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ความรู,้ การปฏบิตั,ิ การใหส้ขุศกึษา, การสง่เสรมิพฒันาการทารกวยั 0-2 เดอืน, พยาบาล  
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Muscle adaptation and postural deviation in office workers with different subtypes of scapular dyskinesis 
 

Sukhon Wangbunkhong*, Mantana Vongsirinavarat and Prasert Sakulsriprasert 
 

Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170, Thailand 
 

 *Sukhon.wang@gmail.com 
 
 Abstract  

The upper extremity tasks require the energy originated from proximal to distal continuity as a kinetic chain of 
movement. The scapula is very important for this chain because of its connection of the limb to the torso. Dysfunction of scapula 
or scapular dyskinesis then could lead to tissue injury and pain developed in upper quarter region.  The faulty scapular 
alignment is related to changes of surrounding muscle properties to be in shortened or elongated length.These might be 
associated with neck, shoulder and scapular pain because altered force loading and transferring. Scapular dyskinesis can be 
classified into four subtypes depended on the position and motion of the scapula bone.  However, the relationship between 
subtypes of scapular dyskinesis and axioscapular muscle adaptations along with postural of upper quarter deviations is still 
unclear. The purpose of this study is to identify axioscapular muscle adaptations and postural deviations in symptomatic office 
workers with different subtypes of scapular dyskinesis.  

The participants were symptomatic office workers with different subtypes of scapular dyskinesis. They were evaluated 
the subtypes of scapular dyskinesis corresponded with flexibility of pectoralis minor, upper trapezius and levator scapulae 
using muscle length tests.  The performances of serratus anterior, upper trapezius, middle trapezius, lower trapezius and 
rhomboids were also examined using manual muscle test.  The postural deviations of cervical, shoulder and thoracic were 
also investigated using postural analysis methods.  

The results showed high incidence of axioscapular muscle adaptations including of decreased flexibility of pectoralis 
minor, upper trapezius and levator scapulae in all subtypes as well as decreased performance of serratus anterior, middle 
trapezius, lower trapezius and rhomboids. The high incidence of postural deviations including forward head, rounded shoulder 
and thoracic hyper-kyphosis were also found in all subtypes of scapular dyskinesis.  

In conclusion, this study showed the relationship between subtypes of scapular dyskinesis and the changes of 
surrounding structures.  These should be considered for proper management in symptomatic individuals with scapular 
dyskinesis.    

 
Keywords 
Scapular dyskinesis, Axioscapular muscle, Office worker, Posture 
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Controlling of gene expression by regulatory element in late 3’ untranslated region (3’ UTR) of Human 
Papillomaviruses and Bovine Papillomaviruses 

 
Nuttawan Iamborwornkun1, Kriankrai Sungthong1, Nakarin Kitkumthorn2,  

Sheila V Graham3 and Thanaporn Chuen-Im1,* 
 

1Department of Microbiology, Faculty of Science, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus, 
 Nakhon pathom 73000,Thailand  

2Department of Oral Biology, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand  
3Centre for Virus Research, Institute of Infection, Immunity and Inflammation College of Medical,  

Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow, Scotland G12 8TT, UK  
 

 *suy85@hotmail.co.uk 
 

Abstract 
Papillomaviruses (PVs) cause tumours either benign such as warts or malignant (carcinoma). Infection of these 

viruses is host-specific. It has been previously shown in HPV-16, HPV-31, and BPV-1 that gene expression of L1 gene, 
encoding for major capsid protein, is regulated by a cis-acting element present in the late 3’ untranslated region (3’UTR). 
Here, we performed a comparative study on inhibitory activity of a cis-acting regulatory element locating in the late 3’ (3’UTR), 
starting from 3’ ORF of L1 gene to late poly (A) signal, of 4 Human papillomavirus (HPV) types (HPV-6, HPV-11, HPV-16, 
HPV-31) and 3 Bovine papillomavirus (BPV) types (BPV-1, BPV-3, BPV-4) on production of both RNA and protein levels from 
a lacZ reporter plasmid. The results showed that the late 3’UTR of HPV-16 and HPV-31 provided the most and second most 
efficiency in inhibiting expression of lacZ gene at both RNA and protein levels, respectively. Different efficiency in regulating 
gene expression at RNA and protein levels was observed in the elements of HPV-6, HPV-11, BPV-1, BPV-3 and BPV-4. In 
which, the HPV-6, HPV-11, BPV-3, and BPV-4 elements exerted high regulating activity at RNA levels and low efficiency at 
protein levels, and vice versa for the BPV-1 case. The late 3’UTR of BPV-3 genome, a low risk type, was further investigated 
in order to identify the cis-acting inhibitory element, and the results from preliminary study indicated that the element possibly 
locates in the region between 6600-7100 nt of BPV-3 genome. The ongoing experiment is currently carried out to delineate 
the exact position and nucleotides of the element.  
 
Keywords 
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Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in sea water kept green turtles, Chelonia mydas, in captivity, the Sea 
Turtle Conservation Center, Sattahip, Chonburi Province 
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Abstract  
 Methicillin-resistance staphylococcus aureus, also known as MRSA, acquires multiple- resistance to Beta-lactam 
antibiotics. In recent years, MRSA have been determined in terrestrial animals but the information in marine environments 
and aquatic animals remains to be investigated. The aim of this study was to survey MRSA in sea water samples from rearing 
of juvenile green turtles (Chelonia mydas) at the Sea Turtle Conservation Center. A total of 240 tellurite reducing colonies on 
Baird Parker Agar were subjected to biochemical tests and revealed that of which, 171 colonies (71.25%), 44 colonies 
(18.33%), 21 colonies (8.75%), and 4 colonies (1.67%) were Staphylococci, S. aureus, Micrococcus spp. and unidentified spp., 
respectively. The total 44 S. aureus isolates were further confirmed using 2 methods, coagulase test and PCR targeting S. 
aureus-specific femA gene. No coagulase negative was found and all isolates yielded an amplified PCR product of 450 bp. 
All isolates were then examined with disc diffusion by using Cefoxitin, as according to CLSI Cefoxitin is a strong inducer for 
production of PBP2a and does not be affected by hyper-production of Penicillinase, and PCR targeting MRSA- specific mecA 
gene, encoding for penicillin-binding protein 2a (PBP2a).  It was found that 4.54% of S. aureus isolates were resistant to 
cefoxitin, a new cephalosporin-like antibiotic which is highly resistant to hydrolysis by beta-lactamase. Besides, a few of S. 
aureus isolates were resistant to aminoglycoside antibiotics e.g. streptomycin, kanamycin, and tobramycin.  
 
Keywords  
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The effects of chitosan mouthrinse on enamel caries in vitro. 
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*araya.pho@mahidol.ac.th 

 
Abstract 

Objective: This study aimed to evaluate the effect of chitosan-containing mouthrinse on de-remineralization process 
by evaluating surface microhardness (SMH)  measurement.  Method:  32 human premolars were cut and embedded in self-
cure acrylic resin.  After polishing, all samples with window4x4-mm2 were immersed in the demineralizing solution to create 
artificial caries and then were randomly divided into 4 groups; deionized water as negative control, 0.5% of chitosan, 0.5% of 
chitosan +  0. 05% NaF and 0. 05% NaF mouthrinse.  They were entered into a 10-day pH cycling twice daily treated with 
tested mouthrinse. The surface microhardness (SMH) was measured 3 times; at baseline, before and after pH cycling using 
the microhardness tester (FM700 Future Tech Corp.  Japan) .  The percentages of ∆SMH were compared using One-way 
ANOVA and LSD test.  Results:  The percentages of ∆SMH in each group were 21. 85±8. 3, 34. 94±15. 1, 54. 00±16. 9, and 
51.45±18.1VHN respectively. All treatment groups had significantly higher rehardening effects than the control group and no 
difference between the chitosan added NaF mouthrinse and NaF mouthrinse.(p<0.05) 

Conclusion:  Chitosan mouthrinse showed a significant better effect on rehardening of enamel caries than negative 
control. However, the chitosan combined with NaF mouthrinse showed no difference effect from NaF mouthrinse. 
 
Keywords 
Enamel caries, Chitosan mouthrinse, Fluoride mouthrinse, Demineralization, Remineralization 
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ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในเขตภาคใต้ตอนบนต่อผูป้ระกอบวิชาชีพพยาบาลท่ีให้บริการในโรงพยาบาล 
ศนูยก์ารแพทย ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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บทคดัย่อ (Abstract) 

การวจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณนาแบบวพิากษ์น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัง้แต่ตวัแทนจากตวัแทนภาครฐั ตวัแทนจากองคก์รชุมชนและตวัแทนประชาชนทุกกลุ่มวยัในเขตพืน้ทีภ่าคใต้ตอนบนต่อผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาล
ที่ใหบ้รกิารในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เกบ็ขอ้มูลจนขอ้มูลอิม่ตวั โดยผูใ้ห้ข้อมูล
ประกอบดว้ย 1) ตวัแทนของโรงพยาบาลและศูนยบ์รกิารสาธารณสุข จ านวน 31 คน 2) ตวัแทนประชาชนทุกกลุ่มวยั จ านวน 30 คน 3) ตวัแทนผูน้ า
ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จ านวน 13 คน 4) ตวัแทนของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเขตพืน้ที่สุราษฎร์ธานีจ านวน 2 คน และ 
5) ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุขในระดบัจงัหวดัและระดบัเขตจ านวน 2 คน ศกึษาในช่วงเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2560 เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการ
สงัเกต การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยใช ้แนวค าถามกึง่โครงสรา้งในการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มเกีย่วกบัความคาดหวงัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ปฏิบตัิงานที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหาและใช้การตรวจสอบสามเสา้ตรวจสอบคุณภาพการวจิยั  
 ผลการศกึษาพบว่าความคาดหวงัต่อผู้ประกอบวชิาชีพพยาบาลที่ใหบ้รกิารในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ คอื “เก่ง-ใจดี พึ่งได้ -รู้
รอบด้าน-บริการประทบัใจ-มีได้พอดี” ดงัน้ี  1) “เก่ง” หมายถึง มคีวามสามารถเชิงวชิาชีพ พยาบาลต้องเก่ง เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รเิริม่
สร้างสรรค์ กล้าตดัสนิใจแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้ดเีพราะเป็นบรกิารด่านแรกที่ส าคญั รกัการเรยีนรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ และท างานเป็นทมี มี
ทกัษะการสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ และต้องเป็นต้นแบบดา้นสุขภาพ  2) “ใจดี พึ่งได้” หมายถงึ บรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ยิม้แยม้
แจ่มใส เข้าใจบรบิท มคีวามเต็มใจ ให้เกียรติผู้ป่วยและญาติและเพื่อนร่วมงาน เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตัิ และต้องอดทน ยดึมัน่ในคุณธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 3) “รู้รอบด้าน” หมายถงึ การรูร้อบดา้นทัง้เรื่องภาพรวมของโรงพยาบาล และดา้นวชิาชพีเพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่างแพทยแ์ละผูใ้ช้บรกิาร และเชื่อมโยงการดูแลอย่างต่อเน่ืองระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน 4) “บริการประทบัใจ” หมายถงึ บรกิารโดย
เน้นผลลพัธ์ความพงึพอใจจากผู้ใช้บรกิารและญาติ  น าผลการประเมนิมาใช้พฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 5) “มีได้พอดี” หมายถึง พยาบาล
จะต้องมอีตัราก าลงัทีเ่พยีงพอ ไม่ท างานหนักเกนิไปเพื่อใหเ้กดิการพยาบาลทีม่คีุณภาพ ผลการศกึษาน้ี เสนอต่อผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัฯ ใช้
ประกอบการตดัสนิใจก าหนดคุณสมบตัเิพื่อคดัเลอืกพยาบาลวชิาชพีเขา้สู่โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยฯ์ การพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นไปตามความ
คาดหวงั ตลอดจนจดัระบบการดูแลและสวสัดกิารเพื่อให้พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิงานได้ตามความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในเขตพื้นที่
รบัผดิชอบต่อไป  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความคาดหวงั, วชิาชพีพยาบาล, โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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บทคดัย่อ (Abstract) 

การวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อถอดบทเรยีนน้ี มวีตัถุประสงค์ในการศึกษารูปแบบการด าเนินงานโครงการสร้างเสรมิสุขภาพพื้นที่จงัหวดั
นครศรธีรรมราชและกระบี ่เลอืกผูใ้หข้อ้มลูแบบเฉพาะเจาะจงทัง้หมด 57 คน ประกอบดว้ย ทมีประสานวชิาการ 21 คน ผูร้บัผดิชอบโครงการ 36 
คน ใช้แนวค าถาม “การศึกษารูปแบบการด าเนินงานโครงการสร้างเสรมิสุขภาพพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมราชและกระบี่ ” เป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน ทดลองใชแ้ละปรบัปรงุจนสามารถเกบ็ขอ้มลูได ้รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ 
สนทนากลุ่ม ศึกษาข้อมูลทุติยภูมจิากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลภาคสนาม วเิคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
ตรวจสอบคุณภาพการวจิยัดว้ยการตรวจสอบแบบสามเสา้ จดัเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผลการศกึษาสะท้อนใหเ้หน็ 
“รูปแบบการด าเนินงานโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพพื้นที่จงัหวดันครศรธีรรมราชและกระบี่” ประกอบด้วย 1) ประเดน็การสร้างเสรมิสุขภาพ 6 
ประเดน็ รวม 36 พืน้ที ่ดงัน้ี 1.1) การลด ละ เลกิ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณี 2 พืน้ที ่1.2) การจดัการขยะ 3 พืน้ที ่1.3) 
การส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไมเ้พื่อสุขภาพในโรงเรยีน 13 พืน้ที่ 1.4) การผลติและบรโิภคผกัปลอดสารเคมใีนครวัเรอืน 5 พืน้ที่ 1.5) การสรา้ง
เสรมิสขุภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 6 พืน้ที ่1.6) การจดัการจุดเสีย่งเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุในชุมชน 7 พืน้ที ่2) ผูด้ าเนินงาน  ประกอบดว้ย 4 ภาคหีลกั 
ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน ทมีประสานวชิาการ หน่วยจดัการพื้นที่ และส านัก 6 สสส 3) การด าเนินงาน 3 ระยะ ดงัน้ี 3.1) ระยะพฒันาขอ้เสนอโครงการ 
ไดแ้ก่ 3.1.1) การคดัเลอืกพืน้ที่เป้าหมายตามหลกัการและเกณฑจ์าก ส านัก 6 สสส 3.1.2) การพฒันาศกัยภาพทมีดา้นการจดัการขอ้มูลชุมชน 
3.1.3) การพฒันาขอ้เสนอโครงการใช้กลยุทธ ์ “รวม แยก รวม” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 3.2) ระยะด าเนินงานโครงการ ไดแ้ก่ 3.2.1) การพฒันา
ศกัยภาพ ภาค ีเรื่องการบรหิารจดัการโครงการ การจดัท าหลกัฐานการเงนิการบนัทกึรายงานออนไลน์ และการตดิตามเชงิผลลพัธ ์ 3.2.2) การ
เสรมิพลงัภาค ีไดแ้ก่ ใหเ้ขา้ถงึการปรกึษาไดห้ลายช่องทาง ตดิตามเสรมิพลงั และการจดัการความเสีย่งได ้ทนัเวลา  3.3) ระยะประเมนิผล ไดแ้ก่ 
3.3.1) พื้นที่เป้าหมายด าเนินงานบรรลุผลลพัธ์ตามตวัชี้วดั ร้อยละ 100  3.3.2) ทีมประสานวชิาการมทีกัษะการท างานร่วมกบัชุมชน 3.3.3) 
หน่วยจดัการพื้นที่มภีาคสีร้างเสรมิสุขภาพ นครศรธีรรมราช 13 พื้นที่ กระบี่ 23 พื้นที่ มคีวามสามารถในการพฒันาศกัยภาพ ติดตาม และ
สนบัสนุนการด าเนินงานของภาคบีรรลุเป้าหมาย รอ้ยละ 100 มบีทเรยีนรูพ้ืน้ทีเ่ดน่การสรา้งเสรมิสุขภาพตามประเดน็ 6 ประเดน็ เกดิรปูแบบการ
ด าเนินงานการสรา้งเสรมิสขุภาพตามประเดน็ในบรบิทพืน้ที ่4) ปจัจยัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 4.1) ทมีงานเขม้แขง็ 4.2) จดัระบบงานดสีรา้งการมสี่วน
ร่วม 5) ปญัหาอุปสรรคและแนวทางการข้ามผ่าน ไดแ้ก่ 5.1) การจดัการความแตกต่างของทมีประสานวชิาการด้วยเพื่อนช่วยเพื่อน 5.2) การ
พฒันาศกัยภาพทมีสนบัสนุนงาน 6) ขอ้เสนอเชงินโยบายใหก้บัภาคเีครอืขา่ย เพื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพชุมชน ไดแ้ก่ การสนบัสนุนวชิาการใหก้บั
ชุมชนดา้นการจดัการความรู ้และการน าความรูไ้ปต่อยอดและขยายผลในพืน้ทีอ่ื่นต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
 การสรา้งเสรมิสขุภาพ จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดักระบี่ 
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The Relationship among Six-minute Walk Test, 12-item Short Form and the World Health Organization Quality of Life 
Brief in post Coronary Artery Bypass Graft Patients: A Pilot Study 
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Abstract 

Objective: To determine the quality of life (QOL) and physical capacity of post coronary artery bypass graft (CABG) 
patients and to investigate the relationship between physical capacity by using six-minute walk test (6MWT) and QOL by 
using 12-item short form (SF-12) and the world health organization quality of life brief form (WHOQOL-BRIF) in post CABG 
patients. Materials and Methods: SF-12, WHOQOL-BREF and 6MWT were evaluated before surgery and sixth week after 
CABG (n=9). Pearson’s product-moment correlation was used to evaluate the relationship of parameters, dependent T-test 
was used to compare QOL and physical capacity before and after surgery. Results: At 4-6 weeks post CABG, average scores 
of SF-12, WHOQOL-BREF and 6MWD were increase from baseline (SF-12; 62.61±12.00 to 73.21±5.28, WHOQOL-BREF; 
96.67±11.50 to 100.89±10.06, 6MWD; 203.26±89.78 to 350.00±124.75 meters). SF-12 and 6MWD, WHOQOL-BREF and 
6MWD had fair correlation (r=0.57, r=0.54 respectively). 

Conclusion: QOL scores and 6MWD were increase after CABG surgery. The relationship of QOL questionnaires and 
physical capacity were positive fair correlation. 
 
Keywords 
SF-12, WHOQOL-BREF, Six-minute walk test, Coronary artery bypass graft, Quality of life 
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Physical Capacity and Quality of Life in Post Coronary Artery Bypass Graft and Valvular Surgery Patients 
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Abstract 

Objective: To determine physical capacity and quality of life after surgery of patients with coronary artery and valvular 
heart diseases. Materials and Methods: Six-minute walk test and SF-12 were estimated at the fifth day after coronary artery 
bypass graft and valvular surgery in cardiac patients (n = 25). Descriptive statistical analysis and Pearson’s product-moment 
correlation was used to evaluate the relationship of parameters. Results: Mean of six-minute walk distance after five day 
surgery were 204.25 meters and mean scores of SF-12 were 58.78. The six-minute walk distance and SF-12 showed 
significantly correlation but fairly correlated (r = 0.14, p < 0.05). 

Conclusion: At the fifth day after surgery, the physical capacity and quality of life of patients were quite low. Therefore, 
the early post-operative rehabilitation is needed to recover the functional status of patients including physical, emotional and 
social dimensions. 
 
Keywords 
coronary artery disease, valvular heart disease, quality of life, physical capacity, SF-12, Six-minute walk test 
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EMG ACTIVITY OF GLUTEAL, ABDOMINAL, BACK AND HAMSTRING MUSCLES DURING LUNGE IN THREE 
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Abstract 

Objective: To compare muscle activity of gluteal, abdominal, back and hamstring muscles during forward lunge, 
transverse lunge, sideway lunge and wall squat positions in asymptomatic individuals. Material and Method: Eight 
asymptomatic participants (aged 20.75±1.03 years) were recruited. Surface electromyography (EMG) was used to measure 
muscle activity of gluteus maximus (GMax), gluteus medius (GMed), transversus abdominis/internal abdominal oblique 
(TrA/IO), lumbar erector spinae (LES), lumbar multifidus (LM), semitendinosus (ST) and biceps femoris (BF) muscles on 
dominant side during forward lunge, transverse lunge, sideway lunge and wall squat positions. Participants were asked to 
hold at end position for 5 seconds 3 repetitions. EMG data in the last 3 seconds were normalized using percentage of 
maximum voluntary isometric contraction (MVIC) averaged across 3 repetitions. Friedman’s analysis of variance was used to 
compare EMG amplitude among 7 muscles in 4 positions and Wilcoxon signed rank test was used to compare between 
positions. The p-value less than 0. 05 was considered as statistical significance. Results: The highest muscle activation of 
GMax, GMed and hamstring muscles were found in sideway lunge position. However, sideway lunge position was not 
significantly different when compared with forward lunge and transverse lunge positions. The lowest muscle activation of LES 
muscle was found in forward lunge position. For LM muscle, wall squat was greater than forward lunge and transverse lunge, 
while sideway lunge was greater than transverse lunge. Conclusion: It was suggested that sideway lunge might be the most 
appropriate position for enhancing gluteal, hamstring and back muscles. 
 
Keywords 
EMG, gluteus, back, hamstring, positions  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

198 กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

 

HPLC method development for the determination of N-trans-feruloyltyramine in Tinospora crispa extract 
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1School of Pharmacy, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand 
2Drug and Cosmetics Excellence Center, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand 

  
*sirinan.khongphan@gmail.com 

 
Abstract 
 Tinospora crispa has been used as a traditional medicine for the treatment of internal inflammations, enhancing 
hunger, cooling down body temperature. N-trans-feruloyltyramine is an alkaloid which was found in Tinospora crispa extract. 
It exhibited a good anti-inflammatory activity. Nowadays, the determination of N-trans-feruloyltyramine in Tinospora crispa 
extract using high performance liquid chromatography (HPLC) is still lack. Thus, this study aimed to develop and validate 
HPLC method for the determination of N-trans-feruloyltyramine in Tinospora crispa extract. From the optimization of HPLC 
method, the favorable separation in terms of peak symmetry, resolution and reasonable run time was achieved on C-18 
column (250 x 4.6 mm i.d; 5 µm) using a mobile phase consisting of acetonitrile and 50 µM disodium hydrogen phosphate 
pH 3.0 (28:72) at a flow rate of 1.0 ml/min and UV detector at  254 nm. The performance of this method included linearity, 
accuracy, precision, limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) and robustness was validated. The linearity of N-
trans-feruloyltyramine was in the range of 10 to 90 µg/mL (r2= 0.9997). The accuracy (as %recovery) was checked by standard 
addition method which was performed in triplicate at three concentrations (30, 40 and 50 µg/ml) spiked with known amounts 
of standard. The recoveries were determined to be 94.43 - 107.47%. The precision of the method was investigated by using 
three replicate sample solutions at concentration levels 30, 40 and 50 µg/ml. The percentage relative standard deviations 
(%RSD) of intraday and interday precisions were less than 4.0% in all analytes determined. The LOD and LOQ were found 
to be 1.58 and 4.80 µg/mL, respectively. The robustness of the method was investigated by testing the susceptibility of 
measurement under deliberate change of flow rate (1.0±0.2 mL/min), wavelength of detection (254±5 nm) and acetonitrile 
concentration (28±3%). The %RSDs of robustness experiment were less than 2.0%. In conclusion, this method could be 
practically applied for quality control analysis of N-trans-feruloyltyramine in Tinospora crispa extract.   
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บทคดัยอ่ (Abstract)  
 เดก็ในช่วง 5 ปีแรก ถอืว่าเป็นวยัทองของชวีติทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ  การสง่เสรมิและสนบัสนุนเดก็ปฐมวยัร่วมกนัจากบดิา

มารดาและคุณครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และทมีสุขภาพเกีย่วกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการใหเ้ป็นไปตามวยัจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของเดก็ในวยัต่อไปไดเ้ป็นอย่างด ีการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาสถานการณ์
การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) เสนอแนวทางในการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ
เดก็ปฐมวยัแบบเน้นการมสี่วนร่วม และ 3) ประเมนิผลลพัธก์ารส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ปฐมวยัในศนูยพ์ัฒนา
เดก็เลก็ กลุ่มเป้าหมายที่ศกึษาคอื เดก็ที่มอีายุ 2-5 ปี ที่เขา้เรยีนในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บ้านบางตง ศูนย์พฒันาเดก็เลก็บา้นสระบวั 
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็วดัโคกเหลก็และศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิท่าสูงบน จ านวน 317 คน กลุ่มแกนน าในการสนับสนุน
ไดแ้ก่ หวัหน้าศนูย ์คุณครปูระจ าศนูย ์ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา แกนน าชุมชน ตวัแทนผูป้กครองและทมีวจิยั จ านวน 45 คน 
การด าเนินการวจิยัประกอบดว้ย การคน้หาสถานการณ์การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ปฐมวยั การจดัประชุมสนทนากลุ่มย่อย 
การสะทอ้นคดิแลกเปลีย่นขอ้มูลร่วมกนัในกลุ่มแกนน าการสนบัสนุนการวจิยัเพื่อร่วมเสนอแนวทางในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการ คุณครแูต่ละศนูยน์ าวธิกีารไปใชใ้นการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการและทมีผูว้จิยัร่วมกบัคุณครปูระจ าชัน้ท าการ
ตดิตามประเมนิผลลพัธก์ารเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็ปฐมวยั เครื่องมอืวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป แบบประเมนิ
การเจรญิเตบิโตของเดก็อายุ 2-7 ปี (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2542) ผูว้จิยัไดน้ าแบบประเมนิการเจรญิเตบิโตไปทดลองใช้
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาไดเ้ท่ากบั 0.72 และแบบบนัทกึพฒันาการเดก็ปฐมวยั (กระทรวงสาธารณสขุ, 2558) 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีและการวิเคราะห์เนื้อหา สถานที่
ด าเนินการวจิยัคอืศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบางตง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นสระบวั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัโคกเหลก็และศูนยอ์บรมเดก็
ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิท่าสงูบน ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่ สงิหาคม 2559-มกราคม 2560 

ผลการวิจยัพบวา่   
1. สถานการณ์การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ปฐมวยักอ่นใชแ้นวทางในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการใน

ภาพรวม พบว่า การเจรญิเตบิโตเมื่อเปรยีบเทยีบสว่นสงูตามอายุ สว่นใหญ่มสีว่นสงูตามเกณฑร์อ้ยละ 79.3 จากการเปรยีบเทยีบ
น ้าหนกัตามอายุ พบว่ามนี ้าหนกัตามเกณฑร์อ้ยละ 68.2 เมื่อเปรยีบเทยีบน ้าหนกัต่อสว่นสงู สว่นใหญ่สมสว่นรอ้ยละ 75.3 ผอมรอ้ยละ
9.3 ส าหรบัพฒันาการในภาพรวม พบว่า มพีฒันาการเป็นไปตามวยัผา่นหมดทุกดา้น รอ้ยละ 75.9  รองลงมาคอื ไม่ผ่านดา้นกลา้มเน้ือ
มดัเลก็และสตปิญัญา คดิเป็นรอ้ยละ 11.2   

2. ผลการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็ปฐมวยั คุณครูไดน้ าแนวทาง
ไปใชแ้ละน าขอ้มลูมาร่วมประชุมกลุ่มย่อยอกีครัง้เพื่อร่วมกนัปรบัแนวทางใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ สามารถสรุปไดด้งันี้คอื ดูแลเรื่องอาหารให้มี
ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารทีม่ธีาตุเหลก็ จดัสถานทีแ่ละใหเ้วลาแก่เดก็ในการบรโิภคอาหาร ดแูลใหเ้ดก็ไดม้กีจิกรรมการออกก าลงักาย การ
พกัผ่อน บรูณาการกจิกรรมการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการกบัการเรยีนการสอน การดแูลเป็นพเิศษรายบุคคลในกลุ่มเดก็ที่
มปีญัหาการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ  การสื่อสารกบัผูป้กครองเพื่อขอความร่วมมอื และการตดิตามประเมนิผลการเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการอย่างต่อเนื่องทุกเดอืน 

mailto:kkiatgum@wu.ac.th


 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

200 กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

 

3. ผลลพัธจ์ากการน าแนวทางการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการไปใช ้ พบว่า การเจรญิเตบิโตเป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ 
จากการพจิารณาสว่นสงูตามอายุ พบว่ามสีว่นสงูตามเกณฑ ์ รอ้ยละ 83.5  และจากการเปรยีบเทยีบน ้าหนกัตามอายุ มนี ้าหนกัตาม
เกณฑ ์รอ้ยละ 77.8 แต่เมื่อเปรยีบเทยีบน ้าหนกัต่อสว่นสงู พบว่า สว่นใหญ่สมสว่น รอ้ยละ 73 จากเดมิ 75.3 เดก็ผอมลดลงจาก 9.3 เป็น 
6.5 ส าหรบัพฒันาการในภาพรวม พบว่า มพีฒันาการเป็นไปตามวยัผ่านหมดทุกดา้นเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 85.8  รองลงมาคอื ไม่ผา่นดา้น
กลา้มเน้ือมดัเลก็ และสตปิญัญา รอ้ยละ 5.5 จากการเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงั
ด าเนินการ พบว่า สว่นสงูตามอายุ น ้าหนกัตามอายุ และพฒันาการเดก็ตามอายุ หลงัการด าเนินการเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p< .001)  

จากผลการศกึษาจะเหน็วา่ภายหลงัด าเนินการตามแนวทางทีไ่ดร้่วมเสนอขึน้มาสง่ผลใหพ้ฒันาการและการเจรญิเตบิโตของ
เดก็เป็นไปตามเป้าหมายของเกณฑศ์นูยพ์ฒันาเดก็เลก็คอื การเจรญิเตบิโตตามวยัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 และพฒันาการตามวยัไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 85  เน่ืองจากคุณครปูระจ าชัน้แต่ละหอ้งเรยีนใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ีมคีวามตื่นตวัในการน าแนวทางไปปรบัใชอ้ย่างเป็น
รปูธรรม แต่อย่างไรกต็ามมเีดก็สว่นหน่ึงทีย่งัคงมปีญัหาการเจรญิเตบิโตและพฒันาการไม่เป็นไปตามวยั ดงันัน้คุณครผููด้แูลเดก็และ
ผูป้กครองจะตอ้งร่วมมอืกนัในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็อย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อคุณภาพของเดก็ไทยในวนั
ขา้งหน้า 
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บทคดัย่อ (Abstract) 

การวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา (Ethnographic research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่
ภาคใตต้อนบนต่อการจดับรกิารด่านหน้า ในโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย 1) ตวัแทนของโรงพยาบาล
และศูนย์บรกิารสาธารณสุข จ านวน 31 คน 2) ตวัแทนประชาชนทุกกลุ่มวยั จ านวน 30 คน 3) ตวัแทนผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 13 คน 4) ตวัแทนของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานีจ านวน 2 คน 5) ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุขในระดบั
จงัหวดัและระดบัเขตจ านวน 2 คน เลอืกแบบเจาะจง จนไดข้อ้มูลที่อิม่ตวั ศกึษาในช่วงเดอืนมกราคม - มถิุนายน 2560 เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยใช ้“แนวค าถามกึ่งโครงสรา้งในการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในชุมชนภาคใต้ตอนบนประเดน็
ความคาดหวงัต่อการจดับรกิารดา่นหน้าศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ซึง่ผา่นการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน” เป็นเครื่องมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา และใชก้ารตรวจสอบสามเสา้ตรวจสอบคณุภาพการวจิยั  
 ผลการศกึษาพบว่าความคาดหวงัต่อการจดับรกิารด่านหน้าของแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์ฯ เช่น งานประชาสมัพนัธ ์

งานตอ้นรบั งานเวชระเบยีน  งานรกัษาความปลอดภยั งานการเงนิ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอื “เป็นเลิศ-ล า้หน้า-หน้าไม่งอ-รอไม่นาน-มี

มาตรฐาน-บริการมีคณุภาพ” ดงัน้ี 1)“เป็นเลิศ” หมายถงึ มศีกัยภาพสงูในการบรกิารระดบัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัชัน้น า สามารถใหบ้รกิาร

ในระดบัสากล  2)“ล า้หน้า” หมายถงึ มกีารใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ใช้งานง่าย มคีวามเที่ยงตรง แม่นย า เช่น การจดัเกบ็และรายงานผลข้อมูล  

ระบบจองควิในการรบับรกิารที่เข้าถงึง่าย การใหค้ าปรกึษาออนไลน์ การประชาสมัพนัธข์่าวสารต่างๆ  3)“หน้าไม่งอ” หมายถงึ ใหบ้รกิารด้วย

ความยิม้แยม้แจ่มใส บรกิารดว้ยความเตม็ใจ ใหเ้กยีรติ และใหค้วามเท่าเทยีมกบัผูร้บับรกิารทุกระดบั  4) “รอไม่นาน” หมายถงึ การบรกิารที่

ครบจบในที่เดยีว (one stop service) ผูร้บับรกิารและญาตไิม่ต้องรอนาน สามารถรูเ้วลาที่ต้องมารบับรกิารล่วงหน้า  5) “มีมาตรฐาน” หมายถงึ 

แต่ละแผนกมแีนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน มมีาตรฐานในให้บรกิารเฉพาะสาขา ท างานอย่างมรีะบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 6)“บริการมี

คณุภาพ” หมายถงึ เจา้หน้าที่มคีวามรอบรู้ มจีติในในการบรกิาร เหน็อกเหน็ใจ ไวต่อความรูส้กึของผู้รบับรกิาร ญาตแิละผูร้บับรกิารพงึพอใจ 

บรกิารครอบคลุม สะอาด ปลอดภยั มรีะบบอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตู้กดเงนิอตัโนมตัิ มุมพกัผ่อน  ห้องน ้า

สะอาด ระบบขนสง่สาธารณะ เป็นตน้  

โรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยฯ์เพิง่เริม่เปิดใหบ้รกิารในแผนกผูป้่วยนอก ยงัมผีูใ้ช้บรกิารไม่มาก การบรกิารที่มคีุณภาพจงึเป็นประเดน็ที่

ควรให้ความส าคญัและปลูกฝงัให้บุคลากรทุกระดบัตระหนักถึงการบรกิารที่มคีุณภาพเป็นวฒันธรรมองค์กรที่จะสร้างความแตกต่างและความ

ประทบัใจ การจดับรกิารด่านหน้าในโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์ฯ ใหม้ศีกัยภาพ เป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในเขตพื้นที่

บรกิาร เป็นหวัใจส าคญัทีต่อ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ค าส าคญั (Keywords) 
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Effect of helper lipid on spermine-based cationic niosomes for gene delivery 
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samarwadee.pl@go.buu.ac.th 
 

Abstract 
Gene therapy is the therapeutic delivery of a defined DNA sequence into specific cells of a patient to replace a 

defective gene. Lipid nanoparticles (LNPs) have been used as a widespread strategy to improve gene delivery. Niosomes, 
one type of LNPs delivery systems, is produced from non-ionic surfactants which are generally cheaper and potentially more 
stable than liposomes (phospholipids). However, it still has a storage stability problem. Therefore, the aim of this study was 
to investigate the effect of squalane (Sq) (as a helper lipid) on the particle size, zeta potential, transfection efficiency and 
storage stability of cationic niosomes by varying the molar ratio of Sq and the weight ratio of cationic niosomes to DNA. The 
cationic niosomes were prepared by thin film hydration and sonication method. The molar ratio of Span 20, cholesterol (Chol) 
and spermine-based cationic lipid was fixed at 2.5:2.5:1, while the concentration of Sq was varied from 0.25 to 1 mM. The 
zeta potential and the particle size were characterized using a Zetasizer Nano ZS. The stability of these cationic niosomes 
was also monitored for 4 weeks. Before gene transfection testing in human cervical carcinoma cells (HeLa cells), the cationic 
niosomes/pDNA (pEGFP-C2) complex were formed at the weight ratios of 0.1:1 to 30:1 (niosomes:pDNA) for 30 min at room 
temperature. The niosomes with 1 mM Sq exhibited comparable transfection efficiency compared with the niosome without 
Sq even though the lesser amount of the niosomes was employed. Moreover, adding Sq to the spermine-based niosomes 
could reduce the particle size of the niosomes from 162.3 to 119.5 nm and increase the physical stability. These findings 
suggest that Sq can be used as a potential helper lipid which offers a great hope for the treatment of many inherited diseases. 
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gene delivery, cationic niosomes, lipid nanoparticles, Squalane, helper lipids 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

ผูท้ีบ่รโิภคผกัและผลไมท้ีป่นเป้ือนสารเคมมีโีอกาสท าใหเ้กดิสารโคลนีเอสเตอเรสตกคา้งในเลอืด ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิอาการแพ ้
และท าใหเ้กดิโรคต่างๆ และหากมกีารสะสมในร่างกายมากขึน้ กจ็ะท าใหเ้กดิโรคมะเรง็ โรคปอด โรคทางระบบประสาท ระบบภูมคิุม้กนั 
และระบบทางเดนิอาหาร เป็นต้น ซึ่งการศกึษาแบบภาคตดัขวางเชงิวเิคราะหน์ี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อระดบั
โคลนีเอสเตอเรสในเลอืดของผูบ้รโิภคในต าบลเขาพระบาท เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัสารเคมี
ทีต่กคา้งในผกัและผลไมเ้ขา้สู่ร่างกายในเดอืนมนีาคม 2560 กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มแบบบงัเอญิจากประชากรจ านวน 610 คน 
ใน 9 หมู่บา้น ของต าบลเขาพระบาท วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ใชส้ถติริอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
ไคสแคว ์

ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 69.5) อายุเฉลีย่ 54.01 ปี (SD = 15.77) สองในสามของผูบ้รโิภค 
(ร้อยละ 64.40) จบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษา ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส อยู่ด้วยกนั (ร้อยละ 81.10) เกอืบทัง้หมดมรีายได้
ครอบครวั ≤ 10,000 บาท มีระดบัโคลีนเอสเตอเรสในเลือดระดบัเสี่ยง ร้อยละ 31.70 และไม่ปลอดภยั ร้อยละ 7.40 สองในสามมี
พฤติกรรมการป้องกนัสารเคมใีนผกัและผลไมเ้ขา้สู่ร่างกายอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 67.90) รองลงมาอยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 
30.7) อย่างไรกต็ามพฤตกิรรมการป้องกนัสารเคมเีขา้สู่ร่างกายในแต่ละระดบัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัโคลนีเอสเตอเรสในเลอืด เมื่อ
พจิารณาพฤติกรรมการป้องกนัสารเคมเีขา้สู่ร่างกายรายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคที่ใช้ผกัที่ปลูกไว้ขา้งบ้านในการประกอบอาหารทุกครัง้ 
(จ านวน 312 คน) มสีารโคลนีเอสเตอเรสในเลอืดอยู่ในระดบัปกติหรอืปลอดภยัมากกว่าผูท้ี่ไม่ปฏบิตัิหรอืปฏบิตัเิป็นบางครัง้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ (รอ้ยละ 60.9 และ 39.1 ตามล าดบั, p-value  =  0.01) จากผลการศกึษาดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมการใช้
ผกัทีป่ลูกขา้งบา้นประกอบอาหารทุกครัง้ช่วยป้องกนัไม่ใหม้สีารเคมตีกคา้งในเลอืด  ดงันัน้ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัภาวะสุขภาพของคน 
ควรรณรงคใ์หค้รวัเรอืนปลกูพชืผกัปลอดสารเคมขีา้งบา้นไวร้บัประทานเอง  
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Development and evaluation of curcumin loaded-thiolated chitosan/alginate  
nanoparticles for colorectal cancer treatment 

 
Chaiyakarn Pornpitchanarong, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit,  
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Abstract 
 The aim of this study was to develop curcumin (Cur)-loaded thiolated chitosan (Cys-CS)/alginate (ALG) nanoparticles 
(NPs) for colorectal cancer treatment. The NPs were prepared using ionic gelation method. Curcumin was loaded into the 
NPs by entrapment method. The particle size, size distribution, surface charge, loading efficiency, loading capacity and drug 
release characteristic of the Cur-loaded Cys-CS/ALG NPs were investigated. The concentrations of Cys-CS and ALG used 
to form the NPs were 0.05 and 0.025 %w/v, respectively. The nano-sized particles were obtained with the size ranging from 

291-435 nm. The blank NPs exhibited the smallest size and positive surface charge. Incorporation of Cur into the NPs resulted 
in slightly bigger particle size, and the surface charge became negative. It was found that after drug loading the particle size 
changes to 435 nm. Cur released at the desirable rate and reached 97.11% on day 7. Moreover, the release kinetic of Cur 
from the Cur-loaded NPs appears to follow zero order kinetic model; therefore, it seems to be a favorable circumstance to 
further develop a controlled release Cur as a treatment for colorectal cancer.  
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ปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพในเดก็ปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  
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บทคดัยอ่ (Abstract)  
 เดก็ในช่วง 5 ปีแรกถอืว่าเป็นวยัทองของชวีติทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ  การสง่เสรมิและสนบัสนุนเดก็ปฐมวยัร่วมกนัจากบดิา

มารดา คุณครูในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และทมีสุขภาพเกีย่วกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการใหเ้ป็นไปตามวยัจะส่งผลต่อคุณภาพของ
เดก็ในวยัต่อไปได้เป็นอย่างด ีการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาสถานการณ์สุขภาพ ปญัหา
สุขภาพของเดก็ปฐมวยัในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2) เสนอแนวทางในการส่งเสรมิสุขภาพของเดก็ปฐมวยั 3) ประเมนิผลลพัธก์ารส่งเสรมิ
สุขภาพของเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเดก็เล็ก กลุ่มเป้าหมายที่ศกึษาคอื เด็กที่มีอายุ 2-5 ปี จ านวน 344 คน การด าเนินการวจิยั
ประกอบดว้ยการคน้หาสถานการณ์เกีย่วกบัภาวะสุขภาพและปญัหาสุขภาพของเดก็ปฐมวยั การจดัประชุมร่วมกนัเพื่อหาแนวทางใน
การส่งเสรมิสุขภาพและสร้างสุขอนามยัแก่เดก็ปฐมวยัและท าการตดิตามประเมนิผลลพัธ์ทางสุขภาพของเดก็ปฐมวยั เครื่องมอืวจิยั
ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป แบบประเมนิภาวะสุขภาพเดก็ปฐมวยั วเิคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถี่ รอ้ยละ และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ทีมผู้วิจยัได้พฒันาแบบประเมินภาวะสุขภาพเด็กปฐมวยัของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุขปี พ .ศ. 2556 ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและมีการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรง (Content validity index) 0.98 จาก
ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน สถานทีด่ าเนินการวจิยัคอืศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบางตง ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นสระบวั ศนูยพ์ฒันาเดก็
เล็กวดัโคกเหล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามสัยดิท่าสูงบน  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตัง้แต่ สงิหาคม 2559 - 
มกราคม 2560 

ผลการวิจยัพบว่า   
1. สถานการณ์สุขภาพและปญัหาสุขภาพของเดก็ปฐมวยัในภาพรวม เดก็ส่วนใหญ่มสีุขภาพแขง็แรง สามารถท ากจิกรรม

ต่างๆ ไดต้ามปกต ิแต่จากการตรวจร่างกายพบปญัหาสขุภาพมากทีส่ดุ 5 อนัดบัคอื คอื ผวิหนงัมรี่องรอยจากแผลพุพอง 258 คน (รอ้ย
ละ 75) มฟีนัผุ 218 คน (ร้อยละ 63.37) มอีาการหวดั (รวมอาการไอ มนี ้ามูก เจบ็คอ คอแดง ไขร้่วมกบัมนี ้ามูก) 171 คน (ร้อยละ 
49.71) บรเิวณศรีษะมไีขเ่หาและตวัเหา 83 คน (รอ้ยละ 24.13) และ มผีื่นคนัและเป็นฝี 42 คน (รอ้ยละ 12.21) 

2. แนวทางในการส่งเสรมิสุขภาพแก่เดก็ปฐมวยั คอื การลดการตดิเชือ้ประกอบไปดว้ย การดูแลสุขอนามยัในภาพรวมทัง้ใน
ช่องปากและฟนั มกีารพฒันาความรูโ้ดยการจดักจิกรรมหนูน้อยฟนัสวยโดยมสีื่อการเรยีนรู ้มโีมเดลการแปรงฟนัเน้นใหเ้ดก็แปรงฟนั
หลงัอาหารทุกวนั กจิกรรมการออกก าลงักายเพื่อให้ปอดแขง็แรง กจิกรรมการกนิผกัผลไมแ้ละดื่มนมทุกวนั การแยกของใชส้่วนตวั 
แยกเดก็เมื่อเจบ็ป่วย การใชผ้า้เชด็หน้าส่วนตวัปิดปากจมูกขณะไอจาม การเน้นใหเ้ดก็ลา้งมอืบ่อยๆ  การท าความสะอาดของเล่นทุก
สปัดาห์ จดักจิกรรมก าจดัเหาร่วมกบัผูป้กครอง จดัท าบอร์ดใหค้วามรูแ้ก่เดก็และผู้ปกครอง มกีารสื่อสารกบัผูป้กครองเพื่อขอความ
ร่วมมอืเรื่องการรกัษาความสะอาดร่างกายและสุขภาพใหก้บัเดก็ ครูประจ าชัน้ตรวจสุขภาพก่อนเขา้หอ้งเรยีนทุกวนั หากพบผดิปกติ
จะแจง้ผูป้กครองทราบ 

3. ผลการใชแ้นวทางการสง่เสรมิสขุภาพเดก็ จ านวน 292 คน พบว่า ปญัหาสขุภาพของเดก็ลดลงจากเดมิเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน
คอื ฟนัผุลดลงเหลอืรอ้ยละ 61.6 ผวิหนงัมรี่องรอยจากแผลพุพอง ลดลงเหลอืรอ้ยละ 49 อาการหวดัลดลงเหลอืรอ้ยละ 23.3 ไขเ่หาและ
ตวัเหาลดลงเหลอืรอ้ยละ 19.2 และแผลพุพองลดลงเหลอืรอ้ยละ 9.6   



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

206 กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

 

จากผลการศึกษาจะเหน็ว่าปญัหาสุขภาพส่วนใหญ่มาจากการดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคลยงัไม่ดีพอและการติดเชื้อระบบ
ทางเดนิหายใจ ภายหลงัด าเนินการส่งเสรมิสุขภาพเดก็ปฐมวยั พบว่าปญัหาสุขภาพต่างๆ ลดลงอย่างชดัเจน ดงันัน้ครูผูดู้แลเดก็และ
ผูป้กครองจะตอ้งร่วมมอืกนัในการสง่เสรมิสขุภาพและดแูลความสะอาดร่างกายของเดก็ตัง้แต่หวัจรดเทา้เพิม่ขึน้และเฝ้าระวงัการตดิเชือ้
เน่ืองจากเดก็มภีูมติา้นทานน้อยกว่าผูใ้หญ่เพื่อการมสีขุภาวะทีด่ขีองเดก็ต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords)   
การสง่เสรมิสขุภาพ, ปญัหาสขุภาพ, เดก็ปฐมวยั 
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Sagittal lower extremity kinematics during single-leg landing in athletes with anterior cruciate ligament 
reconstruction: a pilot study 
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Nakhon Pathom 73170, Thailand 
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Abstract 
 The purpose of the study was to investigate the lower extremity angles of sagittal plane during single- leg landing in 
various directions. Six athletes (four males, two females) with anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR) participated. 
They have returned to sports completely. They were asked to perform single- leg landing from 30-cm height platform in four 
directions ( forward, 30o diagonal, 60o diagonal, and lateral directions) .  Jump- landing tests were collected using a Vicon™ 
motion analysis system.  Lower extremity angles at initial contact and at peak vertical ground reaction force (GRFv)  were 
reported and compared among directions of jump landing. The statistical analysis was analyzed using the repeated measures 
ANOVA.  At initial contact, knee flexion exhibited a trend of increase while hip flexion angle was showing a decrease from 
forward to lateral direction.  Knee flexion angles were 10.4o, 12.2o, 13.2o, and 15.2o.  Hip flexion angles were 34.2o, 35.9o, 
33.6o, and 30.7o.  At peak GRFv, jump- landing direction significantly influenced ankle dorsiflexion.  Significant greater ankle 
dorsiflexion was observed in lateral (19.1o) and 60o diagonal (14.2o) directions than forward (5.7o) direction. Hip flexion angles 
showed a trend of increase while knee was showing decrease from forward to lateral direction.  However, jump- landing 
direction did not significantly influence hip and knee flexion angles at both phases. This study showed that, in the situation of 
returning to sports in athletes with ACLR, a decreased hip flexion and an increased ankle dorsiflexion might lead to increase 
a risk of knee injury during single- leg landing in diagonal and lateral directions.  Physical therapy and rehabilitation program 
should address these risks of recurrent injury and should develop treatment to prevent the recurrent ACL injury. 
 
Keywords 
Kinematics, Angle, Jump-landing, ACL reconstruction, Knee injury  
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Effect of semi-synthetic andrographolide analogue-loaded polymeric micelles on HN22 cell migration  
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1Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Mueang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

2Department of Chemistry, Faculty of Science, Burapha University, Mueang, Chonburi 20131, Thailand 
 

*Charoensuksai _p@su.ac.th 
 
Abstract 
 Semi-synthetic andrographolide (AG) analogue namely 19-tert-butyldiphenylsilyl-8,17-epoxy andrographolide or 3A.1 
is an anticancer drug. However, the major problem of 3A.1 is poor water solubility hindering the preparation of a delivery 
system for clinical applications. To improve the water solubility and anticancer potency of this analogue, the 3A.1-loaded 
polymeric micelles employing N-naphthyl-N-O-succinyl chitosan (NSCS) as amphiphilic copolymer were prepared by dropping 
method. The morphology, particle size, entrapment efficiency (%EE) and loading capacity (LC) were evaluated. The 3A.1-
loaded NSCS micelles were successfully prepared. These micelles were nano-size (66.26 to 102.53 nm) and spherical shape 
with negative surface charge (-30.50 to -22.23 mV). The 3A.1-loaded NSCS micelles with 40% drug loading exhibited the 
maximum values of both %EE (90.84%) and LC (363.25 g/mg), indicating that high amount of 3A.1 could be entrapped into 
the NSCS micelles. In addition, in vitro anticancer activity and cell migration assay on HN22 cells were evaluated. The 3A.1-
loaded NSCS micelles exhibited stronger anticancer effect and cell migration suppression than the free drug. Therefore, these 
NSCS micelles containing 3A.1 may be potential nanocarriers for the treatment of cancer. 
 
Keywords 
Andrographolide analogue, Polymeric micelles, Cell migration, Oral cancer 
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RELATIONSHIP BETWEEN TRUNK STABILIZER MUSCLE STRENGTH AND FRONTAL HIP AND KNEE ANGLES 
DURING SINGLE-LEG SQUAT IN FEMALE INDIVIDUALS 
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*sirikarn.som@mahidol.ac.th 

 
Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate correlation between trunk stabilizer muscle strength and the 
frontal hip and knee angles during single-leg squat. Method: Fifteen women (19-27 years old) participated in this study. All 
participants were right leg dominance. Trunk stabilizer muscle strength was measured. A Vicon™ Nexus system with 10 
cameras were used to examine the frontal hip and knee angles. Single-leg squat test was used dominant leg. Spearman’s 
rank correlation was used to determine the correlation between the level of lumbar stabilization exercise and the frontal hip 
and knee angles. Besides, Pearson’s correlation was analyzed the correlation between trunk muscle strength which was 
measured by handheld dynamometer and the frontal hip and knee angles. Results: Muscle strength of right external oblique 
abdominis showed a negatively significant correlation with the frontal hip angle (r = - 0. 61, p = 0. 02) . The level of lumbar 
stabilization exercise had no correlation with the frontal hip and knee angles. 

Conclusion: This study demonstrated that trunk stabilizer muscle strength associated with the frontal hip during 
single-leg squat. Further study should consider the effect of trunk stabilizer muscle on lower extremity biomechanics.  
 
Keywords 
Trunk stabilizer, trunk muscle strength, single-leg squat, frontal hip angle, frontal knee angle  
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็ปฐมวยัหลงัท ากจิกรรมสง่เสรมิความฉลาดทาง
อารมณ์แบบมสี่วนร่วมจากคุณครปูระจ าศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และผูป้กครอง เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเดก็ทีม่อีายุอยู่ในช่วง 3-5 ปี จ านวน 
226 คน จากศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4 ศูนยไ์ดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบางตง ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑบ์า้นสระบวั ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็วดัโคกเหลก็ ศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑป์ระจ ามสัยดิท่าสงูบน จงัหวดันครศรธีรรมราช กลุ่มตวัอย่างจะเป็นผูท้ีย่นิยอมและสามารถ
อยู่ครบช่วงทีด่ าเนินกจิกรรม ด าเนินการวจิยัโดยประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็จากผูป้กครองร่วมกบัครปูระจ าชัน้ในช่วงก่อน
การด าเนินกจิกรรม หลงัจากนัน้ท ากจิกรรมกลุ่มในช่วงก่อนเปิดเทอมการศกึษา โดยมตีวัแทนผูป้กครองและคุณครูประจ าศูนยเ์ดก็เลก็
ประชุมร่วมกนัเพื่อออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้และการเล่นต่างๆทีส่อดแทรกการส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์  และหลงัปิดภาค
การศึกษาด าเนินการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอีกครัง้  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 4 เดือน  เครื่องมือวิจยั
ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป และแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์เดก็วยั 3-5 ปี ของกรมสขุภาพจติ ซึง่มขีอ้ค าถาม 15 
ขอ้ แบ่งเป็นค าถามดา้นด ีดา้นเก่งและดา้นสุข ดา้นละ 5 ขอ้ แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการทดสอบความเชื่อมัน่ดว้ยได้
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั 0.71 วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าความถี ่ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบท ี 

ผลการศกึษาพบว่า หลงัการด าเนินกจิกรรม เดก็สว่นใหญ่รอ้ยละ 77.4 (จ านวน 175 คน) มคีะแนนความฉลาดทางอารมณ์อยู่
ในเกณฑ์ปกติและสูงกว่าเกณฑ์ จากการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัท ากจิกรรมเดก็มคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมหลงัท า
กจิกรรมสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (t = 2.902, p < 0.05) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยด้านด ีก่อนและหลงัท า
กจิกรรมสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(t = 6.049, p < 0.01) ส าหรบัคะแนนเฉลีย่ดา้นเก่งและดา้นสุขไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญั  สอดคล้องกบัลกัษณะกจิกรรมที่ต้องการเน้นให้เด็กเป็นคนดีก่อนคนเก่ง  การส่งเสรมิพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ให้
ประสบความส าเรจ็นัน้ตอ้งใชค้วามเอาใจใสจ่ากผูท้ีด่แูลอย่างใกลช้ดิ  ความฉลาดทางอารมณ์เป็นคุณลกัษณะจ าเป็นทีต่อ้งปลกูฝงัตัง้แต่
ช่วงเริม่ตน้ของชวีติเพื่อใหเ้ดก็ไดเ้ตบิโตเป็นทัง้คนด ีเป็นคนเก่ง และมคีวามสขุต่อไป 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
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กลุ่มวจิยัการดแูลสขุภาพ ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมสุขภาพตนเองได้ ครอบคลุมถึงการจดัการทาง
สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลาย ซึง่ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อประโยชน์และปกป้องสุขภาพและคุณภาพชวีติของแต่ละบุคคลด้วย
การป้องกนั และป้องกนัสาเหตุของสุขภาพทีไ่ม่ด ี(WHO, 2016) ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ได้พฒันางาน
บรกิารวชิาการเพื่อรบัใชส้งัคมด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ ในเขตพืน้ทีภ่าคใต้ตอนบน ร่วมกบันักวชิาการในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
และจงัหวดักระบี ่จ านวน 18 คน ด าเนินงานสนับสนุนวชิาการใหก้บัชุมชนผูร้บัทุนสนบัสนุนใหด้ าเนินโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพ จาก
ส านกัสรา้งสรรคโ์อกาสและนวตักรรม (ส านกั 6) กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส) ทมีสนบัสนุนวชิาการ (พีเ่ลีย้งโครงการ) 
ไดส้นบัสนุนวกิารใหก้บัผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน และประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่รบัทุนไปด าเนินการ ใหม้ีความสามารถในการขบัเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นได้ประสบผลส าเร็จ โดยประยุกต์แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและกฎบตัรออตตาวา (Ottawa 
Charter) เป็นแนวทางในการสนับสนุนชุมชนเป้าหมายใหส้ามารถจดัการตนเองเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพได ้ดว้ยการช่วยเตมิเตม็ใน
กระบวนการพฒันาศกัยภาพชุมชนไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อถอดบทเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน : กรณีศึกษา
พฤติกรรมการบรโิภคผกัและผลไม้ของนักเรยีนในโรงเรยีนอ่าวลกึ โดยมกีารเลอืกผู้ให้ขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 43 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย1) ผู้บรหิารของโรงเรยีน จ านวน 2 คน 2) ตวัแทนครู จ านวน 10 คน 3) ตวัแทนนักเรยีน จ านวน 15 คน 4) ตวัแทน
ผู้ปกครอง จ านวน 10 คน 5) ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 คน 6) แม่ครวั จ านวน 3 คน 7) ตวัแทนชุมชนทีม่คีวามรู้ด้านภูมปิญัญาทอ้งถิน่
จ านวน 2 คน ไดท้ าการศกึษาในช่วงเดอืน ตุลาคม – ธนัวาคม 2560 ใชแ้นวทางการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
ขอ้มลู โดยตรวจโครงสรา้งแนวค าถามโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน น ามาทดลองใช ้ปรบัปรุงจนมคีุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสงัเกต 
สมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม ตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มลูดว้ยการตรวจสอบสามเสา้ วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา  
 ผลการศกึษาสะท้อนให้เหน็รูปแบบการส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคผกั ผลไม้ของนักเรยีนในโรงเรยีนอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบดว้ย1) ผลลพัธย์นืยนัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 1.1) เกดิคณะท างานเพื่อการสรา้งเสรมิสขุภาพนกัเรยีน จ านวน 43 คน 1.2) นกัเรยีน
ไดร้บัประโยชน์ จ านวน 610 คน 1.3) เกดิกจิกรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพดว้ยการบรโิภคผกั ผลไมอ้ย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น 
การพฒันาศกัยภาพคณะท างานใหม้คีวามรู ้ทกัษะในการจดัเมนูอาหารและโภชนาการในโรงเรยีน เดนิรณรงคใ์หค้วามรูเ้รื่องประโยชน์
ของการกนิผกัและผลไม ้การบูรณาการกนิผกัผลไมก้บัการเรยีนการสอน กจิกรรมหน้าหอ้งสวยดว้ยผกัประดบั กจิกรรมพีช่วนน้องท า 
โดยการใหข้อ้มลูเสยีงตามสาย จดันิทรรศการใหค้วามรูแ้ละปรบัเนื้อหาใหท้นัสมยัต่อเนื่อง กจิกรรมผักผลไมห้รรษาพาเพลนิ โดย เล่า
นิทาน รอ้งเพลง กจิกรรมพ่อแม่ปลูกลูกดูแล โดยปลูกผกัผลไมใ้นพืน้ทีว่่างของโรงเรยีน จดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน เช่น โครงงานเมนูโปรดของฉัน โดยใหน้ักเรยีนดดัแปลงเมนูอาหารตามจนิตนาการของนักเรยีนเอง กจิกรรมสเปเชีย่ลเดย์  
โดยผู้ปกครองจดัป่ินโตเมนูผกัมาให้ลูกรบัประทานที่โรงเรยีน การออกร้านจ าหน่ายอาหารโดยนักเรยีน การส่งเขา้ประกวด พฒันา
ศกัยภาพแม่ครวัในการส่งเสริมใหน้ักเรียนกนิผกัผลไม้ และติดตามประเมนิผล โดยการสงัเกตและจดบนัทกึลงเศษอาหารที่เหลอื 
สรุปผลการตดิตามเดอืนละ 1 ครัง้ 1.4) เกดิกลไกการการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การบูรณาการกบัการเรยีนการสอน การสรา้ง
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แกนน ารุ่นใหม่ เป็นตน้ 1.5) นกัเรยีนบรโิภคผกั ผลไมเ้พิม่ขึน้ โดย มนีกัเรยีนทีไ่ม่ทานผกัเลยจ านวน 44 คน หนัมาเป็นรบัประทานผกั
เป็นรอ้ยละ 100 2) ผูด้ าเนินการสรา้งเสรมิสขุภาพนกัเรยีน ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร ตวัแทนคร ูตวัแทนแม่ครวั ตวัแทนนกัเรยีน ตวัแทน
ผูป้กครอง คนในชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ เทศบาล โรงงานน ้ามนั
ปาลม์ เป็นต้น 3) กระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาพนักเรยีนในโรงเรยีนทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 3.1) การ
วางแผนงาน โครงการที่ชดัเจน 3.2) มกีารด าเนินงานตามแผนงาน การสื่อสารขอ้มูลที่ดกีบัทุกฝ่าย 3.3) ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 4) ปจัจยัความส าเรจ็ในการสร้างเสรมิสุขภาพของนักเรยีนในโรงเรยีนอ่าวลกึ เกดิจาก 4.1) ความรกัและสามคัคีใน
คณะท างานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 4.2) การมกีจิกรรมทีห่ลากหลายท าใหน้ักเรยีน ครู ผูป้กครอง มสี่วนร่วมในกจิกรรมสรา้งความรกั 
ความสขุ ความสามคัคแีก่นกัเรยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ท าใหเ้กดิความภูมใิจทีไ่ดข้บัเคลื่อนกจิกรรมดว้ยตวัเองและเกดิกระบวนการเรยีนรู้
ใหโ้รงเรยีนสามารถจดัการและพึง่ตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื ดงันัน้จงึมกีารเสนอใหม้กีารขยายผลการด าเนินงานจดักจิกรรมไปสู่โรงเรยีน
หรอืชุมชนอื่นๆให้กว้างขวางมากขึน้ ในการสร้างเสรมิสุขภาพนักเรยีนในการบรโิภคผกั ผลไม้ที่ต่อเนื่องและยัง่ยนื อนัจะส่งผลให้
นกัเรยีนมภีาวะสขุภาพทีด่ต่ีอไป 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การสรา้งเสรมิสขุภาพ, พฤตกิรรมการบรโิภคผกัและผลไม,้ นกัเรยีน, โรงเรยีนอ่าวลกึ, จงัหวดักระบี ่
 
แหล่งทุน (Funding agency)  
กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
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ความคาดหวงัต่อโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชมุชนภาคใต้ตอนบน 
 

อไุร จเรประพาฬ* และ สุดา ใจห้าว 
 

ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161   
 

 *jurai@wu.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)   
การวิจยัการวจิยัเชงิชาติพนัธุ์วรรณนานี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในชุมชนภาคใต้

ตอนบน ต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เลอืกผู้ให้ขอ้มูลและจดัเกบ็ขอ้มูลจนอิม่ตวัรวมทัง้หมด 78 คน ได้แก่ ผู้ให้บรกิารสุขภาพ 
ประชาชนทุกกลุ่มวยั ผูน้ าชุมชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารจากส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิผูบ้รหิารกระทรวง
สาธารณสขุ ศกึษาช่วง มกราคม - มถุินายน 2560 ใชแ้นวค าถามกึง่โครงสรา้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสงัเกต สมัภาษณ์และสนทนา
กลุ่ม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลด้วยการตรวจสอบสามเสา้ วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา  

ผลการศึกษาสะท้อนถึงความคาดหวงัต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ดงันี้ 1) ผลลพัธ์การบริการ 1.1) เป็นศูนย์บรกิาร
สขุภาพทีม่คีวามเป็นเลศิ มศีกัยภาพสงู ดแูลการเจบ็ปว่ยซบัซอ้นทีส่ง่ต่อมาจากโรงพยาบาลในเขตภาคใตต้อนบน เน้นความเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นครบทุกสาขา บรกิารแบบ “เขา้ถงึง่าย หน้าไม่งอ รอไม่นาน” 1.2) ใหบ้รกิารแบบองคร์วม ครอบคลุมทุกมติ ิ1.3) เป็นแหล่ง
ริเริ่ม และพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.4) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเป็นศูนย์กลางด้านการพฒันา 
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2) สหวิชาชพีที่ให้บรกิาร ต้องมีจ านวนเพยีงพอ เก่ง เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดูแลตาม
มาตรฐานไดอ้ย่างมคีวามสุข 3) สิง่แวดลอ้ม ควรจดัใหส้ะอาด บรรยากาศด ีปลอดภยั ไม่แออดั เดนิทางสะดวก และเอือ้ต่อบุคคลกลุ่ม
พเิศษ เช่น ผูพ้กิาร ผูส้งูอาอายุ 4) ทรพัยากรสนับสนุนการบรกิาร มเีทคโนโลยกีารสื่อสารทีม่ศีกัยภาพ ทนัสมยั เพยีงพอ ใชง้านง่าย 
แม่นย า ผลการศกึษานี้เสนอต่อผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใชป้ระกอบการตดัสนิใจก าหนดนโยบายพฒันาโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทยฯ์ 
ในระยะถดัไป 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ความคาดหวงั, โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, การบรกิารทางการแพทย ์
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
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การศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรียของสารลปิูนิฟอลินต่อเยือ่หุ้มเซลลข์อง Staphylococcus aureus  
ด้วยวิธี Flow cytometry 

 
กมล อยูสุ่ข 

 
สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรูณ์  67000  
 

vetgetmoonlight@hotmail.com 
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

ในปจัจุบนั การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย มีอตัราที่สูงขึ้น ท าให้เป็นปญัหาที่ต้องรีบหาทางแก้ไข เพื่อเป็นการป้องกนัการ
เสยีชวีติของคนไขท้ีม่สีาเหตุจากการเกดิโรคตดิเชือ้แบคทเีรยี Staphylococcus aureus เป็นเชือ้ฉวยโอกาสทีพ่บไดบ้่อยในผูป้ว่ย และมี
อตัราการดือ้ยาทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ การคดิคน้หายาชนิดใหม่ เพื่อตา้นเชือ้แบคทเีรยีชนิดนี้ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างมาก การใช้
เทคนิค flow cytometry เพื่อศกึษากลไกการท างานของเซลล์แบคทเีรยี เป็นเทคนิคที่ใชใ้นการวดัความหลากหลายของคุณลกัษณะ
ภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ โดยใช้หลกัการวดัความยาวคลื่นแสงที่ตกกระทบเซลล์ (excitation) และวดัการกระจายของเซลล์ 
(emission) หลงัจากไดร้บัการกระตุน้เมื่อยอ้มดว้ยส ีfluorescene 
 ลูปินิฟอลิน เป็นสารสกัดประเภทฟลาโวโนน กลุ่มฟลาโวนอยด์ พบมากในชะเอมเหนือ (Derris reticulata Craib.) จาก
ผลการวจิยัทีผ่่านมา พบว่า สารสกดัหยาบจากล าต้นชะเอมเหนือ มฤีทธิใ์นการต้านอนุมูลอสิระ การลดน ้าตาลในเลอืด ฤทธิต์้านการ
อกัเสบ ฤทธิต์้านเชือ้แบคทเีรยี และ ฤทธิต์้านเชือ้ไวรสัเรมิ ในการศกึษาครัง้น้ี เราไดส้กดัสารลูปินิฟอลนิ โดยวธิ ีSoxhlet extraction 
ดว้ยสารละลายเฮกเซน หลงัจากนัน้ ท าการ ตกตะกอนผลกึ (Crystallization) ไดผ้ลกึรปูเขม็สเีหลอืงของลปิูนิฟอลนิ (รปูที ่1) หลงัจาก
นัน้ ท าการพสิจูน์เอกลกัษณ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงสรา้งทางเคมดีว้ยวธิ ีNuclear magnetic resonance spectroscopy 
และ Mass spectroscopy เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัทีผ่่านมา พบว่า มโีครงสรา้งทางเคมเีหมอืนกนั (Yusook,K et al,2017) เมื่อศกึษา
ฤทธิต์้านแบคทีเรีย ของสารลูปินิฟอลิน ต่อเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus  aureus  ด้วยวิธี Flow cytometry โดยใช้ส ีPropidium 
iodide (PI) ซึง่เป็นส ีfluorescence ความเขม้ขน้ 5 ไมโครกรมั/มลิลลิติร เป็นสารทดสอบความสมบูรณ์ของเยื่อหุม้เซลล ์พบว่า สารลูปิ
นิฟอลนิ ทีค่วามเขม้ขน้ 8 ไมโครกรมั/มลิลลิติร เพิม่การซมึผ่าน (permeability) ของส ีPropidium iodide ในเยื่อหุม้เซลลแ์บคทเีรยีเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม (รปูที ่2) ดงันัน้ วธิ ีflow cytometry จงึมปีระโยชน์ในการทดสอบหากลไกการออกฤทธิต่์อเยื่อหุม้เซลลข์อง
แบคทเีรยีโดยการวดัค่าความยาวคลื่นแสงของส ีfluorescence ที ่544 นาโนเมตร หลงัจากเตมิสารสกดัลปิูนิฟอลนิ เพื่อดคูวามสมบรูณ์
ของเยื่อหุม้เซลล ์และสามารถสนบัสนุนผลการทดลองในงานวจิยัทางจุลชวีวทิยา ใหม้คีวามถูกตอ้ง แม่นย า มากขึน้ 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
flow cytometry, Staphylococcus aureus, ลปิูนิฟอลนิ, เยื่อหุม้เซลล ์ 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
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รปูท่ี 1 ผลึกรปูเขม็สีเหลืองของลูปินิฟอลิน 
 
 

 
 
 
 
                      Control                                                  Lupinifolin                                             Ampicillin 
 

  
 
 
รปูท่ี 2  Histogram แสดงค่าปรมิาณของส ีPropidium iodide ทีซ่มึผ่าน (permeability) เขา้สูเ่ซลลแ์บคทเีรยี Staphylococcus aureus 

จากการวดัค่าการกระจายของแสง (emission) ที ่544 นาโนเมตร ดว้ยวธิ ีflow cytometry หลงัจากเตมิสารสกดัลปิูนิฟอลนิ 
(Lupinifolin) เปรยีบเทยีบกบัสารควบคุม (Ampicillin) 
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รปูแบบการจดัการจดุเส่ียงเพือ่ป้องกนัอบุติัเหตโุดยชมุชน: กรณีศึกษาบา้นต้นเหรียง 
ต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ก าไล สมรกัษ์* พิกลุทิพย ์ขนุเศรษฐ* และ อไุร จเรประพาฬ* 

 
ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

 
*kamlai.so@wu.ac.th 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อถอดบทเรยีนน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารูปแบบการจดัการจุดเสีย่งเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุโดยชุมชน 
กรณีศกึษาบา้นต้นเหรยีง เลอืกผูใ้หข้อ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงทัง้หมด 15 คน ประกอบดว้ย ผูร้บัผดิชอบโครงการ 1 คน คณะท างาน
จดัการอุบตัเิหตุชุมชน 8 คน ผูส้นับสนุนวชิาการ 1 คน และประชาชนอยู่ใกลจุ้ดเสีย่ง 5 คน โดยใชแ้นวค าถาม “การศกึษารปูแบบการ
จดัการจุดเสีย่งเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุโดยชุมชนบา้นต้นเหรยีง” เป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 
คน ทดลองใช้และปรบัปรุงจนสามารถเกบ็ขอ้มูลได้ รวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม ศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมจิาก
เอกสาร รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง และบนัทกึขอ้มูลภาคสนาม วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา ตรวจสอบคุณภาพการวจิยัดว้ย
การตรวจสอบแบบสามเสา้ จดัเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น “รูปแบบการจดัการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบตัิเหตุโดยชุมชน” บ้านต้นเหรียงที่เป็นรูปธรรม 
ประกอบดว้ย 1) ผลลพัธข์องการด าเนินงานทีย่นืยนัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 1.1) เกดิคณะท างานจดัการอุบตัเิหตุชุมชน จ านวน 10 คน เพื่อ
จดัการจุดเสีย่งป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 1.2) จุดเสีย่งต่ออุบตัเิหตุในชุมชนไดร้บัการแกไ้ข 1.3) ลดจ านวนการเกดิอุบตัเิหตุได ้รอ้ยละ 
61.29  1.4) เกดิกจิกรรมการป้องกนัอุบตัเิหตุ ณ จุดเสีย่งทีห่ลากหลาย เช่น ตดิตัง้ป้ายสญัลกัษณ์ จดัทมีเฝ้าระวงั และปรบัปรุงถนน 
เป็นต้น 2) กระบวนการด าเนินงานทีท่ าใหเ้กดิกจิกรรมต่างๆ จนสามารถลดอุบตัเิหตุลงได ้ประกอบดว้ย 2.1) การจดัตัง้คณะท างาน
ทีม่าจากหลากหลายภาคสว่น ประกอบดว้ย คณะท างานป้องกนัอุบตัเิหตุ ไดแ้ก่ ก านนั ต ารวจจราจร เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ คณะท างาน
ชมรมคุม้ครองผูใ้ชร้ถใช้ถนน และพระสงฆ ์เป็นผูด้ าเนินการหลกั ส่วนผูด้ าเนินการร่วม ไดแ้ก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มประชาชนอยู่ใกลจุ้ด
เสีย่ง อาสาสมคัรสาธารณสขุ โรงเรยีน องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ส านกังานทางหลวงที ่14 นครศรธีรรมราช และกรมทางหลวงชนบท 
เป็นตน้ 2.2) การขบัเคลื่อนกจิกรรมเพื่อลดอุบตัเิหตุ ภาคสว่นต่างๆ ร่วมด าเนินกจิกรรม ดงันี้ จดัท าขอ้มลูสถานการณ์จุดเสีย่งเพื่อสรา้ง
ความตระหนักใหก้บัผูใ้ชร้ถใชถ้นน โดยน าขอ้มูลเขา้เวทเีพื่อใหป้ระชาชนร่วมวเิคราะหข์อ้มลูจุดเสีย่ง ออกแบบกจิกรรมต่างๆ เพื่อลด
อุบตัิเหตุ เช่น การแสดงสญัลกัษณ์เตือนภัย (ป้ายเตือนก่อนถึงจุดเสี่ยง ป้ายค าขวญัเตือนภัยในชุมชน กรวยสญัลกัษณ์เตือนภยั 
ภาพวาดเตอืนภยัโดยเยาวชนและนักเรยีน) พระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนตจ์ุดเสีย่ง ปรบัปรุงถนนใหโ้ล่งดว้ยการลดสิง่กดีขวาง ตลอดจน
ขอสญัญาณไฟจราจร 2.3) การติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและการเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 4) ปจัจยัความส าเรจ็ ได้แก่ 4.1) 
คณะท างานเขม้แขง็มาจากภาคทีีห่ลากหลาย 4.2) จดัท าและน าใชข้อ้มลูประกอบการด าเนินงานทุกขัน้ตอน  

ผลการศกึษานี้เสนอใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และกรมทางหลวงชนบท มสีว่นร่วมจดัการจุดเสีย่งอุบตัเิหตุร่วมกบัชุมชน 
รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนชุมชนเพื่อตดิตามเฝ้าระวงัการเกดิอุบตัเิหตุอย่างต่อเน่ือง 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
การจดัการจุดเสีย่ง, ป้องกนัอุบตัเิหตุโดยชุมชน, จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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แบคทีเรียในน ้าทะเลจากบอ่อนุบาลลูกเต่าทะเล ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุเ์ต่าทะเล  อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบุรี  
ระหว่างปี 2553-2560 บนอาหาร ไธโอซลัเฟตซิเตรดไบซอลซูโคลส 

 
ปพน กาญจนศิริพงศ,์ พนัธศ์กัด์ิ พิมพค์ า, กรพรรณ เศวตสุวรรณกลุ และ ธนาพร ช่ืนอ่ิม* 

 
 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000 

 
suy85@hotmail.co.uk 

 
บทคดัย่อ (Abstract) 
 ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุเ์ต่าทะเล โดยหน่วยต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝ ัง่ อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีด าเนินงานอนุรกัษ์พนัธุ์เต่า
ทะเลตามพระราชด าริของ สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลที่ 9 ตัง้แต่ พ.ศ. 2522 มาอย่างต่อเนื่อง การ
ด าเนินงานพบปญัหาดา้นสุขภาพของลูกเต่าในบ่ออนุบาล ผลการส ารวจก่อนหน้าน้ีพบอตัราการป่วยและลม้ตายของลูกเต่าส่วนใหญ่
เกดิจากสาเหตุการตดิเชือ้แบคทเีรยี ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจหาปรมิาณและชนิดของเชือ้แบคทเีรยีในตวัอย่างน ้าทะเลของอนุบาลลูกเต่า
ทะเล อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ พ.ศ. 2553 จนถงึ 2560 ผลการส ารวจปรมิาณแบคทเีรยีดว้ยวธิ ีสเปรดเพลตบนผวิหน้าอาหารไธโอซลัเฟตซิ
เตรดไบซอลซูโคลสวุ้นเลี้ยงเชื้อแขง็ พบว่าในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีจนถึงปี 2560 พบจ านวนแบคทเีรยีมกัมคี่าสูงที่สุดช่วงเดือน 
ตุลาคม ถึง มกราคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว และมคี่าสูงรองลงมาช่วงเดอืน เมษายน ถึง พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน ค่าปรมิาณ
แบคทเีรยีต ่าสดุในช่วงฤดฝูน เมื่อพจิารณาแนวโน้มของปรมิาณเชือ้ในแต่ละรอบปี (มกราคม ถงึ ธนัวาคม) นอกจากนี้พบแนวโน้มของ
ปรมิาณแบคทเีรยีกบัค่าอุณหภูมแิละค่า pH โดยจ านวนแบคทเีรยีทีส่งู (> 2 logCFU/ml) จะอยู่ช่วงอุณหภูมขิองน ้าทะเลระหว่าง 24 – 
29°ซ และค่า pH ระหว่าง 7.2-7.8 เมื่อสุ่มโคโลนีทีพ่บในอาหารไธโอซลัเฟตซเิตรดไบซอลซูโคลส เพื่อจ าแนกชนิดของแบคทเีรยีโดย
การทดสอบทางชวีเคม ีพบแบคทเีรยีหลายสายพนัธุไ์ดแ้ก่ Vibrio spp. (52.93%), Aeromonas spp. (11.76%), Photobacterium spp. 
(17.67%) และเชือ้จ าแนกไม่ได ้(17.64%) ผลการทดลองทีไ่ดท้ัง้ปรมิาณและชนิดของแบคทเีรยีมคีวามส าคญัต่อการบ่งชีคุ้ณภาพน ้า
ทะเลที่ใช้ในการอนุบาลรวมถึงการท านายโรคติดเชื้อแบคทีเรียในลูกเต่าทะเล เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุบาลลูกเต่าทะเลอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
Vibrio spp., แบคทเีรยีในน ้าทะเล, เต่าทะเล, โรคตดิเชือ้แบคทเีรยีในสตัวน์ ้า 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ทุนเลขที ่SRF-JRG-2559-06  
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ประสิทธิผลของการฝึกออกก าลงักายแบบบีบมือต่อการเปล่ียนแปลงความดนัโลหิต  
 

เสาวนีย ์นาคมะเริง1,*, ศิโรรตัน์ วรเชษฐ2์, ลกัขณา มาทอ1 และ ทวีศกัด์ิ จรรยาเจริญ1 

 

1คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40002 
2ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 45170 

 
*nakmareong@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

 การออกก าลงักายแบบบบีมอืเป็นรปูแบบการออกก าลงักายชนิดทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงความยาวของกลา้มเน้ือ และใชเ้วลา
สัน้ โดยมรีายงานถงึประสทิธภิาพของการออกก าลงักายรูปแบบดงักล่าวในการลดความดนัโลหติและปรบัปรุงการท างานของหลอด
เลอืด  อย่างไรกต็ามเป็นทีน่่าสนใจว่าการออกก าลังกายแบบบบีมอืสามารถช่วยลดความดนัโลหติในผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูในระยะที ่
1 ทีไ่ม่ไดร้บัยาไดห้รอืไม่ การศกึษาครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการฝึกออกก าลงักายแบบบบีมอืต่อการเปลีย่นแปลงความ
ดนัโลหติในผู้ป่วยความดนัโลหติสูง โดยผู้ป่วยความดนัโลหติสูงในระยะที่ 1 (ความดนัโลหติซสีโตลกิอยู่ในช่วง 130-139 มลิลเิมตร
ปรอท หรือ ความดนัโลหิตไดแอสโตลิกอยู่ในช่วง 80-89 มิลลิเมตปรอท) จ านวน 44 คน (อายุเฉลี่ย 49.51  6.10 ปี, เพศหญิง 
86.36%) ถูกแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม (22 คน) และกลุ่มออกก าลงักายแบบบบีมอื (22 คน) ฝึกออกก าลงักายแบบบบีมอืดว้ยแฮนดก์รบิที่
ความหนัก 30% ของแรงบบีมอืสูงสุด บบีค้าง 2 นาท ีพกั 1 นาท ี4 ครัง้/ชุด 1 ชุด/วนั ความถี่ 3 ครัง้/สปัดาห์ เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 
ขณะทีก่ลุ่มควบคุมไม่ไดร้บัการออกก าลงักายใดๆ เมื่อสิน้สดุการศกึษาพบว่าการฝึกออกก าลงักายแบบบบีมอืมผีลลดความดนัโลหติซสี
โตลกิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติเิมื่อเปรยีบเทยีบกบัอาสาสมคัรกลุ่มควบคุม  (ความดนัโลหติลดลงเฉลีย่ 5.39  3.49 มลิลเิมตรปรอท, 
p < 0.05) นอกจากนี้ยงัเป็นทีน่่าสนใจว่าอาสาสมคัรกลุ่มออกก าลงักายจ านวน 18% มคีวามดนัโลหติในเกณฑป์กตเิมื่อสิน้สุดการศกึษา 
ขณะที่อาสาสมคัรกลุ่มออกก าลงักายจ านวน 12 คน (55%) มีระดบัความดนัโลหติลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ก่อนความดนัโลหติสูง ผล
การศกึษาในครัง้นี้จงึชีใ้หเ้หน็ว่าการออกก าลงักายแบบบบีมอือาจน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นรปูแบบการออกก าลงักายทางเลอืกในการ
ลดความดนัโลหติในผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูในอนาคต  
 

ค าส าคญั (Keywords) 
การออกก าลงักาย, ความดนัโลหติสงู, การออกก าลงักายแบบบบีมอื  
 
แหล่งทุน (Funding Agency) (ขนาด 14 pt, ตวัหนา)  
ทุนอุดหนุนการวจิยั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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สถานการณ์โรคเบาหวานและระบบบริการสขุภาพในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลกงหรา จงัหวดัพทัลุง 
 

จกัรพงศ ์วารีรตัน์1,*, จนัทรพิ์มพ ์หินเทาว1์,2 และ วรรธนะ พิธพรชยักลุ1  
 

1ภาควชิาทนัตกรรมป้องกนั คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90112 
2หน่วยวจิยัเพือ่การพฒันาการดแูลสขุภาพช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90112 
 

*wareejuck@hotmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รงัทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้ทุกปี ซึง่โรคนี้ก่อใหเ้กดิอาการทีไ่ม่พงึประสงคแ์ละภาวะแทรกซอ้นทีอ่วยัวะ

ส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจากอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพเพิ่มขึ้น รวมทัง้ภาระค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลกงหราในอนาคต การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) ในประชากรทีม่กีาร
คดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวานและระบบบริการ
สขุภาพในผูป้ว่ยเบาหวานชนิดที ่2 โรงพยาบาลกงหรา จงัหวดัพทัลุง ผลการศกึษาพบว่าสถานการณ์โรคเบาหวานชนิดที ่2 ในพืน้ที ่อ.
กงหรา จ.พทัลุง มแีนวโน้มผูป้่วยเพิม่มากขึน้ มคีวามรุนแรงของโรคเพิม่ขึน้และพบว่าระบบบรกิารสุขภาพในผูป้่วยเบาหวานชนิดที ่2 
ของโรงพยาบาลกงหราเป็นระบบทีด่ ีสว่นใหญ่มกีารปรบัเปลีย่นการท างานจากเชงิตัง้รบัเป็นเชงิรุก ใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ ( one stop 
service) และดแูลผูป้ว่ยแบบสหวชิาชพี ( interdisciplinary team approach ) สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ว่ยและสามารถปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ แต่การดแูลดา้นสขุภาพช่องปากยงัแยกสว่นจากสหวชิาชพีอื่นๆ 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
โรคเบาหวานชนิดที ่2, สถานการณ์โรคเบาหวาน, ระบบบรกิารสขุภาพ  
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
ทุนอุดหนุนการวจิยัเพื่อวทิยานพินธ ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
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ประสิทธิภาพของสารสกดัจากเมลด็ยอและดอกปาลม์น ้ามนัตวัผูใ้นการยบัยัง้การเจริญเติบโตของลูกน ้ายุง 
 

ประกิต ไชยธาดา*, รตันา เพชรรอบ และ บษุบาวรรณ ส่งศรี 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 
 อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80280 

 
*prakitch0106@gmail.com 

  
บทคดัยอ่ (Abstract) 

  ในงานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสทิธภิาพของสารสกดัจากเมล็ดยอและดอกปาล์มน ้ามนัตัวผู้ในการยบัยัง้การ
เจรญิเตบิโตของลูกน ้ายุง โดยมกีารเตรยีมสารสกดัของพชืทัง้สองชนิดจากเมลด็ของยอและจากดอกของปาลม์น ้ามนัตวัผูด้ว้ยน ้ากลัน่
และเอทานอล การทดสอบเบือ้งต้นของสารอลัคาลอยด ์และฟลาโวนอยดข์องสารสกดัจากเมลด็ยอและดอกปาลม์น ้ามนัตวัผู ้โดยเกบ็
ตัวอย่างของลูกน ้ายุงจากบริเวณที่มนี ้าขงั รวมถึงการวิเคราะห์ค่า  LC50 จากการทดลองพบว่าสารเคมีที่พบจากสารสกดัเหล่านี้มี
องค์ประกอบของสาร อลัคาลอยด์และฟลาโวนอยด์ ซึ่งสารอลัคาลอยด์เป็นสารชวีภาพที่มคีุณสมบตัิฆ่าแมลง ซึ่งผลการศกึษาการ
ควบคุมการเจรญิเตบิโตของลูกน ้ายุงจากสารสกดัของเมลด็ยอและดอกปาลม์น ้ามนัตวัผู้ดว้ยน ้ากลัน่และเอทานอล พบว่า ลูกน ้ายุงที่
ไดร้บัสารสกดัดว้ยเอทานอล มอีตัราการตายของลกูน ้ายุงสงูกว่าสารสกดัดว้ยน ้ากลัน่ และสารสกดัในระดบัความเขม้ขน้สงูท าใหม้อีตัรา
การตายของลูกน ้ายุงมากกว่าสารสกดัในระดบัความเขม้ขน้ต ่า โดยสารสกดัของดอกปาลม์น ้ามนัตวัผูด้ว้ยเอทานอลและน ้ากลัน่ มคี่า  
LC50 เท่ากบั 2.27±0.75 และ 2.82±0.05 %v/v ตามล าดบั สว่นสารสกดัเมลด็ยอดว้ยเอทานอลและน ้ากลัน่มคี่า LC50 เท่ากบั 5.10±0.09 
และ 3.65±0.06 %v/v ตามล าดบั สารสกดัจากเมลด็ยอและดอกปาล์มน ้ามนัตวัผู้ในตวัท าละลายเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% (α=0.05) ดงันัน้ สารสกดัจากเมลด็ยอและดอกปาลม์น ้ามนัตวัผูส้ามารถใชค้วบคุมการเจรญิเตบิโต
ของลกูน ้ายุงได ้ 
  
ค าส าคญั (Keywords) 
เมลด็ยอ, ดอกปาลม์น ้ามนัตวัผู,้ ลกูน ้ายุง 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการควบคมุระดบัน ้าตาลในเลือดผูป่้วยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี2 โรงพยาบาลปากพนัง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
อมรรตัน์ รกัฉิม1, สงวน ลือเกียรติบณัฑิต2 และ วรนุช  แสงเจริญ2,* 

 

1 ฝา่ยเภสชักรรม โรงพยาบาลปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 80140  
2 อาจารยค์ณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

 
*woranuch.s@psu.ac.th   

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

 โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นปญัหาส าคญัทัว่โลก เกดิจากความผดิปกตขิองร่างกายทีม่กีารสรา้งฮอรโ์มนอนิซูลนิจากตบั
อ่อนไม่เพยีงพอ ท าใหร้่างกายมภีาวะระดบัน ้าตาลในเลอืดสงู เป็นสาเหตุใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นตามมาหากไม่ไดร้บัการดูแลรกัษาอย่าง
ถูกต้อง เช่น โรคไต โรคระบบประสาทท างานบกพร่อง รวมทัง้โรคหวัใจและหลอดเลอืด เป็นต้น การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการควบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลอืดของผูป้ว่ยโรคเบาหวานมคีวามส าคญั ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากงานวจิยัจะช่วยใหด้แูลผูป้ว่ยใหม้กีารควบคุมระดบัน ้าตาล
ในเลอืดไดด้ยีิง่ขึน้ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 
ท าการศกึษาในผูป้ว่ยโรคเบาหวานทีเ่ขา้รบัการรกัษาทีค่ลนิิกเบาหวาน ณ โรงพยาบาลปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยเกบ็จาก
ฐานข้อมูลใน Hosxp ย้อนหลงั 6 เดือน (1 มิถุนายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560) จากการมาพบแพทย์ครัง้ล่าสุด เก็บผลการ
วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารและขอ้มูลพืน้ฐานของผูป้่วยจ านวนทัง้หมด 1,992 ราย ซึง่แบ่งผูป้่วยออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มทีค่วบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลอืดอยู่ในเกณฑ์ (HbA1c น้อยกว่ารอ้ยละ 7) จ านวน 883 คน และกลุ่มผูป้่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดบัน ้าตาลใน
เลอืดไม่ได ้(HbA1c มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 7) จ านวน 1,109 คน ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ เพศ น ้าหนกั ระดบัไขมนัในเลอืด 
ความดนั ดชันีมวลกาย อตัราการหายใจ ระยะเวลาทีเ่ป็นโรคเบาหวาน เป็นตน้ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส าคญัทีส่มัพนัธก์บัการควบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลอืดใหถ้งึเกณฑ ์ไดแ้ก่ ค่า Systolic blood pressure อยู่ในช่วงมากกว่าหรอืเท่ากบั 120 มลิลเิมตรปรอท (p = 0.005) 
ดัชนีมวลกายมากกว่า 18.5-22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร  (p = 0.011) high density lipoprotein มากกว่าหรือเท่ากับ 40 มิลลิกรมั/
เดซลิติร (p = 0.06) triglyceride น้อยกว่า 150 มลิลกิรมั/เดซลิติร (p = 0.018) และมปีระวตัเิป็นโรคเบาหวานน้อยกว่า10ปี (p = 0.001)  

ขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาครัง้น้ี อาจเป็นประโยชน์ส าหรบัการเฝ้าระวงั ดูแลและติดตามผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อกระตุ้นให้
ผูป้ว่ยมกีารควบคุมระดบัน ้าตาลทีด่ขี ึน้ สง่ผลใหช้ะลอโอกาสเกดิโรคแทรกซอ้นจากโรคเบาหวานในอนาคตได ้
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปจัจยั, การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืด, โรคเบาหวาน  
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ก ำหนดกำร กลุ่มหัวข้อพิเศษ : วิชำกำรรับใช้สังคม 
ประชุมวิชำกำรระดบัชำติ “วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10” 

วันพุธที่ 27 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
ณ ห้อง 3310 อำคำรเรียนรวม 3  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

เวลำ ชื่อผลงำน ผู้น ำเสนอ/นักวจิัย หน่วยงำน 
07.30-08.30 ลงทะเบียน 
08.30-12.00 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 

บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช  และ  รศ.ดร.นริันดร  มาแทน 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.05 ช้ีแจงรายละเอียดและข้อตกลงในการน าเสนอผลงานวิจยัร่วมกัน 
13.05-13.40 บรรยำยพิเศษ เร่ือง งำนวิชำกำรรับใช้สังคม...จริงหรือ ? : ประสบกำรณ์ ก ำลังใจ แรงบันดำลใจ ข้อคิด ในกำรขับเคลื่อน

งำนวิจัยเพ่ือชุมชน  โดย  รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ  ส านักวิชารัฐศาสตรแ์ละนติิศาสตร์ 
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย Session 1 : บทเรียนชุมชนและกำรท่องเที่ยว 

เวลา 13.50 – 14.40 น. 
ประธาน Session : รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ , เลขานุการ Session : คุณปิ่นเพชร ภักดณีรงค์, คณุกนตวรรณ อ้ึงสกุล 

13.40-13.55 26. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนใน
จังหวัดแพร ่

อ.ดร.เชษฐ์ ใจเพชร  มหาวิทยาลยัแม่โจ้  
วิทยาเขตชุมพร 

13.55-14.10 65. ถอดบทเรียน : ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ปลาดุกร้าท่าซัก 

นส.ปรียานุช พรเลิศอนันต ์ 
อ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

14.10-14.25 32. การศึกษาและประเมินคุณคา่ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเทศบาลต าบลระ
โนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา    

อ.เสรมิศักดิ์ ขุนพล 
อ.ดร.ฟารดีา เจะเอาะ  

คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์   

14.25-14.40 16. การศึกษาสภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ : กรณีศึกษา ต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

น.ส.มนธิรา เสรีเวสารัตน์  คณะมนุษยศาสตรฯ์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย Session 2 : กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
เวลา 14.40 – 16.00 น. 

ประธาน Session : ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล , เลขานุการ Session : คุณปิ่นเพชร ภักดีณรงค,์ คุณกนตวรรณ อ้ึงสกุล 
14.40-14.55 10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองประสงค์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกระบี ่ 

อ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์  
อ.ศราวุธ ทองเนื้อห้า  
อ.สินีนาท โชคด าเกิง   

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี

14.55-15.10 31. การบูรณาการความร่วมมือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น อ าเภอท่าศาลา อย่างยั่งยืน 

นายธนิต สมพงศ ์
ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ 
นายมานิต จติต์ประไพย 
อ.ก าไล สมรักษ์   

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.10-15.25 54. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน
กรณีศึกษาบ้านบ่อล้อ ต าบลแม่เจา้อยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ   
ผศ.ดร.อุไร  จเรประพาฬ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
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15.25-15.40 86. รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประเด็น การลด เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ กรณีศึกษาบ้านบาง
สะพาน ต าบลบางจาก อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร ์
อ.ก าไล สมรักษ์   
ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

15.40-16.00 มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
มอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอผลงานบรรยายดีเด่น 

ณ โถงกลาง ช้ัน 1 จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม, รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนในจงัหวดัแพร ่
 

เชษฐ ์ใจเพชร 
 

สาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้วทิยาเขตชมุพร อ าเภอละแม จงัหวดัชมุพร 86170 
 

 chet_mpa2@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ (Abstract) 
การวจิยัเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมอืงของภาคประชาชนในจงัหวดัแพร่  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษารูปแบบของกลุ่มการ

เคลื่อนไหวทางการเมอืงของภาคประชาชนในจงัหวดัแพร่  ซึ่งผู้วจิยัได้ศกึษากลุ่มการเคลื่อนไหวทัง้หมด 10 กลุ่ม จะเหน็ไดว้่ามกีาร
เคลื่อนไหวทางสงัคมในรูปแบบใหม่ มีหลากหลายในการเคลื่อนไหว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ กลุ่มเคลื่อนไหวมีที่มาจากการเสยี
ผลประโยชน์ และกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมใหม่ทีม่าจากอุดมการณ์  รูปแบบในการเคลื่อนไหว คอื มกีารเดนิประทว้ง ตดิ
ป้ายประกาศ ยนืหนงัสอืขอ้เรยีกรอ้ง เดนิขบวน ท าประชาคม จดัเวท ีและใชส้ือ่ทางสงัคมในการคดัคา้นโครงการต่างๆ โดยมเีป้าหมาย 
อุดมการณ์ วตัถุประสงค ์และผลประโยชน์ของกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหว เป็นการกระท าแบบทา้ทายทีไ่ม่ผดิกฎหมาย แต่ใชค้วามกลา้
หาญของผูก้ระท าหรอืการกระท าทีม่ลีกัษณะผดิกฎหมาย การไม่ไดใ้ชค้วามรุนแรงต่างๆ ซึง่จะเป็นการขดัขวางทา้ทายอ านาจรฐั ตาม 
“สทิธชิุมชน” (Community Rights) ซึง่ถอืเป็นความพยายามของกลุ่มคนต่างๆ ในการแสดงถงึอตัลกัษณ์ (Identity) ของพวกเขาซึง่ถอื
เป็นสทิธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน (Human Rights) อย่างหนึ่งการเคลื่อนไหวทางสงัคม มีความเชื่อมโยงของระบอบประชาธปิไตยว่า
ปจัเจกบุคคลมสีทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพอย่างสมบูรณ์ ผลจากการเคลื่อนไหว พบว่า โครงการของภาครฐัส่วน
ใหญ่ได้มกีารยุตลิง มกีารท าขอ้ตกลงกนัเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปญัหาต่างๆที่ภาครฐัจะพฒันา รวมทัง้แนวทางในการปรบัปรุง
โครงการของภาครฐัใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของคนในพืน้ที ่และยงัส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาในทอ้งถิน่ของ
ตนเอง แต่กม็บีางกลุ่มทีย่งัคอยเฝ้าระวงัซึง่ชาวบา้นกย็งัไม่ไวว้างใจในการกระท าของภาครฐัในการทีจ่ะด าเนินโครงการต่างๆทีภ่าครฐั
จะจดัท าอยู่ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
กลุ่มคดัคา้น, การเคลื่อนไหวทางการเมอืง, ภาคประชาชน 
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ถอดบทเรียน : ความส าเรจ็ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาดกุรา้ท่าซกั 
 

ปรียานุช พรเลิศอนันต*์ และ วิสาขะ อนันธวชั 
 

ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  
 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มปลาดุกรา้ท่าซกั ตัง้อยู่บา้นเลขที ่77 หมู่ที ่1 ต าบลท่าซกั อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000 มี
สมาชกิทัง้หมด 46 คน บรหิารงานโดย นางบุญน า กรองไชย เริม่ก่อตวัจากการทีช่าวบา้นในต าบลท่าซกั ยดึอาชพีเลีย้งปลาดุก เป็น
อาชพีหลกั ท าใหม้ปีลาดุกรอจ าหน่ายมากกว่าความตอ้งการของทอ้งตลาด นางบุญน า กรองไชย จงึเกดิความคดิเรื่องการแปรรูปปลา
ดุกใหเ้ป็นผลติภณัฑป์ลาดุกรา้ทีส่ามารถยดืระยะเวลาการเกบ็ได ้โดยอาศยัภูมปิญัญาพืน้บา้น ถอืเป็นการเปลีย่นวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส 
เมื่อระยะเวลาผ่านไปท าให้ผลติภณัฑ์เป็นที่ยอมรบัของกลุ่มผู้เลี้ยงปลา จงึมกีารลงหุ้นของสมาชกิ เพื่อท าให้เป็นระบบ  พ.ศ.2546 
ผลติภณัฑป์ลาดุกรา้ท่าซกัรบัคดัเลอืกเป็นสนิคา้ OTOP ระดบั 3 ดาว และไดม้กีารพฒันาต่อยอดมาจนถงึปจัจบุนั จุดเด่นของปลาดุกรา้
ท่าซกัทีท่ าใหผู้้บรโิภคกลบัมาซือ้ซ ้า คอืคุณภาพ เนื่องจากมแีหล่งผลติทีช่ดัเจน สามารถควบคุมไดต้ัง้แต่วตัถุดบิตน้น ้าจนถงึปลายน ้า 
ปลาทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติเป็นปลาสดเลีย้งแบบเกษตรอนิทรยีโ์ดยเกษตรกรในชุมชน จงึเป็นปลาทีม่คีุณภาพและดว้ยกระบวนการ
ผลติที่ได้มาตรฐาน ผลติอย่างถูกสุขลกัษณะ มกีารตรวจสอบคุณภาพทุกรอบการผลติ จงึท าให้ผ่านขอ้ก าหนดด้านคุณภาพส าหรบั
ผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) และไดร้บัเครื่องหมายสารบบ (อย.) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปลาดุกรา้ท่าซกัเป็นอกีหนึ่ง
ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพ เป็นที่นิยมของผูบ้รโิภค มยีอดจ าหน่ายที่สูงกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดอืน โดยจุดหลกัทีว่างจ าหน่าย และสร้าง
รายไดส้งู ไดแ้ก่ สหไทยพลาซ่า เซน็ทรลัเฟสตวิลั ท่าอากาศยาน จงัหวดันครศรธีรรมราช และ ครวัหนังลุง จงัหวดัชุมพร ในส่วนของ
ดา้นการบรหิารงาน จะมกีารเรยีกประชุมทุกๆ 2 ปี  เพื่อคดัเลอืกและแต่งตัง้ประธานกรรมการ ซึง่ทีผ่่านมาพบว่า นางบุญน า กรองไชย 
ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นประธานกรรมการ มาโดยตลอด ด้วยการบรหิารงานแบบครอบครวั มคีวามยดืหยุ่น เมื่อมปีญัหาได้มกีาร
พดูคุยและแกไ้ขร่วมกนั มสีวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิ ไดแ้ก่ ดแูลค่ารกัษาพยาบาลยามเจบ็ปว่ย และเมื่อมกีารจา้งเป็นวทิยากร รายไดส้ว่น
นี้ จะถูกแบ่งใหแ้ก่สมาชกิผูร้่วมเดนิทางในจ านวนเท่ากนั เพื่อความเสมอภาค แต่หาก นางบุญน า กรองไชย เป็นวทิยากรเพยีงผูเ้ดยีว 
รายไดส้่วนนี้ จะเขา้สู่กองกลาง โดยจดัซือ้ของใช ้เช่น แกว้ จาน หมอ้หุงขา้ว ซึง่หากสมาชกิท่านใดจดังานเลีย้ง สามารถน าไปใชไ้ด้ 
โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ นอกจากน้ียงัมกีารจดัการหน้ีนอกระบบใหแ้ก่สมาชกิเพื่อตดัปญัหาความรุนแรงทีจ่ะเกดิขึน้ภายในชุมชน 
ดว้ยนโยบายดงักล่าวขา้งต้น จงึท าใหว้สิาหกจิชุมชนกลุ่มปลาดุกรา้ท่าซกัเป็นกลุ่มทีเ่ขม้แขง็และอยู่ไดจ้นถงึทุกวนันี้ การรวมกลุ่มใน
ครัง้นี้ ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงที่เกดิผลดแีก่สมาชกิ โดยเฉพาะกลุ่มผูส้งูอายุ ท าใหส้ามารถสรา้งรายได้สงูสุดไดถ้งึวนัละ 600 – 700 
บาท ถอืเป็นรายไดห้ลกัในการด ารงชวีติประจ าวนั ซึง่รายไดจ้ากสว่นนี้ ท าใหส้มาชกิหลายๆคน สามารถยกระดบัฐานะตนเองขึน้มาได้
ในระดบัหนึ่ง  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
วสิาหกจิชุมชน, ปลาดุกรา้ท่าซกั, การแปรรปู 
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บทคดัยอ่ (Abstract)    

การศึกษาครัง้นี้เป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed method) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินความส าคัญของ
ทรพัยากรวฒันธรรมเพื่อการท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคข์องชมุชนเทศบาลระโนด อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา โดยการศกึษาเอกสาร การ
สมัภาษณ์เชงิลกึ กบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพืน้ทีชุ่มชนเทศบาลระโนด จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ ชาวบา้นในชุมชนเทศบาลระโนด ผูน้ าชุมชน 
และนักท่องเที่ยว จ านวน 45 คน และการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม ใช้การเลอืกตวัอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) และ
แบบสอบถามการประเมนิคุณค่าทรพัยากรวฒันธรรมของชาวบา้นในชุมชนเทศบาลระโนด 8 ชุมชน จ านวน 363 คน  

ผลการวจิยั พบว่า ทรพัยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรคข์องชุมชนเทศบาลระโนดทีส่ าคญัๆ มทีัง้หมด 13 
รายการ ไดแ้ก่ พืน้ทีแ่ละอาคารบา้นเรอืนรมิคลองระโนด ประเพณีลากพระทางน ้า อาหารการกนิ การเป็นเมอืงทางผ่านทางคมนาคม 
การประกอบอาชพีและงานฝีมอื การท านา การประกอบอาชพีคา้ขายในชุมชน  ตลาดน ้าคลองระโนด การละเล่นมโนราหแ์ละหนงัตะลุง 
การศกึษาของคนระโนด ศาสนา (วดัและศาลเจา้) ประเพณีขา้วหมอ้แกงหมอ้ กจิกรรมกฬีาสมัพนัธ ์8 ชุมชน และศูนยศ์ลิปวฒันธรรม
และสวนบุรพาจารย ์โดยทรพัยากรวฒันธรรมแต่ละประเภทสามารถปรบัใชใ้หเ้ขา้กบักจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรคท์ีใ่หน้กัท่องเทีย่ว
สามารถมสี่วนร่วมในการออกแบบและเกดิทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน ส าหรบัการน าเสนอทรพัยากรเพื่อการท่องเที่ยวเชงิ
สรา้งสรรคน์ัน้ ควรใชก้ารสื่อสารเรื่องเล่าผ่านบุคคลหรอืค าบอกเล่าของคนภายในชุมชน โดยเฉพาะผูส้งูวยัทีม่อียู่จ านวนมากซึ่งเป็น
บุคคลทีส่ามารถสรา้งความผูกพนักบันักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ีนกัท่องเทีย่วกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มนกัท่องเที่ยว
ที่เดนิทางผ่านไปจงัหวดัอื่นๆ และกลุ่มผู้ที่เคยอาศยัอยู่ในพื้นที่ ส่วนเนื้อหาที่น าเสนอควรเป็นเรื่องราวของทรพัยากรวฒันธรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถมปีระสบการณ์ร่วมได ้และไดม้องเหน็การเชื่อมโยงของพลวตัรของชุมชนจากอดตีจนถงึปจัจุบนัในขณะที่ตนมี
ประสบการณ์ร่วมกบัคนในชุมชน  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
คุณค่าทางวฒันธรรม, ทรพัยากรวฒันธรรม, การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาการด าเนินการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย ์ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 2) 
เพื่อศกึษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อมที่มต่ีอชุมชนต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ์การด าเนินการท่องเทีย่ว
แบบโฮมสเตยจ์ากผูป้ระกอบการการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย ์จ านวน 43 ราย และส ารวจทีต่ัง้และการกระจายของโฮมสเตย์ โดยการ
เกบ็พกิดัโฮมสเตยท์ุกหลงัในต าบลเกาะยอ และใชแ้บบสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มูลผลกระทบทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตยจ์ากกลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นประชาชนในพืน้ที ่27 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิจกแจงความถี ่และรอ้ยละ  

ผลการวจิยัพบว่า ในช่วงแรกการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอเกดิจากกลุ่มผูเ้ลีย้งปลากะพงดดัแปลงขน าหรอืที่
พกัส าหรบัเฝ้าปลากะพงให้เป็นโฮมสเตยส์ าหรบันักท่องเที่ยว ปจัจุบนั โฮมสเตย์ในต าบลเกาะยอทัง้ 72 หลงั มลีกัษณะเป็นบ้าน ที่
ผูป้ระกอบการจดัไวใ้หน้กัท่องเทีย่วพกัแยกต่างหาก ผลกระทบทีเ่กดิจากการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตยด์า้นเศรษฐกจิ คอืช่วยสรา้งรายได ้
ท าใหเ้กดิอาชพีและการจา้งงานในชุมชน ดา้นสงัคม ท าใหเ้กดิการประชาสมัพนัธช์ุมชน ดา้นวฒันธรรม เกดิการคงอยู่ของวถิชีวีติและ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ท าใหค้นในชุมชนตระหนกัถงึคุณค่าของสิง่แวดลอ้มมากขึน้ อย่างไรกต็าม การท่องเทีย่วแบบโฮมส
เตยท์ าใหเ้กดิขยะและสิง่ปฏกิูลในแหล่งน ้า เกดิเสยีงรบกวนจากการท ากจิกรรมของนักท่องเทีย่ว ท าลายทรพัยากรชวีภาพและท าลาย
ทศันียภาพของชุมชน  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
โฮมสเตย,์ การท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย,์ ผูป้ระกอบการการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย,์ กลุ่มผูเ้ลีย้งปลากะพง, ขน า 
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
ส านกังานบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษณิ  
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืน  
กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 

 
มโนลี ศรีเปารยะ เพญ็พงษ*์, ศราวธุ ทองเน้ือห้า และ สินีนาท โชคด าเกิง  

 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี  

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84100 
 

*ma_mai1234@hotmail.com 
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมและความรูก้ารก าจดัขยะของครวัเรอืน เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการก าจดัของ
ครวัเรอืน และเพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคในการก าจดัของครวัเรอืน กรณีศกึษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองประสงค ์อ าเภอเมอืง 
จงัหวดักระบี ่วธิกีารศกึษาใชว้ธิกีารเกบ็แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 310 คน ผลการศกึษาพบว่าพฤตกิรรมในการก าจดัขยะ
สว่นใหญ่ไม่ถูกตอ้งโดยเลอืกวธิกีารก าจดัขยะใชว้ธิแีบบเทกองรวมกนัแลว้เผามากทีส่ดุ โดยปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการก าจดัของครวัเรอืน คอื 
อาชพีมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และปญัหาและอุปสรรคในการก าจดัของครวัเรอืน พบว่า ปญัหาดา้น
การทิง้ขยะมูลฝอย คอื ดา้นประชาชนทิง้ขยะไม่เป็นทีท่าง มีระดบัมาก ส่วนปญัหาดา้นการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย พบว่า การขาด
แคลนรถยนตเ์กบ็ขยะ ระดบัมาก ปญัหาดา้นการก าจดัขยะมลูฝอย พบว่าการขาดสถานทีก่ าจดัขยะ ระดบัมากทีส่ดุ และปญัหาดา้นการ
บรหิารจดัการขยะมลูฝอย พบว่า การขาดแคลนงบประมาณ ระดบัมากทีส่ดุ  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปจัจยั, การจดัการมลูฝอย, ครวัเรอืน 
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
ทุนสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ภายใตแ้ผนงาน โครงการวจิยัและพฒันาเครอืขา่ยตน้แบบ
บรูณาการพนัธกจิมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี ปีงบประมาณ 2560 
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การบรูณาการความร่วมมือ เสริมสร้างคณุภาพชีวิตผู้สงูอายใุนชุมชนท้องถ่ิน อ.ท่าศาลา อย่างยัง่ยืน 
 

ธนิต สมพงศ์1, เปรมฤดี นุ่นสงัข์2,*, มานิต จิตตป์ระไพย2  และ ก าไล สมรกัษ์3 
 

1ศูนยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
2ศูนยเ์ทคโนโลยดีจิทิลั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 

3ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

*npremrudee@gmail.com 
 
บทคดัย่อ (Abstract) 

การบูรณาการความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งสงัคมแหง่การดแูลผูส้งูอายอุยา่งยัง่ยนืมคีวามส าคญักบัสงัคมผูส้งูอายุ การวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เสรมิการสรา้งคณุภาพชวีติใหก้บัผูส้งูอายุในพืน้ทีร่่วมกบัภาคเีครอืข่าย 2) เพื่อสรา้งสงัคมแหง่การแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดูแล
ผูส้งูอายรุะยะยาว อยา่งน้อย 3 อบต. 3) เพื่อสรา้งภาคคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ รายรอบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
พืน้ทีศ่กึษาวจิยัใน อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช โดยมุง่เน้นผูส้งูอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) โดยท าการศกึษาดว้ยวธิกีารประชุมกลุ่มยอ่ย และส ารวจ
ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน่ จากกลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป ระหวาง เดอืนตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั
ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มลูสขุภาพ วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยใชค้า่สถติ ิรอ้ยละ คา่เฉลีย่  

ผลการศกึษาพบว่าจากขอ้มูลจ านวน 616 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 248 คน และเพศหญิง 348 คน มคีวามต้องการช่วยเหลอืเร่งด่วน
รอ้ยละ 5 ตอ้งการความช่วยเหลอืรอ้ยละ 10 ไมต่อ้งการช่วยเหลอืรอ้ยละ 83 และไมร่ะบุรอ้ยละ 2 การดแูลผูส้งูอายตุดิสงัคม ตดิบา้น และตดิเตยีง 
มบีรบิทในการดแูลทีแ่ตกต่างกนั ตอ้งใชก้ารบูรณาการระหวา่งผูดู้แล สมาชกิในครอบครวั และบุคลากรทางการแพทยใ์หม้คีวามสมดลุยท์ัง้ 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านความมัน่คงในชีวิต ด้านการศึกษาของผู้สูงอายุ  ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคม การวางแผนการดูแลและการออกแบบกิจกรรม
จ าเป็นต้องมคีวามเฉพาะเจาะจงตามประเภทของผู้สูงอายุ สิง่ส าคญัที่สุดในการเสรมิสร้างคุณภาพชีวติสงัคมผู้สูงอายุ คอื การชื่นชมและเหน็
คุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลโดยเน้นบุคคลในครอบครวัเป็นหลัก รองลงมาคือชุมชน โรงพยาบาล และ
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ซึ่งเป็นผู้น าองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ในการบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน แต่ละหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย โดยผลจากการวจิยัครัง้น้ีสามารถ 1) เสรมิการสรา้งคุณภาพชวีติใหก้บัผูส้งูอายุในพืน้ที่ร่วมกบัภาคเีครอืขา่ยไดแ้ก่ รพ.สต.บา้นโม
คลาน 2) สรา้งสงัคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 3 อบต. ไดแ้ก่ รพ.สต.บ้านโมคลาน อบต.ท่าศาลา และเทศบาลต าบล
ท่าศาลา  3) สามารถสรา้งภาคคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ รายรอบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์อย่างน้อย 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่ รพ.สต.บ้านโม
คลาน รพ.สต.บ้านสาขา รพ.สต.ท่าขึน้ อบต.ท่าศาลา และเทศบาลต าบลท่าศาลา และขณะน้ีอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อท าขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ นอกจากน้ียงัได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขบัเคลื่อนสงัคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อใช้
ประกอบการตดัสนิใจของทีมผู้บริหาร องค์การบรหิารต าบลท่าศาลา 2) ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเครื่องอ่านบตัรประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลต าบลท่าศาลา 3) แอปพลิเคชัน่เยี่ยมบ้าน ใช้เพื่อบนัทึกข้อมูลการไปเยีย่ม
ผู้สูงอายุ โดยผู้บนัทึกเป็นอาสาสมคัรหมู่บ้าน ชุมชนโมคลาน สงักดั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโมคคลาน ซึ่งการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยใีนการขบัเคลื่อนงานบูรณาการ สง่ผลใหม้ฐีานขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้งูอายเุชงิปรมิาณ และสามารถเกบ็ขอ้มูลไดแ้บบออนไลน์ สง่ผลให้การ
ขบัเคลื่อนงานบูรณาการสงัคมผูส้งูอายรุะยะยาวและต่อเน่ือง และการท างานสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติผูส้งูอายุพฒันาต่อไปมากยิง่ขึน้ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
คณุภาพชวีติผูส้งูอายุ, บูรณาการ, ทอ้งถิน่ท่าศาลา, สงัคมผูส้งูอาย ุ
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
งบพฒันายทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีงบประมาณ 2560 
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รปูแบบการสรา้งเสริมสขุภาพผูสู้งอายุโดยชมุชน: กรณีศึกษาบา้นบอ่ล้อ  
ต าบลแม่เจ้าอยู่หวั อ าเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
พิกลุทิพย ์ขนุเศรษฐ และ อไุร  จเรประพาฬ* 

 
ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161  

 
*jurai@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  
  การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Research for Community 
Study: RERCS) เพื่อถอดบทเรยีนนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบการสรา้งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายุโดยชุมชน กรณีศกึษาบา้นบ่อลอ้ 
ซึง่เป็นชุมชนทีไ่ดร้บัทุนการด าเนินโครงการจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ เลอืกผูใ้หข้อ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงจากผูท้ีม่ ี
ส่วนร่วมในโครงการ และจดัเกบ็ข้อมูลจนอิม่ตวั จ านวน 12 คน ประกอบดว้ย ผูร้บัผดิชอบโครงการ 1 คน  ผูส้นับสนุนวชิาการ 1 คน  
คณะท างานโครงการฯ 2 คน และ ผูส้งูอายุ 8 คน ใชแ้นวค าถามกึง่โครงสรา้ง “การศกึษาการด าเนินงานโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพ
ผูส้งูอายุบา้นบ่อลอ้” เป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม ศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมจิาก
เอกสาร รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง และบนัทกึขอ้มูลภาคสนาม วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา ตรวจสอบคุณภาพการวจิยัดว้ย
การตรวจสอบแบบสามเสา้ จดัเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2560 
  ผลการศกึษาสะทอ้นใหเ้หน็ “รปูแบบการสรา้งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุโดยชุมชน” ทีชุ่มชนบ่อลอ้อย่างเป็นรปูธรรม ประกอบดว้ย 
1) ผลลพัธ์การด าเนินงานที่ยนืยนัความส าเรจ็ ได้แก่ 1.1) เกดิการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินการสร้างเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุโดยชุมชน ใน
รปูแบบ “คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุบา้นบ่อลอ้” จ านวน 25 คน 1.2) เพิม่จ านวนสมาชกิกลุ่มเป็น 70 คน ทีม่าจากหลายภาคส่วนทัง้
ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ และหลายกลุ่มวยัทัง้ผูส้งูอายุ เดก็ เยาวชน และวยัท างาน 1.3) เกดิกจิกรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพที่
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของผูส้งูอายุบา้นบ่อลอ้อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง เช่น การสรา้งเสรมิสขุภาพกายดว้ยการร ากลองยาวสรา้งสุข
ทุกวนั การสรา้งเสรมิสุขภาพจติโดยการเขา้วดัฟงัธรรมเดอืนละครัง้ การเพิม่ความรูผู้ส้งูอายุใหส้ามารถดูแลตนเองและเพื่อนได ้โดย
เยีย่มบา้นผูต้ดิเตยีง ทุก 1-2 เดอืน  1.4) เกดิกลไกหนุนเสรมิการสรา้งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายุอย่างต่อเนื่องแมจ้ะสิน้สุดโครงการไปแลว้ 
เช่น กฎ กตกิาในการร ากลองยาวเพื่อสขุภาพ เป็นตน้ และมแีผนงาน การตดิตามทีช่ดัเจน 1.5) ผูส้งูอายุ 70 คน สามารถเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมการสรา้งเสรมิสขุภาพใหเ้หมาะสมตามวยั และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 2) ผูด้ าเนินการสรา้งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุฯ ทีท่ า
ใหเ้กดิรูปธรรมความส าเรจ็ ประกอบดว้ย ชมรมกลองยาวผูส้งูอายุและนักพฒันาชุมชนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่เจา้อยู่หวัเป็น
ผูด้ าเนินการหลกั และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นภาคเีครอืข่ายร่วม และมภีาคสีนับสนุน 
ประกอบดว้ย กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข วดั โรงเรยีน รวมทัง้หน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 3) 
กระบวนการสร้างเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุฯ ที่ก่อให้เกดิความส าเรจ็ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 3.1) การวางแผนงาน โครงการที่
ชดัเจนจากคณะกรรมการชมรมผูส้งูอายุ 3.2) การด าเนินงานตามแผนงาน ตัง้แต่การประชุม สื่อสารขอ้มูล พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหส้ามารถสรา้งเสรมิสุขภาพได ้เช่น อบรมการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ฝึกทกัษะการออกก าลงักาย ปลูกผกั
ปลอดสารพษิ พฒันาจติโดยเขา้วดัปฏบิตัธิรรม พฒันาวดั และถ่ายทอดภูมปิญัญาแก่เดก็ดว้ยการเล่านิทาน รอ้งเพลงพืน้บา้นทีศู่นย์
พฒันาเดก็เลก็ รวมทัง้กจิกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อดูแล ให้ก าลงัใจผู้สูงอายุทีต่ดิบ้าน ติด เตียง มอบพวงหรดีในงานศพ และจัดตัง้
กองทุนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 3.3) การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดอืนโดยการประชุมปประจ าเดอืนของคณะกรรมการ
ชมรมผูส้งูอายุร่วมกบัทมีสนับสนุนวชิาการของพืน้ที่ 4) ปจัจยัความส าเรจ็ในการสรา้งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายุบา้นบ่อลอ้ เกดิจาก 4.1) 
บรบิทชุมชนชนบททีเ่ป็นญาตพิีน้่อง รกัใคร่กลมเกลยีว ห่วงใยช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 4.2) การใชก้ลองยาวทีเ่ป็นเครื่องมอืในการรวมคน
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มาร่วมกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิความสนุกสนาน สรา้งความสขุ รอยยิม้แก่ผูส้งูอายุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึความภาคภูมใิจทีเ่กดิขึ้นจากการ
ขบัเคลื่อนกิจกรรมด้วยตัวเอง และเกิดกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนสามารถจดัการและพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยืน ดงันัน้จึงเสนอให้
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการสรา้งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายุทีเ่กดิจากความต้องการ แลว้
เสริมพลงัอ านาจให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวขอ้งเป็นผู้ริเริ่มด าเนินการโดยชุมชนเองตัง้แต่ต้น จะช่วยให้เกดิการสร้างเสริมสุขภาพที่
ต่อเนื่องยัง่ยนื อนัจะสง่ผลใหผู้ส้งูอายุสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมสีขุภาวะ 
  
ค าส าคญั (Keywords) 
การสรา้งเสรมิสขุภาพ, ผูส้งูอายุ, ชุมชน 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

การวจิยัเชงิคุณภาพแบบชาตพินัธุว์รรณาเพื่อถอดบทเรยีนนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบการสรา้งเสรมิสุขภาพประเดน็
การลด-เลกิเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นงานบุญ กรณีศกึษาบา้นบางสะพาน เลอืกผูใ้หข้อ้มลูแบบเฉพาะเจาะจงทีส่อดคลอ้งกบัค าถามการ
วิจยัทัง้หมด 20 คน โดยพิจารณาถึงความอิ่มตวัของขอ้มูล ประกอบด้วย ผู้รบัผิดชอบโครงการ 1 คน  ผู้สนับสนุนวิชาการ 1 คน  
คณะท างานโครงการ 5 คน ผูเ้ลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์3 คน ภรรยาของผูเ้ลกิดื่มแอลกอฮอล ์3 คน แม่คา้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หน้างานบุญ 1 คน และกลุ่มคนทีม่าร่วมงานบุญ 6 คน ใชแ้นวค าถามกึง่โครงสรา้ง “การศกึษารปูแบบการสรา้งเสรมิสขุภาพประเดน็ลด 
เลกิเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นงานบุญบา้นบางสะพาน” เป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล  รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกต สมัภาษณ์ สนทนา
กลุ่ม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ศกึษาขอ้มูลทุตยิภูมจิากเอกสาร รายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และบนัทกึขอ้มูลภาคสนาม วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
วเิคราะห์เชงิเนื้อหา ตรวจสอบคุณภาพการวจิยัด้วยการตรวจสอบแบบสามเสา้ จดัเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดอืนตุลาคมถึงธนัวาคม พ.ศ. 
2560 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น “รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นการลด เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ” ที่เห็น
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1) ผลลพัธ์ที่ยนืยนัความส าเรจ็ ได้แก่ 1.1) เกดิการรวมกลุ่มคนท างานเพื่อเฝ้าระวงัการดื่ม
แอลกอฮอล์บา้นบางสะพาน จ านวน 15 คน 1.2) ผูท้ีด่ื่มแอลกอฮอล์ประจ าเลกิดื่ม 3 คน และลดการดื่มได้ 30 คน 1.3) ผูท้ีม่าร่วมงานบุญ 
(งานศพ งานบวช) ไม่ดื่มแอลกอฮอลใ์นงานได ้1.4) ลดค่าใชจ้่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นงานบุญได ้3 งาน เป็นเงนิ 117,000 บาทต่อปี 1.5) 
แม่คา้เลกิขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลห์น้างานบุญ เนื่องจากไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมโครงการแลว้ตระหนักถงึโทษ 2) กระบวนการด าเนินงาน
ส าคัญที่ช่วยให้ประชาชนสามารถลด เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ประกอบด้วย 2.1) ค้นหา ชักชวน ก่อตัง้คณะท างาน โดยมี
ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูร้เิริม่ ชกัชวนสมาชกิในสถาบนัจดัการเงนิทุนเขา้เป็นคณะท างานลดเลกิแอลกอฮอลฯ์ ท าโครงการของบประมาณจาก 
สสส. 2.2) จดัท า น าใชข้อ้มลูเป็นฐานการท างาน โดยส ารวจคนดื่มแอลกอฮอล ์ประเภทงานบุญ ค่าใชจ้่ายก่อนและหลงัด าเนินโครงการ
เพื่อติดตามผลอย่างชดัเจน 2.3) ขบัเคลื่อนกจิกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การสร้างขอ้ตกลงร่วม 6 ประเดน็ ประกาศเจตนารมณ์ให้
หมู่บา้นลดแอลกอฮอลใ์นงานบุญ รณรงคส์รา้งกระแสโดยจดัสปัดาหป์ลอดสรุาฯ ชกัชวนคนใหเ้ลกิแอลกอฮอล ์จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากคนทีล่ด เลกิไดส้ าเรจ็ ยกย่องเชดิชคูนตน้แบบ 2.3) สรา้งกลไกหนุนเสรมิการด าเนินงานใหต่้อเน่ือง โดย มคีณะท างานเฝ้าระวงัการ
ลดเลกิแอลกอฮอล ์ท าหน้าทีจ่ดัท า คนืขอ้มูล ตดิตาม ชื่นชม เสรมิพลงัอ านาจใหเ้ลกิแอลกอฮอลอ์ย่างยัง่ยนื 3) ปจัจยัความส าเรจ็จาก
การด าเนินงาน ไดแ้ก่ 3.1) ใชทุ้นและศกัยภาพของชุมชนจดัการปญัหาตามบรบิท เช่น ใชส้มาชกิสถาบนัจดัการเงนิทุนเป็นคณะท างาน
หลกัขบัเคลื่อนกจิกรรม ใชผู้เ้ลกิดื่มไดจ้รงิเป็นต้นแบบ และสรา้งความตระหนักถงึโทษของการดื่มแอลกอฮอลใ์หแ้ม่คา้จนหยุดขายได้  
3.2) มกีลไกการจดัการเป็นระบบ โดยจดัท าแผนบูรณาการกบัแผนงานประจ าของหมู่บา้น กลุ่มคนท างานฯ ตดิตามผลน าบทเรยีนมา
พฒันางานอย่างต่อเนื่อง 3.2) ได้รบัการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น สถาบนัจดัการเงินทุน ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรยีน  
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางจาก ศูนย์อนามยัที ่11 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอเมอืง เกษตร
อ าเภอเมอืง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ เป็นตน้ 
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ดงันัน้จงึเสนอใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินการสรา้งเสรมิสขุภาพประเดน็ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ก่หมู่บา้นอื่น โดย
เสรมิพลงัอ านาจใหผู้น้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้เิริม่ด าเนินการ
โดยชุมชนเองตัง้แต่ต้น จะช่วยใหเ้กดิการสรา้งเสรมิสุขภาพทีต่่อเนื่องยัง่ยนื  อนัจะส่งผลใหค้รวัเรอืนมพีฤตกิรรมทีด่เีกดิเป็นต าบลมี
สขุภาพด ี
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ก ำหนดกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งำนวิชำกำรรับใช้สังคม  
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10”   

วันพุธที่ 28 มีนำคม 2561  เวลำ 08.00-16.40 น. 
ณ ห้อง 3310 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์   

จัดโดย มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต้ 

เวลำ กิจกรรม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม  
08.30-09.00 น. กล่ำวรำยงำนควำมเป็นมำของกำรจัดกำรประชุมวิชำกำร 

โดย ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์  ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมและกล่ำวเปิดกำรประชุม กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
โดย ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ชี้แจงกรอบกำรด ำเนินกำรประชุมและควำมคำดหวังจำกกำรประชุม 
โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
แนวทำงงำนวิชำกำรรับใช้สังคมกับภำรกิจร่วมของเครือข่ำยวิจัยท้องถิ่นมหำวิทยำลัยภำคใต้ 
โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

09.00-09.40 น. บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “กระบวนกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรวิชำกำรรับใช้สังคมที่มีคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน ถอด
บทเรียน โครงกำร ดิน น้ ำ ป่ำ ปัญญำ อำชีพ” จำก แม่แจ่มโมเดล สู่พันธกิจสังคม มะเดื่อโมเดล  
โดย ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรกัษ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ช่วงที่ 1 เวลำ 09.40-12.00 น. 
ประธาน Session :  ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 

เลขานุการ Session :  คุณปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์,    ผู้ช่วยเลขานุการ Session : คุณกนตวรรณ  อ้ึงสกุล 
09.40-10.00 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 1 (มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์) 

-การถ่ายโอนนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
โดย รศ.ดร.นฤมล  มาแทน   

10.00-10.20 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 2 (วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย) 
-วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา   
โดย  อ.อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี 

10.20-10.40 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 3 (มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง) 
-กระบวนการสร้างส านึกชาวนาอินทรีย์เพ่ือสร้างพลังในการขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 
โดย  อ.เทพรัตน์  จันทพันธ์ 

10.40-11.00 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 4 (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ) 
-การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา   
โดย อ.นภดล  โพชก าเหนิด 
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11.00-11.20 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 5 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ) 
-การพัฒนายกระดับสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดย ผศ.จริยา สุขจันทรา 

เวลำ กิจกรรม 
11.20-12.00 น. สรุป แลกเปลี่ยน และข้อเสนอแนะ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ดร.เลิศชาย ศิริชัย   ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช  (สกว.) 
-รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
-ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
-ผศ.สุจารี  แก้วคง    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

12.00-13.00  น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-13.40 น. บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “มหำวิทยำลัยกับกำรขับเคลื่อนงำนพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ ถอดบทเรียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์” 
โดย ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ช่วงที่ 2  เวลำ 13.40-16.00 น. 
ประธาน Session :  ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย 

เลขานุการ Session : คุณปิ่นเพชร  ภักดีณรงค์,    ผู้ช่วยเลขานุการ Session : คุณกนตวรรณ  อ้ึงสกุล 
13.40-14.00 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 6 (มหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร) 

-การเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและการอนุรักษ์โดยไม่ต้องอนุรักษ์ 
ในอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่   โดย  ผศ.ดร.อภนิันท์  สุวรรณรักษ์ 

14.00-14.20 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 7 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ) 
-การพัฒนาระบบบัญชีเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย 
ต าบลม่วงงาม อ าเภออสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
โดย อ.ภัทริยา  สังข์น้อย 

14.20-14.40 น. น ำเสนอผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม เรื่องท่ี 8 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช) 
-การพัฒนาความม่ันคงของโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยงด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้าง
สุขด้วยสติในองค์กร  กรณ ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
โดย  ผศ.ดร.จุติพร  อัศวโสวรรณ 

14.40-15.20 น. สรุป แลกเปลี่ยน และข้อเสนอแนะ จำกผู้ทรงคุณวุฒิ  
-ดร.เลิศชาย ศิริชัย    ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช  (สกว.) 
-รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
-ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
-ผศ.สุจารี  แก้วคง    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

15.20-16.00 น. บทสรุป กำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
ของเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคใต ้   
โดย  ผศ.สุจารี  แก้วคง    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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16.00-16.20 น. -การมอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
-การมอบเกียรติบัตรให้ผู้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยวลัยลักษณ์วิจัย หัวข้อพิเศษ : วิชาการรับใช้สังคม 
-การประกาศผลการตัดสินการพิจารณารางวัลบทความวิชาการรับใช้สังคม 

16.20-16.40 น. กล่ำวปิดกำรประชุม กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
โดย ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หมายเหตุ   1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม รับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่มในห้องประชุม 
 2. พิธีกรประจ าวัน :   นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย โรงพยาบาลศนูย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 

       นายประพันธ์ พัฒน์ทอง  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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การถ่ายโอนนวตักรรมจากห้องปฏิบติัการด้านวิทยาศาสตรส์ู่การสร้างอาชีพท่ียัง่ยืนให้แก่ชุมชน 
 

นฤมล มาแทน1,*, ทนง เอ่ียวศิริ1, ผานิตย ์คุ้มฮ้ิน1, สายฝน โพธิสวุรรณ1, สเุมธี ส่งเสมอ1, สิริพร แช่มสนิท1,  
รวินันท์ แสงวงษ์งาม1, ปรางทิพย ์ปฤชานนท์1, อภิราม สินธภุาชี1, ศิริมาส สขุมาศ1, วราศรี แสงกระจ่าง1,  

ประภสัสร เจริญกิจ1, รพีพรรณ นาคประเสริฐ1, โสภา จนัทมาส1, อาทิยา นนทะแก้ว1, กนกวรรณ พ่วงจินดา1,  
เบญญาภา ศรีแก้ว1, กิติยา สเุหม1 และ นิรนัดร มาแทน2  

 
1ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมน ้ามนัหอมระเหย มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
2ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมไม ้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

*nnarumol@wu.ac.th 
 

บทคดัย่อ (Abstract)  
การพฒันางานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรเ์พื่อรบัใชส้งัคมเป็นงานวจิยัทีม่มีติใินการน าองคค์วามรูท้ีค่ดิคน้ขึน้มาจากหอ้งปฏบิตักิารสู่การ

น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ งานวจิยัน้ีเป็นการน าเสนอตวัอย่างผลงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งกบัการคน้ควา้องคค์วามรูเ้ของสารธรรมชาติ
ในกลุ่มน ้ ามนัหอมระเหยที่มีคุณสมบตัิพิเศษที่สามารถใช้ป้องกนัเชื้อราและแมลงเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในผลิตภณัฑ์ชุมชนหลาย
ผลิตภณัฑ์ อาทิ ผลิตภณัฑ์กระจูดหอมปราศจากเชื้อรา ผลิตภณัฑ์ไม้หอมเพื่อสุขภาพ และผลิตภณัฑ์ข้าวหอมปราศจากมอดแมลง  ซึ่งท าให้
ผลติภณัฑช์ุมชนมคีวามพเิศษและมมีูลค่าเพิม่มากขึน้ ทัง้น้ีการถ่ายโอนความรูร้ะหว่างกนัจ าเป็นต้องมกีารร่วมงานระหว่างนักวทิยาศาสตร์ และ
ผูผ้ลติจากชุมชน โดยผูผ้ลติจะต้องมาจากชุมชนที่พรอ้มจะรบัการถ่ายโอนเทคโนโลยแีละนักวจิยัจะต้องเป็นผูท้ี่เป็นนักคดิสามารถย่อยวธิีการที่
ซบัซ้อนบางประการเพื่อถ่ายโอนไปยงัชุมชนใหส้ามารถผลติเองไดจ้รงิ เมื่อเกดิกระบวนการน้ีขึน้จงึหมายถงึการเกดิความร่วมมอืกนัทัง้สองฝา่ย
เพื่อน าวทิยาศาสตรไ์ปใชป้ระโยชน์จนท าใหชุ้มชนมอีาชพีที่ย ัง่ยนืได ้นอกจากนัน้แลว้การถ่ายโอนความรูร้ะหวา่งกนันัน้ไมไ่ดห้มายความว่าสิน้สุด
เพยีงแคก่ารน าเอาความรูท้ี่พบในหอ้งปฏบิตักิารไปบอกกล่าวเท่านัน้ แต่หมายถงึการถ่ายโอนความเป็นนักวทิยาศาสตรร์ะดบัยอ่มใหแ้ก่ผูใ้ช้ งาน
ในชุมชนเพื่อใหส้ามารถพฒันาตนเอง และเป็นผูผ้ลติที่เป็นนักคดิไดเ้อง โดยผูผ้ลติในชุมชนมกีารน าความรูท้ี่ไดไ้ปพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเอง
โดยมนีักวทิยาศาสตรท์ าหน้าทีเ่ป็นที่ปรกึษา มหีอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรใ์หค้วามช่วยเหลอืในการทดสอบเชงิลกึต่อไป จากนัน้ชุมชนนั ้นๆ
จะสามารถพฒันาตวัเองเพื่อเป็นนักวจิยัมอือาชีพในการผลิตผลิตภณัฑท์ี่มคีุณภาพโดยใช้ฐานความรู้ด้านวทิยาศาสตรท์ี่แท้จรงิ ดงันัน้การถ่าย
โอนความรูร้ะหว่างกนัจงึกล่าวได้ว่ามปีระโยชน์ทัง้สองฝ่าย โดยนักวทิยาศาสตร์ในห้องปฏบิตัิการสามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพการผลิตจรงิ 
สามารถพฒันาความรูท้ี่ซบัซ้อนใหง้่ายต่อการถ่ายโอนและฝา่ยผูผ้ลติไดผ้ลติสนิคา้บนฐานความรูว้ชิาการซึ่งจ าเป็นอย่างยิง่ในการแข่งขนัเพื่อให้
เกดิความยัง่ยนืในอาชพีต่อไป  

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ชุมชน, อาชพี, วทิยาศาสตร,์ น ้ามนัหอมระเหย 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาต ิ(วช.) และ ทีป่ระชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  
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วิถีข้าว วิถีไทย เช่ือมสายใยจากมหาวิทยาลยัสู่ชุมชนต าบลควนร ูอ าเภอรตัภมิู จงัหวดัสงขลา 
 

อมัรินทร ์สนัตินิยมภกัดี*, อารีย ์เตะ๊หละ และ วนัดี นวนสรอ้ย 
 

วทิยาลยัรตัภูม ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อ าเภอรตัภูม ิสงขลา 90180 
 

*Amarin_nok@hotmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
การจดัการศกึษาเป็นเครื่องมอืส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพ การพฒันามุ่งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการ

คดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะชวีติมคุีณธรรม รกัความเป็นไทย สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นและอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมอย่างสนัต ิการพฒันาดงักล่าวต้องอาศยัวธิกีารในการฝึก ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึเป็นสถาบนัการศึกษาทีม่สีว่นส าคญัในการฝึกให้
นักศกึษามลีกัษณะนิสยัแห่งการเรยีนรู้ มทีกัษะชวีติอยู่ร่วมกบัผู้อื่น โดยมคีุณธรรมน าความรู้ สร้างชุมชนเขม้แขง็  แนวคดิปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการสร้างคุณธรรม การรู้จกัแบ่งปนัใหส้งัคม คอื การบูรณาการการเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป โดย
จดัท าเป็นโครงการวถิขีา้ว วถิไีทย เชื่อมสายใยจากมหาวทิยาลยัสู่ชุมชน ต าบลควนรู อ าเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหค้ณาจารย ์นกัศกึษา นกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษาไดเ้หน็ถงึความส าคญัของการเสยีสละผ่านทางการเรยีนรูก้ระบวนการท านา
โดยลงมือกระท าทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การเตรยีมดิน เพาะพนัธุ์เมล็ดข้าวเปลือก ปกัด า บ ารุงต้นถึงออกวานเกี่ยวขา้ว โดยมีปราชญ์
ชาวบา้นเป็นผูส้อนและใหค้ าแนะน าทีถู่กหลกัตามแบบวถิกีารท านาดัง้เดมิ ท าใหอ้าจารย ์นักศกึษา นักเรยีน ไดต้ระหนักรูคุ้ณค่าของ
ขา้วไทย มจีติส านึกในการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาและวฒันธรรมขา้ว เมื่อได้ผลผลติจากการท านาขา้วสารกว่า 300 กโิลกรมั มอบใหเ้ป็น
อาหารกลางวนัแก่นกัเรยีนโรงเรยีนประถมศกึษา 3 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัไทรใหญ่ โรงเรยีนชุมชนบา้นโคกค่ายและโรงเรยีนบา้น
ปลายละหาน ผลจากการด าเนินโครงการตดิต่อกนั 4 ปี คอื การสรา้งแนวคดิใหน้กัศกึษารูจ้กัการให ้การแบ่งปนั การเรยีนรูว้ถิเีศรษฐกจิ
พอเพยีง การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างมหาวทิยาลยักบัชุมชนในพืน้ทีแ่ละทกัษะชวีติทีด่รี่วมกนั 
 

ค าส าคญั (Keywords) 
วถิขีา้ว, วถิไีทย, ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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กระบวนการสรา้งส านึกชาวนาอินทรียเ์พือ่สรา้งพลงัในการขบัเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรียจ์งัหวดัพทัลุง  
  

เทพรตัน์ จนัทพนัธ1์,*, เบญ็จวรรณ บวัขวญั1, วิจิตรา อมรวิริยะชยั1 และ เชิดศกัด์ิ เก้ือรกัษ์2 
  

1วทิยาลยัภูมปิญัญาชมุชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 93150  
2คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง อ าเภอปา่พะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210  

 
*sunshine.rice@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การศกึษาวจิยัเรื่อง กระบวนการสรา้งส านึกชาวนาอนิทรยีเ์พื่อสรา้งพลงัในการขบัเคลื่อนขบวนชาวนาอนิทรยี ์มีวตัถุประสงค์
เพื่อรวบรวมองคค์วามรูเ้รื่องขา้วและพฒันาเครอืขา่ยชาวนาอนิทรยีใ์นจงัหวดัพทัลุง ภายในชุดโครงการหลกัประกอบดว้ย 4 ยอ่ย ไดแ้ก่ 
1)โครงการพนัธุข์า้วพืน้บา้นทีเ่หมาะสมกบัภูมนิิเวศชุมชนนาปะขอ 2) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติขา้วพนัธุพ์ืน้บา้นอนิทรยี์
บ้านท่าช้าง 3) โครงการพฒันาการบรหิารจดัการกลุ่มศูนย์สาธติวสิาหกจิท่าชา้งฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ  และ 4) โครงการพฒันาศูนยเ์รยีนรู้
เกษตรธรรมชาตชิาวนาบางแกว้เพื่อสรา้งชาวนารุ่นใหม่จงัหวดัพทัลุง ซึง่ทัง้ 4 โครงการย่อยมเีน้ือหาครอบคลุมตัง้แต่กระบวนการผลติ
ขา้วอนิทรยี์จนกระทัง่ถึงมอืผู้บรโิภค ผลการศกึษา ได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ในการจดัการพนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีเ่หมาะสมในแต่ละภูมิ
นิเวศ คน้พบวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงทีส่ามารถน าไปสูก่ารลดตน้ทุนและการเพิม่ปรมิาณผลผลติขา้ว 980 
กโิลกรมัต่อไร่ เกดิต้นแบบของการบรหิารจดัการกลุ่มที่มกีารควบคุมมาตรฐาน มกีลไกการตัง้ราคาที่เป็นธรรม โดยใชอ้ตัลกัษณ์ขา้ว
พืน้บา้นพทัลุงเป็นตวัสรา้งทัง้คุณค่าและมูลค่า รวมทัง้หารูปแบบการแปรรูปสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของ
ตลาดจนเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้งทัง้ในและต่างประเทศ มหีลกัสตูรชาวนาเกษตรอนิทรยีม์อือาชพีทีม่เีน้ือหาครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การ
ผลติขา้วอนิทรยี์ ก่อให้เกดินักวจิยัชาวนาและชาวนารุ่นใหม่มากกว่า 50 คน นอกจากนี้งานวจิยัฯ ยงัก่อให้เกดิการจดัตัง้เครอืข่าย
ชาวนาอนิทรยีว์ถินีิเวศเมอืงลุงทีม่สี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจงัหวดัรวมทัง้สิน้ 18 องคก์ร ผลของการขบัเคลื่อนสามารถน าไปสูค่ าสัง่
การจดัตัง้คณะกรรมการแผนแม่บทขา้วอนิทรยีร์ะดบัจงัหวดั ซึง่คณะกรรมการดงักล่าวไดร้่วมกนัด าเนินงานจนกระทัง่แผนยุทธศาสตร์
การพฒันาขา้วอนิทรยี ์จงัหวดัพทัลุง พ.ศ. 2561 - 2565 ส าเรจ็ลุล่วง และไดร้บัการบรรจุไวใ้นแผนพฒันาจงัหวดัพทัลุงต่อไป    
  
ค าส าคญั (Keywords) 
กระบวนการสรา้งส านึก, ชาวนาอนิทรยี,์ จงัหวดัพทัลุง   
 
แหล่งทุน (Funding agency) 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั และสถาบนัการจดัการระบบสขุภาพภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจชมุชนตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของบา้นโคกเมอืง ต าบลบางเหรียง 
อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

 
นพดล  โพชก าเหนิด1,*, สมบูรณ์ ประสงคจ์นัทร1์, วราวฒิุ ดวงศิริ1, 

ณิชา ประสงคจ์นัทร1์ และ กมลทิพย ์นิคมรตัน์2 
 

1สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อ าเภอเมอืง สงขลา 90000 
2โปรมแกรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
 

*podkumnerd@yahoo.co.th 
 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

จากปญัหาค่าครองชพีที่สูงขึน้ และทรพัยากรธรรมชาติที่ลดลง จงึได้มกีารส่งเสรมิให้มกีารบรกิารวชิาการเพื่อขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิชุมชนโดยใชห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ Thailand 4.0 ณ บา้นโคกเมอืง  ต าบลบางเหรยีง อ าเภอ  ควนเนียง จงัหวดัสงขลา  
ผ่านโครงการหมู่บา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยมหีน่วยงานทอ้งถิน่ไดแ้ก่ อ าเภอควนเนียงและเทศบาลต าบลบางเหรยีง สนบัสนุน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปจัจุบัน (ปี 2560) โดยคณะผู้วิจยัได้ร่วมกับชุมชนในการน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีาใช้ในการเพิม่มูลค่าเพิม่ของทรพัยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เริม่จากปลาดุกซึ่งแต่เดมิมกีารเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารใน
ครวัเรอืนเพยีงอย่างเดยีว มาเป็นการเลีย้งเพื่อแปรรูปเป็นผลติภณัฑต่์างๆ เช่น ปลาดุกแดดเดยีว ปลาดุกรา้ และน ้าพรกิปลาดุก เป็น
ตน้ ทัง้นี้ชุมชนยงัสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่อียู่ในการเพิม่มูลค่าทรพัยากรธรรมชาตชินิดอื่นทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ เช่น ปลานิล
และปลาท่องเทีย่ว โดยมาแปรรูปเป็นปลาแหง้และน ้าพรกิเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ นอกจากนัน้ชุมชนยงัไดเ้ลง็เหน็ถงึการสรา้งมูลค่าเพิม่
จากการอนุรกัษ์โดยไดร้่วมกนัไดจ้ดัท าธนาคารปลาขีต้งัเพื่อใชใ้นการเพาะเลีย้งปลาขีต้งัขนาดเลก็ทีจ่บัไดใ้หม้มีลูค่าสงูขึน้ และไดม้กีาร
ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างชุมชนและนักศกึษาเพื่อพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ชใ้นการบรกิารวชิาการใหเ้กดิความยัง่ยนื 
เช่น การตดิตัง้ระบบควบคุมความชืน้ภายในหอ้งอบโดยใชโ้ซลารเ์ซลล ์การเพิม่อุณหภูมิหอ้งอบโดยใชเ้ทคนิคการดดูซบัความรอ้นโดย
ใชส้ ีการวเิคราะหต์น้ทุนในการแปรรปู การคดิสตูรในการแปรรปูผลติภณัฑป์ลาดุก และการสรา้งธนาคารปลาขีต้งั เป็นตน้ เพื่อสง่เสรมิ
ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้นอกเรียนและผลักดันให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามพันธกิจสมัพันธ์
มหาวทิยาลยักบัสงัคม ส่งผลให้ชุมชนทัง้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก กลุ่มแปรรูป และกลุ่มประมงพื้นบา้น มรีายได้เพิม่ขึน้จากการยกระดบั
เศรษฐกจิพอเพยีงภายในชุมชนโดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระมาณ 150,000 บาทต่อปี และเกดิกระบวนพฒันาชุมชนร่วมกนั
อย่างเป็นระบบเพื่อใหท้รพัยากรในชุมชนมกีารใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
เศรษฐกจิพอเพยีง, Thailand 4.0, พนัธกจิสมัพนัธม์หาวทิยาลยักบัสงัคม 
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การพฒันายกระดบัสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

จริยา สขุจนัทรา*, สุธีรา ศรีสขุ และ กมลทิพย ์กรรไพเราะ 
 

คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 95000 
 

*jariya.s@yru.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
โครงการพฒันาอาหารสุขภาพส าหรบัผูป้ระกอบพธิฮีจัญ์และนักท่องเทีย่วทีน่ับถอืศาสนาอสิลาม มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา

ยกระดบัสถานประกอบการผลติอาหารฮาลาลในสามจงัหวดัชายแดนใต้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ดใีนการผลติอาหาร 
(GMP) โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาลที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ราย ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการจากจงัหวดัปตัตานี 4 ราย, ยะลา 4 ราย และนราธิวาส  2 ราย พบว่า การด าเนินงานในการพฒันายกระดบัสถาน
ประกอบการ ประกอบด้วย 1) ขัน้ตอนการสร้างความตระหนัก โดยวิธีการจดัอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงาน เพื่อจูงใจให้
ผูป้ระกอบการปรบัปรุงพฒันาตนเองสูม่าตรฐาน และ 2) ขัน้ตอนการสรา้งกระบวนการหนุนเสรมิ โดยการก าหนดแผนการพฒันาร่วมกนั 
การก ากบัตดิตาม การลงพืน้ทีเ่พื่อใหค้ าปรกึษา และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ผล
การด าเนินงาน พบว่า คะแนนการประเมินสถานประกอบการโดยดดัแปลงจากบนัทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารขอ งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (ตส. 1 (50)) ก่อนเขา้ร่วมโครงการ ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิทัง้ 6 หมวด (< 50 คะแนน) และเมื่อสิน้สุด
โครงการ พบว่า สถานประกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถพฒันาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์(54-71 คะแนน) และสามารถต่อยอดไปสูก่าร
พฒันาดา้น อื่น ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาผลติภณัฑ ์การศกึษาอายุการเกบ็รกัษาผลติภณัฑ ์และการพฒันาดา้นการตลาด ซึง่ท าใหเ้กดิการ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป  
 
ค าส าคญั (Keywords) 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหาร, สขุาภบิาล, อาหารฮาลาล 
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การเลี้ยงปลาบนพืน้ท่ีสูงเพือ่ความมัน่คงด้านอาหารและการอนุรกัษ์โดยไม่ต้องอนุรกัษ ์
 ในอ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดัเชียงใหม ่

 
อภินันท ์สุวรรณรกัษ ์

 
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน ้า มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 

อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 50290 
 

apinun@mju.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงเป็นการสร้างความมัน่คงด้านอาหารโปรตีนเพื่อให้ทุกคน การสร้างอาชีพ และการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิการบรโิภคอาหารโปรตนีของประชาชนในอ าเภอกลัยาณิวฒันายงัน้อยเนื่องจากมรีายไดน้้อยและปลาส่วนใหญ่
ต้องซื้อ เพราะว่าในแหล่งน ้ามปีลาจ านวนน้อยและมขีนาดเลก็ ปจัจุบนัได้ส่งเสรมิให้ชาวบ้านเพิม่พื้นที่ในการเลี้ยงปลาด้วยอาหาร
ธรรมชาต ิใน 4 หมู่บา้น คอืบา้นสนัม่วงบา้นเด่น บา้นแจ่มน้อย และบา้นกิว่โปง่ โดยบา้นแจ่มน้อยใหค้วามสนใจมากทีส่ดุรองลงมาเป็น
บา้นเด่น โดยมกีารปล่อยปลาผสมกนั 4 รปูแบบ คอืปล่อยชนิดเดยีว ปล่อยสองชนิด ปล่อยสามชนิด และปล่อยสีช่นิด พบว่าทีบ่า้นเด่น
ไดผ้ลผลติสงูทีส่ดุ วธิกีารเลีย้งดว้ยอาหารธรมชาต ิเช่น ใบผกักาด กระถนิ ร า ปลายขาว หญา้ขน ใบถัว่เหลอืง หรอือื่น ๆ ทีป่ลกูและกนิ
ได ้ใชโ้ยนลงในบ่อโดยตรง หรอืการใชฟ้างหมกัเป็นวธิกีารตามหลกัการนิเวศวทิยาเทยีมในบ่อเลีย้ง มเีพาะขยายพนัธุป์ลาตะเพยีนและ
ปลาไนและการอนุบาล นอกจากนี้มกีารสร้างกลุ่มเยาวชนนักอนุรกัษ์ทรพัยากรทางน ้าด้วยการสร้างแหล่งทีอ่ยู่อาศยัในเยาวชนและ
โรงเรยีน เป็นการจุดประกายทางความคดิและสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ยาวชนและผูร้่วมกจิกรรมในพืน้ทีห่นัมาสนใจธรรมชาตใิกล้
ตวัและปลุกจติส านึกใหร้่วมกนัอนุรกัษ์ เพื่อใหคุ้ณภาพชวีติของประชาชนในชุมชนดยีิง่ขึน้ เพื่อน าไปสู่การร่วมมอืกนัอนุรกัษ์แบบไม่
ตอ้งอนุรกัษ์  
 
ค าส าคญั (Keywords)  
เกษตรอนิทรยี,์ การบรูณาการการเรยีนการสอน, ความยัง่ยนือนนัต ์
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การพฒันาระบบบญัชีเพื่อยกระดบัความเข้มแขง็ของวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเลี้ยงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย  

 
ภทัริยา สงัขน้์อย 

 
โปรแกรมวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
pattareya_sung@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การบริการวิชาการครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบบญัชีให้มีรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน ท าให้สามารถ
รวบรวมขอ้มลูทางบญัชเีพื่อจดัท ารายงานทางการเงนิและใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการแขง่ขนัและสรา้งความเขม้แขง็ทาง
ธุรกจิ โดยการมสีว่นร่วมของนกัวชิาการดา้นการบญัชแีละผูป้ระกอบการเพื่อแกป้ญัหาในการจดัท าบญัช ีเน่ืองจากวสิาหกจิชุมชนกลุ่ม
เลีย้งนกกระทาบา้นบ่อเตีย้ขาดการบนัทกึบญัชแีบบรายรบั-รายจ่าย ไม่มกีารควบคุมปรมิาณสนิคา้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการบนัทกึบญัชไีมม่ี
ความรูแ้ละขาดทกัษะทางดา้นบญัช ีการบนัทกึจงึเป็นไปในลกัษณะการจดบนัทกึช่วยจ า ตามความเขา้ใจของผูบ้นัทกึ ซึง่ไม่เป็นไปตาม
หลกัการบญัช ีส่งผลให้ขอ้มูลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถอืและไม่สามารถจดัท าขอ้มูลได้ตามความต้องการใชง้าน เพื่อการวางแผนและ
ตดัสนิใจในกจิกรรมการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้เช่น การก าหนดราคา การก าหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ซึง่ระบบบญัชทีี่
เป็นมาตรฐานส าหรบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเลีย้งนกกระทาบา้นบ่อเตี้ยช่วยใหร้ะบบจดัซือ้ ระบบขาย ระบบบญัชลีูกหนี้ ระบบเงนิสดรบั 
ระบบเงินสดจ่าย ระบบสนิค้าคงคลงั และระบบการรบัคืน ท าให้สามารถตรวจสอบปริมาณสนิค้า ค านวณต้นทุน และคาดการณ์       
การสัง่ซือ้ในปรมิาณทีเ่หมาะสม การใหบ้รกิารวชิาการครัง้นี้ท าใหว้สิาหกจิชุมชนกลุ่มเลีย้งนกกระทาบา้นบ่อเตี้ยเลง็เหน็ความส าคญั
ของการท าบญัชมีากขึน้และสามารถจดัท าบญัชไีด ้โดยมกีารอบรมใหค้วามรูเ้ชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วมซึง่ถอืเป็นหวัใจส าคญัทีส่ง่ผล
ต่อความเขม้แขง็ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มเลีย้งนกกระทาบา้นบ่อเตีย้ 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
การพฒันาระบบบญัช,ี วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเลีย้งนกกระทาบา้นบอ่เตีย้  
 
แหล่งทุน (Funding Agency)  
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
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การพฒันาความมัน่คงของโรงเรียนเครอืข่ายอดุมศึกษาพ่ีเลี้ยงด้วยกระบวนการ PLC  
และกระบวนการสรา้งสุขด้วยสติในองคก์ร : กรณีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 
จติุพร อศัวโสวรรณ1, จฑุามาศ ศภุพนัธ ์1 จรงุใจ มนตเ์ล้ียง 1, ไกรเดช ไกรสกลุ1 , ปรีชา สามคัคี1    

ประวิทย ์เน่ืองมจัฉา 2 ปวีณา ปรวฒัน์กลุ 2  บุญนิภา เก้ียวมา่น 2  ลดาวลัย ์แก้วสีนวล3 และ วสัสา รวยรวย4 
 

1คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80280 
2คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80280 

3คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80280 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราชด าเนินการขบัเคลื่อนบทบาทท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่สถานศกึษาในทอ้งถิน่เพื่อการ
พฒันาคุณภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิ่นจ านวน 18 โรงเรยีน ประกอบดว้ย โรงเรยีนในจงัหวดันครศรธีรรมราช 14 โรงเรยีน 
โรงเรยีนในจงัหวดัตรงั 2 โรงเรยีน โรงเรยีนในจงัหวดัพทัลุง 1 โรงเรยีน และโรงเรยีนในจงัหวดักระบี ่1 โรงเรยีน โดยมวีตัถุประสงค ์1) 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ท าหน้าที่เป็นพีเ่ลี้ยงใหแ้ก่โรงเรยีน และท างานร่วมกบัสถานศกึษาในทอ้งถิ่น โดยการน าองค์
ความรูท้างวชิาการ ความเชีย่วชาญของบุคลากร ไปช่วยแก้ไขปญัหาและพฒันาคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2. สง่เสรมิใหค้ณาจารย ์
บุคลากร ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงในการท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชนและสถานศกึษาในทอ้งถิน่ รูปแบบทีใ่ชใ้นการด าเนินงานการ
พฒันาโรงเรยีนของโรงเรยีนเครอืข่ายอุดมศกึษาใหเ้กดิความมัน่คงในครัง้นี้ มุ่งพฒันาระบบหลกั 3 ระบบ คอื ระบบการเรยีนการสอน 
ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและระบบกจิกรรมนักเรยีน การด าเนินงานในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 เป็นการพฒันาพืน้ฐานให้
มัน่คง ดว้ยกระบวนการ PLC และกระบวนการสรา้งสุขดว้ยสตใินองคก์ร โดยมขีัน้ตอนในการด าเนินงาน คอื 1) การประชุมและอบรม
เชงิปฏบิตัิการแนวคดิการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาด้วย กระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วยสติ (MIO)ในองค์กร 2) 
โรงเรยีนเครอืข่ายอุดมศกึษาพีเ่ลีย้ง จดัท าแผนปฏบิตังิานของโรงเรยีน 3 ระบบหลกัคอื ระบบการเรยีนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนและระบบกจิกรรมนักเรยีน ดว้ยกระบวนการ PLC และกระบวนการสรา้งสุขดว้ยสต ิ(MIO)ในองคก์ร 3) การเยีย่มเสรมิพลงั
การด าเนินกจิกรรมของโรงเรยีนเครอืขา่ยอุดมศกึษาพีเ่ลีย้ง  

ผลการใหบ้รกิารวชิาการอย่างต่อเนื่องพบว่า 1) ผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนเครอืข่ายอุดมศกึษาพีเ่ลีย้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
กระบวนการ PLC และกระบวนการสรา้งสุขดว้ยสติ (MIO) ในองคก์รสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาตนเอง ครอบครวัและใน
การท างาน 2) การเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ในการพฒันาเพื่อสรา้งความมัน่คงของผูบ้รหิารและครูในโรงเรยีนเครอืขา่ยอุดมศกึษาพีเ่ลีย้งคอื 
การใชก้ารพฒันาจติอนัไดแ้ก่สมาธแิละสตใินการพฒันาคุณค่าภายในและความสุขในการท างาน 3)โรงเรยีนเครอืขา่ยอุดมศกึษาพี่เลีย้ง
ทัง้ 18 โรงเรยีน มแีผนปฏบิตังิานของโรงเรยีน 3 ระบบหลกัคอื ระบบการเรยีนการสอน ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนและระบบกจิกรรม
นกัเรยีน ดว้ยกระบวนการ PLC 4)มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช สามารถท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้แก่โรงเรยีน และท างานร่วมกบั
สถานศกึษาในท้องถิ่น ท าให้โรงเรยีนมแีนวทางด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการศกึษา และบุคลากรของมหาวทิยาลยัได้รบัการ
ยอมรบัและความเชื่อถอืจากโรงเรยีนเครอืขา่ยอุดมศกึษาพีเ่ลีย้ง 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
โรงเรยีนเครอืขา่ยอุดมศกึษาพีเ่ลีย้ง,  กระบวนการ PLC, การสรา้งสขุดว้ยสต ิ
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 

หัวข้อพิเศษ : : งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น 
วันที ่27 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 3216 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

 
 

ประธาน (Chair Person) รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิรสิถิตย์กลุ  เลขานุการ: นางสาวกนกพร  รัตนปราโมทย์               
 

 

เวลา รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 
07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-12.00  พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 ณ ห้อง 3310 

บรรยายพิเศษ โดย 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.15 37 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้ชุดการสอน
ร่วมกับวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD 
วิชา การบัญชีกิจการพิเศษ เรื่อง การบัญชี
เกษตรกร ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 2 

นงคราญ ช่างสาน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จ
เจ้าพะโคะ 

13.15-13.30 99 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสงขลาศึกษา 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กุลกันยา 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วิชัย วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กลุกันยา 

13.30-13.45 101 แบบจ าลองพลศาสตร์โมเลกลุส าหรับการสอน
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 

โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

13.45-14.00  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอแบบบรรยาย และมอบการน าเสนอแบบบรรยายดีเด่น ณ โถงกลาง ช้ัน 1 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
หัวข้อพิเศษ : : งำนวิจัยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น 

วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

 
ล าดับ รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 3 Challenges in self-directed learning: the 
validity and accuracy of self-assessment in 
Thai medical students. 

Weeratian Tawanwongsri มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

2 38 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1  

ระติวรรณ สุขศิริ และ  
รศ.ดร.จรสั อติวิทยาภรณ ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

3 78 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส 

ณัฐจิรา นวลมาก และ 
รุ่งชัชดาพร เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

4 106 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

จันจิรา ไชยรัตน ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

5 159 การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศกึษาตามความ
คิดเห็นของครผูู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 

ภูมินทร์ ค าเขยีว และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาต ิ

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

6 164 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัตาปี ปีการศึกษา 2559 

สมฤดี มัธยันต์ และ  
ดวงตา อินทรนาค 

มหาวิทยาลยัตาป ี

7 182 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมกับการใช้ผัง
กราฟิก ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียน
สรุปความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

ละออ วัชราคม มหาวิทยาลยัทักษิณ 

8 210 ผลการจัดการเรยีนรู้พระพุทธศาสนาโดยวิธีการสอน
แบบ Brainstorming ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

กุลธิดา กุ้งอุย 
พรรณวดี ข าจริง และ  
ลลิดา ภคเมธาว ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 

9 211 ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวและพิกัดต าแหน่งในระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตรส์ าหรับจงัหวัดฝั่งทะเลอันดา
มัน 

จักรพงศ์ ทรัพย์เพิ่ม 
มาริษา เกื้อกูล และ  
พรรณวดี ข าจริง 

มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเกต็ 
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The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

กลุ่มหวัขอ้พเิศษ : งานวจิยัพฒันาคุณภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่ 241 

 

 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้ชุดการสอนรว่มกบัวิธีการเรียน 
แบบกลุม่รว่มมอื STAD วิชา การบญัชีกิจการพิเศษ เรือ่ง การบญัชีเกษตรกร 

ส าหรบันักเรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีท่ี 2 
 

นงคราญ ช่างสาน 
 

แผนกวชิาการบญัช ีวทิยาลยัการอาชพีสมเดจ็เจา้พะโคะ อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 90190 
 

Kunpu14@hotmail.com 
 

บทคดัยอ่ (Abstract)  
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่ท าให้เกิดคุณภาพกบัผู้เรยีนทัง้ด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และทกัษะในการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ต้องอาศยัวิธีการจดักิจกรรมที่หลากหลาย สื่อการสอนที่เหมาะสม การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหา
ประสทิธภิาพของ ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรื่อง การบญัชเีกษตรกร ตามเกณฑ์ 80/80 2) 
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนส าหรบันักเรยีนชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีที ่2 3) ศกึษาพฤตกิรรม
กลุ่มของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดการสอนร่วมกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD 4) ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีที ่2 แผนกการบญัช ี
วทิยาลยัการอาชพีสมเดจ็เจา้พะโคะ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 1 หอ้งเรยีน นกัเรยีนทัง้สิน้ 10 คน เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื 1) 
แผนการจดัการเรยีนรู ้2) ชุดการสอนวชิาการบญัชกีจิการพเิศษ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 4) แบบประเมนิพฤตกิรรม
การท างานกลุ่ม 5) แบบสอบถามความพงึพอใจ ทีม่ต่ีอชุดการสอนร่วมกบัวธิกีารเรยีนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD การวเิคราะหข์อ้มลู สถติิ
ทีใ่ช่ในการวจิยัครัง้นี้คอื ค่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลีย่ (µ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) ผลการวจิยั พบว่า 1) ชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื 
STAD วชิา การบญัชกีจิการพเิศษ เรื่อง การบญัชเีกษตรกร มปีระสทิธภิาพ 86.00/86.67 สูงกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด (E1/E2) 80/80 2) 
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 3) พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนชัน้
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีที ่2 แผนกการบญัช ีมพีฤตกิรรมในการท างานร่วมกนัอยู่ในระดบัด ี(µ = 2.57) 3) ผูเ้รยีนมคีวามพงึ
พอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนแบบกลุ่มร่วมมอื STAD โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  (µ = 4.47) 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, พฤตกิรรมการท างานกลุ่ม, ชุดการสอน, กลุ่มร่วมมอืSTAD 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

242 กลุ่มหวัขอ้พเิศษ : งานวจิยัพฒันาคุณภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่ 

 

 

การพฒันาหลกัสูตรรายวิชาสงขลาศึกษา ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยัสมบูรณ์กลุกนัยา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 
วิชยั วงศส์วุรรณ  

 
โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

 
wichaiwong45@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาหลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
2) ทดลองใชห้ลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และ 3) ประเมนิคุณภาพการใชห้ลกัสตูร
รายวชิาสงขลาศกึษา ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

การด าเนินงานวจิยัมดีงันี้ ข ัน้ที ่1 การพฒันาหลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
โดยการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ขัน้ที ่2 การทดลองใชห้ลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่ม
ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กุลกนัยา จงัหวดัสงขลา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2560 จ านวน 31 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมอืวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรยีนรู้
รายวชิาสงขลาศกึษา 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบวดัจติส านึกความรกัชาต ิและ 4) แบบสอบถามความคดิเหน็
ของนักเรยีนต่อการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา ขัน้ที ่3 การประเมนิคุณภาพหลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา  กลุ่ม
ตวัอย่าง คอื ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัสงขลา จ านวน 
10 คน  เครื่องมอืวจิยั คอื แบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยน าผลการทดลองใชห้ลกัสตูรกบันกัเรยีน และจากการประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัสตูรไปใชใ้นสถานการณ์จรงิ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี

ผลการวจิยั 1) ผลการพฒันาหลกัสูตรรายวชิาสงขลาศกึษา ส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  ประกอบดว้ย 
จุดมุ่งหมายรายวชิา ค าอธบิายรายวชิา  โครงสรา้งรายวชิา และโครงสรา้งหน่วยการเรยีนรู ้2) ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรรายวชิาสงขลา
ศกึษา พบว่า (1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนทุก
คนมคีะแนนการสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนอยู่ในระดบัรอ้ยละ 60 ขึน้ไป (2) จติส านึกความรกัชาตขิองนกัเรยีนหลงัเรยีน 
สงูกว่าก่อนเรยีน โดยจติส านึกความรกัชาตหิลงัเรยีนตัง้แต่ระดบัมากขึน้ไปรอ้ยละ 93.55 (3) นักเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย 4.53 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.60 3) ผลการประเมนิคุณภาพ
หลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา พบว่าหลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา มคีวามเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นสถานการณ์
จรงิ มคีุณภาพเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
หลกัสตูรรายวชิาสงขลาศกึษา, ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
 

 
 



 

The 10th Walailak Research National Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

กลุ่มหวัขอ้พเิศษ : งานวจิยัพฒันาคุณภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่ 243 

 

 

แบบจ าลองพลศาสตรโ์มเลกลุส าหรบัการสอนทฤษฎีจลน์ของแกส๊ 
 

โกวิท กิตติวฒิุศกัด์ิ 
  

ส านกัวชิาวทิยาศาสตรศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

kkowit@mail.wu.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
แบบจ าลองพลศาสตรโ์มเลกุลท าใหน้กัศกึษาเคมใีนชัน้ปีทีห่นึ่งสามารถเรยีนรูเ้รื่องทฤษฏจีลน์ของแก๊สผ่านการสงัเกตและโต้ตอบ

กบัการจ าลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคแก๊สเฉื่อยหลายร้อยอะตอมซึ่งจะดูดกนัเมื่ออยู่ใกล้กนัแต่จะผลกักนัเมื่ออยู่ติดกนั นักศกึษา
สามารถเรยีนรูเ้รื่องแรง การเคลื่อนทีใ่นระดบัอะตอม โดยเฉพาะทฤษฎจีลน์ของแก๊สในอุดมคตแิละแก๊สจรงิจากแบบจ าลองนี้ บทความ
นี้จะกล่าวถึงลกัษณะพื้นฐานและความสามารถของแบบจ าลอง น าเสนอการน าไปใช้เป็นแบบฝึกหดัในระดบัง่ายและปานกลาง ตวั
โปรแกรมถูกพฒันามาใหใ้ชง้านไดใ้นระบบปฏบิตักิารวนิโดวแ์ละจะเปิดใหด้าวน์โหลดในอนาคต 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
พลศาสตรโ์มเลกุล, โปรแกรมคอมพวิเตอร,์ ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส, การสอนเคม ี
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Challenges in self-directed learning: the validity and accuracy of self-assessment in Thai medical students. 
 

Weeratian Tawanwongsri 
 

School of Medicine, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand 
 

weeratian.ta@wu.ac.th 
 
Abstract  

Background: Self-assessment is a fundamental and essential skill to self-directed life-long learning. Generalisability 
and transferability from Western researches to Asian medical students remained in doubt. Methods: In this cross-sectional 
study, the third-year Thai medical students were invited to participate. The self-estimated survey was delivered online and 
responses were collected before a comprehensive examination was held. A group-level correlation between self-estimation 
and GPAX and an intra-individual approach were investigated. Results: Forty-three students were recruited. A majority of 
participants were male (53.5%). A mean age was 20.6 years (SD 0.6). The median self-estimated score and actual score 
were 40.0 (IQR; 30.0-50.0) and 35.0 (IQR; 30.0-38.0), respectively. Overall Self-estimated scores were rated higher than 
actual scores significantly (p < 0.001). There were significant differences between self-estimated scores and actual scores of 
participant in the bottom quartile, the second quartile, and the third quartile (p < 0.05). However, there was no significant 
difference between self-estimated scores and actual scores of participant in the top quartile. With an intra-individual approach, 
nearly eighty percent of students failed to identify their own strengths and weaknesses correctly. Students with the top quartile 
of GPAX failed identify their own weaknesses correctly with the highest percentile (90.9%) followed by students with the 
bottom quartile of GPAX (81.8%). 

Discussion and Conclusion: Self-estimated scores were significantly rated higher than actual scores particularly in 
poor exam performers. Students with the bottom quartile of GPAX might need external reliable assessment on account of 
their self-overestimation and inaccurate weakness identification. 
 
Keywords  
self-directed learning, self-assessment, intra-individual approach, GPAX 
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การส่งเสริมการจดัการเรียนรูข้องผูบ้ริหารตามความคิดเหน็ของคร ู 
สงักดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

 
ระติวรรณ สุขศิริ* และ จรสั อติวิทยาภรณ์ 

 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  90000 

 
*ratiwan5411@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  
 การค้นคว้าอสิระนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรู้ของผู้บริหารตามความคิดเหน็ของครู สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 2) เปรยีบเทยีบการสง่เสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของ
ครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างาน วุฒกิารศกึษาและขนาด
สถานศกึษา กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 ปีการศกึษา 
2560 จ านวนครูทัง้สิน้ 322 คน เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 51 ขอ้ ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.96 วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) หาค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผู้บรหิารตามความคดิเหน็ของครู สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1จ าแนกตามตวัแปรเพศพบว่า ครูที่มเีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของผู้บรหิาร สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั 2) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 จ าแนกตามตวัแปรประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูทีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนัมคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยะลา เขต 1 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 3) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารตามความ
คิดเห็นของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยะลา เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายดา้ยพบว่า ดา้นการใหร้างวลัและการเสรมิแรงแก่คร ูแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ .05 และ4) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครู สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา เขต 1 จ าแนกตามตวัแปรขนาดสถานศกึษา พบว่า ครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาทีม่ี
ขนาดสถานศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษายะลา เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นการ
ประเมนิผลการจดัการเรยีนรูข้องคร ูแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และดา้นการก าหนดนโยบายและแผนการจดัการ
เรยีนรูข้องครแูละดา้นการสง่เสรมิพฒันาคร ูแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
การสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู,้ การจดัการเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร 
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การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามความคิดเหน็ของครสูงักดัส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธิวาส 

 
ณัฐจิรา นวลมาก* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 
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บทคดัยอ่ (Abstract)  

การคน้ควา้อสิระนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ1) ศกึษาการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานตามความคดิเหน็ของครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิ
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาส 2) เปรยีบเทยีบการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเหน็ของครู
สงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาส จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒกิารศกึษาและ
ต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครผููส้อนในสงักดัส านักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาส 
ปีการศกึษา 2560 จ านวนครูทัง้สิน้ 242 คน เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 50 ขอ้ 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.80 วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) หาค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเหน็ของครสูงักดัส านกังานส่งเสรมิ
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาส จ าแนกตามตวัแปรเพศพบว่า ครูที่มเีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเหน็ของครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดันราธวิาสในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 2) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเหน็ของ
ครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาส จ าแนกตามตวัแปรอายุ พบว่า ครูทีม่อีายุ
ต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามความคดิเหน็ของครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาสโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นสื่อการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 และดา้นหลกัสตูร ดา้นการเรยีนการสอน และดา้นการพบกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ .001 3) 
ผลการเปรียบเทียบระดบัการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานตามความคิดเห็นของครูสงักัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาส จ าแนกตามตวัแปรวุฒกิารศกึษา พบว่า ครูทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
การจดัการศกึษาขัน้พื้นฐานตามความคดิเหน็ของครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดั
นราธวิาสโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที ่.001 และ 4) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ตามความคดิเหน็ของครูสงักดัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาสจ าแนกตามตวัแปร
ต าแหน่งงาน พบว่า ครูทีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษาส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันราธวิาส 
โดยภาพรวมและรายดา้นพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.001 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, การศกึษานอกระบบ, การศกึษาตามอธัยาศยั 
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การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของคร ู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
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บทคดัยอ่ (Abstract) 

 การศึกษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของผู้บริหารสถานศกึษาตามความ
คิดเห็นของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 12 และ 2) เปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 12 ปีการศึกษา 2560 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 351 คน จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แล้วจบัสลาก 
เครื่องมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 58 ขอ้ ไดค้่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 0.885 วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) หาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศกึษาพบว่า 1) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของผู้บรหิารสถานศกึษาตาม
ความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ าแนกตามตวัแปรเพศ พบว่า ครทูีม่เีพศต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัการการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 2) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ าแนก
ตามตัวแปรอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
3) ผลการเปรียบเทยีบระดบัการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บรหิารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของครู สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ าแนกตามตวัแปรระดบัการศกึษา พบว่า ครูที่มีระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวาม
คดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั และ4) ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 จ าแนก
ตามตวัแปรขนาดสถานศกึษา พบว่า ครูที่ปฏบิตัิงานในสถานศกึษาที่มขีนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 12 โดยภาพรวมทัง้ 5 ด้าน ไม่แตกต่างกนั และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านการส่งเสรมิและพฒันานักเรียน 
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การด าเนินงาน, ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน, ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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การใช้อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเหน็ของคร ู 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 

 
ภมิูนทร ์ค าเขียว* และ รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ 

 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000 

 
*Pumin0303@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract)  

การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบการใชอ้ านาจของผู้บรหิารสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของครู สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 12 จ าแนกตามตวัแปรเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และขนาดสถานศกึษา กลุ่มตวัอย่าง
เป็นครูปฏบิตัิการสอนในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 12 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 351 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) แล้วสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดของสถานศกึษา แลว้ใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบัสลาก เครื่องมอื
การวจิยัเป็นแบบสอบถามไดค้่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .972 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t-test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way ANOVA) 

ผลการศกึษาพบว่า 1) การใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 12 อยู่ใน
ระดบัมาก 2) ผลการเปรยีบเทยีบการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาจ าแนกตามตวัแปรเพศ พบว่า ครทูีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อการใช้อ านาจของผู้บรหิารสถานศกึแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .001 โดยครูเพศหญิงมคีวามคดิเหน็ต่อการใช้
อ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 12 สงูกว่าครูเพศชาย 3) ผลการเปรยีบเทยีบการ
ใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาจ าแนกตามตวัแปรอายุ พบว่า ครใูนโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต 12 
ทีม่อีายุต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 12 
ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 4) ผลการเปรยีบเทยีบการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาจ าแนกตาม
ตวัแปรระดบัการศกึษา พบว่า ครูทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 โดยครทูีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามคดิเหน็ต่อการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาต ่า
กว่า ครูที่มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและ 5) ผลการเปรยีบเทยีบการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารสถานศกึษาจ าแนกตามตวัแปร
ขนาดสถานศกึษา พบว่า ครูที่สงักดัสถานศกึษาขนาดต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการใช้อ านาจของผู้บรหิารสถานศกึษาในภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 ครูที่สงักดัสถานศกึษาขนาดเล็ก มีความคดิเหน็ต่อการใช้อ านาจของผู้บรหิาร
สถานศกึษาดา้นอ านาจตามกฎหมายมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นอ านาจอา้งองิ และ ดา้นอ านาจความเชีย่วชาญ  ส่วนครทูี่
สงักดัสถานศกึษาขนาดกลาง มคีวามคดิเหน็ ดา้นอ านาจตามกฎหมายมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นอ านาจการบงัคบั  และ 
ดา้นอ านาจการใหร้างวลั ในขณะทีค่รสูงักดัสถานศกึษาขนาดใหญ่ มคีวามคดิเหน็ดา้นอ านาจการใหร้างวลัมคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุรองลงมา 
คอื ดา้นอ านาจตามกฎหมาย และ ดา้นอ านาจการบงัคบั 
 
ค าส าคญั (Keywords)  
การใชอ้ านาจ, ผูบ้รหิารสถานศกึษา, ครผููส้อน 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัตาปี ปีการศึกษา 2559 
 

สมฤดี มธัยนัต*์ และ ดวงตา อินทรนาค 
 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัตาปี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000  
 

*somrudee@tapee.ac.th 
 

บทคดัยอ่ (Abstract) 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัที่มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษา

มหาวิทยาลยัตาปี ปีการศึกษา 2559  2) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักศกึษา กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักศกึษามหาวทิยาลยัตาปี  ประจ าปีการศกึษา 2559 ทุกชัน้ปีแยกตามคณะ จ านวน 250 คน เครื่องมอืที่
ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นแบ่งเป็น  2 ส่วน ได้แก่ 1) เป็นแบบสอบถามถึงลักษณะทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  คณะ/สาขา หลกัสตูร และเกรดเฉลีย่ภาคเรยีนที ่1/2559 2) แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน มคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.92 การวเิคราะหข์อ้มูลคอืการหาค่ารอ้ยละ  และแจกแจงความถี่ 
บรรยายลกัษณะของขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะ/สาขา หลกัสตูร เกรดเฉลีย่ หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  วเิคราะห์ปจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การทดสอบผู้วจิยัใชก้ารวเิคราะหส์หสมัพนัธพ์หุคูณและสมการถดถอย
พหุคณู  ในการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

ผลการวจิยัพบว่า 1. ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในระหว่างตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปจัจยัทัง้ 6 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นผูส้อน 
ดา้นผูเ้รยีน ดา้นหลกัสตูร ดา้นวธิกีารเรยีนการสอน  ดา้นสื่อและสิง่สนบัสนุนการเรยีนการสอน และดา้นเจตคตแิละแรงจงูใจของผูเ้รยีน 
พบว่าปจัจยัทุกดา้นมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธม์ค่ีาอยู่ระหว่าง .33-.75 มคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู เท่ากบั .86 และมสีมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ เท่ากบั .74 2. การคน้หาตวัพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้นเจต
คตแิละแรงจงูใจของผูเ้รยีน ปจัจยัดา้นวธิกีารเรยีนการสอน และปจัจยัดา้นสื่อและสิง่สนับสนุนการเรยีนการสอนมคีวามสามารถในการ
พยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได ้และการพยากรณ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดส้มการ ดงัน้ี สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ 

Y  =  -.87 -.37 (X4)+ .27 (X5)  + 1.30 (X6)    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  Z  =  -.24 (ZX4)+ .21 (ZX5)  + .86 
(ZX6) 

 
ค าส าคญั (Keywords) 
ปจัจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, มหาวทิยาลยัตาปี 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัตาปี สรุาษฎรธ์านี 
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การสอนภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารรว่มกบัการใช้ผงักราฟิกท่ีมีต่อความเขา้ใจ 
ในการอ่านและการเขียนสรปุความของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ละออ วชัราคม 

 
สาขาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ าเภอเมอืง จงหวดัสงขลา 90000 

 
laor1122@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ (Abstract) 

การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบความความเขา้ใจในการอ่านและ เปรยีบเทยีบการเขยีนสรุปความภาษาองักฤษ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ก่อนและหลงัการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารร่วมกบัการใชผ้งักราฟิก และศกึษาความพงึพอใจ
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกบัการใช้ผงักราฟิก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3/1 โรงเรยีนอุดมวทิยายน จงัหวดัพทัลุง ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 25 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัการเขยีนสรุปความภาษาองักฤษ แบบประเมนิความพงึพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัสถติิ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test)  แบบ Dependent 
ผลการวจิยัพบว่า ความเขา้ใจในการอ่าน และการเขยีนสรุปความภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัเรยีนโดยการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกบัการใชผ้งักราฟิก มคีะแนนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางทีส่ถติิทีร่ะดบั .01 และนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 มคีวามความพงึพอใจต่อการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารร่วมกบัการใชผ้งักราฟิก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

(X =4.37)  
 

ค าส าคญั (Keywords) 
การสอนภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร, การใชผ้งักราฟิก, ความเขา้ใจในการอ่าน, การเขยีนสรุปความ 
 
แหล่งทุน (Funding Agency) 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
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ผลการจดัการเรียนรูพ้ระพทุธศาสนาโดยวิธีการสอนแบบ Brainstorming ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภิรม) อ าเภอเมือง จงัหวดัตรงั 

 
กลุธิดา กุ้งอยุ*, พรรณวดี ข าจริง  และ ลลิดา ภคเมธาวี 

 
สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็  83000  
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บทคดัยอ่ (Abstract) 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลสมัฤทธิแ์ละผลเจตคตขิองนักเรยีนของการจดัการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาโดยวธิกีาร
สอนแบบ Brainstorming ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเทศบาล 6 (วดัตนัตยาภริม) อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนเทศบาล 6 (วดั
ตนัตยาภริม) จ านวน 2 ห้องเรยีน นักเรยีนทัง้หมด 55 คน จากนัน้ท าการจบัฉลากเลอืกเพยีงหนึ่งหอ้งเรยีน ไดก้ลุ่มตวัอย่างคอื 
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3/2 จ านวน 28 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น แบบวดัผลสมัฤทธิก่์อน-หลงัสาระพระพุทธศาสนาหน่วย
ที่ 1 เรื่องประวตัิและความส าคญัของพระพุทธศาสนาจ านวน 35 ขอ้ มคี่าความยากง่าย .02, ค่าอ านาจจ าแนก .05 และมคี่าความ
เชื่อมัน่เท่า .72 แบบวดัเจตคตใินการจดัการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาวธิกีารสอนแบบ Brainstorming จ านวน 15 ขอ้ สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ ( x ) และค่า t (t - test)  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. การจดัการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนา โดยใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Brainstorming หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนโดยมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.5 พบว่ากลุ่มทดลองก่อนเรยีน มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่า ( x =9.75 ถงึ x =2.45) มจี านวน 26 คนและกลุ่ม
ทดลองหลงัเรยีน มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัสงู ( x =21.82 ถงึ x =2.59) มจี านวน 28 คน 
 2. นักเรยีนมเีจตคตใินการจดัการเรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาโดยวธิสีอนแบบ Brainstorming ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (
x =3.45) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ จากค าถามทีเ่ป็นเจตคตเิชงิบวก พบว่านักเรยีนมเีจตคตทิี่ดต่ีอเรื่อง วชิาสงัคมศกึษามผีลต่อการ
ประกอบอาชพีในอนาคต มากทีส่ดุ ( x =4.23) เจตคตอิยู่ในระดบัทีด่ ีรองลงมาไดแ้ก่ วชิาสงัคมศกึษาท าใหเ้กดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
( x =3.85) เจตคตอิยู่ในระดบัทีด่ ีต่อมาไดแ้ก่ วชิาสงัคมศกึษาเป็นวชิาทีท่ าใหเ้กดิความสนุกสนานวชิาสงัคมศกึษาเป็นวชิาทีท่ าใหค้น
กลา้แสดงออก และวชิาสงัคมศกึษาเป็นวชิาทีฝึ่กฝนได ้มคี่าเฉลีย่ ( x =3.62) เจตคตอิยู่ในระดบัทีด่ ีจะเหน็ไดว้่าการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
Brainstorming ไม่ไดเ้ป็นการเสรมิสรา้งความรูใ้นดา้นเนื้อหาเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ เพราะยงัส่งผลในเจตคตเิชงิบวกในการเรยีนและ
ความมัน่ใจในการท ากจิกรรมกลา้คดิกลา้ท าในสิง่ทีด่ไีปพรอ้มๆกบัเพื่อนๆ 
 
ค าส าคญั (Keywords) 
การจดัการเรยีนรู,้ วธิกีารสอนแบบ Brainstorming, เจตคต ิ
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บทคดัยอ่ (Abstract) 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้เพื่อศกึษาจ าแนกลกัษณะแหล่งท่องเที่ยวและจดัท าพกิดัต าแหน่งแผนที่ทางภูมศิาสตร์ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ระนอง จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเกต็ จงัหวดักระบี ่จงัหวดัตรงั และจงัหวดัสตูล 
  ผลการวจิยัพบว่าการจ าแนกลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัไดใ้ชเ้ครื่องมอืทางภูมศิาสตรแ์บ่งสถานที่
ตามลกัษณะทางกายภาพและสถานที่ที่ถูกมนุษย์สร้างขึน้จ านวน 12 ลกัษณะ คอื1.ลกัษณะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภท
ชายหาด ม ี40 แหล่ง 2.ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วเพื่อนันทนาการ มี 39 แหล่ง, ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์ม ี34 แหล่ง, 
ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทเกาะ ม ี33 แหล่ง, ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ ม ี27 แหล่ง, ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่ว
ทางวฒันธรรม ม ี19 แหล่ง, ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วประเภทน ้าตก ม ี16 แหล่ง, ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิม ี15 แหล่ง 
ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทถ ้า ม ี13 แหล่ง , ลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วทางศลิปะวทิยาการ ม ี9 แหล่ง , ลกัษณะแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิม ี6 แหล่ง และลกัษณะแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตปิระเภทแก่ง ม ี3 แหล่ง โดยอา้งองิการ
แยกประเภทแหล่งท่องเทีย่วจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) และได้จดัท าพกิดัต าแหน่งทางภูมศิาสตร์ลงในแผนที่ เพื่อ
แสดงต าแหน่งทีต่ัง้ของแหล่งท่องเทีย่วในแต่ละจงัหวดัที่อยู่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั โดยสามารถบอกถงึจ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจงัหวดัต่างๆไดด้งันี้ จงัหวดัพงังามจี านวนแหล่งท่องเทีย่วทัง้หมด 35 แหล่ง ประกอบดว้ย ชายหาดเขาหลกั ละตจิูด 8.6674 
ลองติจูด 98.24317 เกาะสมิลินั ละติจูด8.65786 ลองติจูด 97.6466 เกาะพระทอง ละติจูด 9.09263  ลองติจูด 98.29515 เกาะตาชยั 
ละตจิดู 9.06903 ลองตจิดู 97.81096 จุดชมววิเสมด็นางช ีละตจิดู8.23872 ลองตจิดู 98.44545 น ้าตกโตนไพร ละตจิดู 8.43654 ลองติ
จูด 98.30911 จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยว 29 แหล่ง ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน ก้อง วัลเลย์ ละจิจูด10.37400 ลองติจูด 
98.79623, คอคอดกระ หรอืกิว่กระ ละจจิูด 10.46869 ลองตจิูด 98.80930, จวนเจา้เมอืงระนอง ละจจิูด 9.97456 ลองตจิูด 98.63400 
จงัหวดัสตูลมแีหล่งท่องเทีย่ว 23 แหล่งประกอบดว้ย ถ ้าภูผาเพชร ละจจิูด 7.12482 ลองตจิูด 99.99764, ถ ้าลอดปูยู ละจจิูด 6.51160 
ลองตจิูด 100.11430, ถ ้าเจด็คต ละจจิูด 7.11125 ลองตจิูด 99.93357 จงัหวดักระบีม่แีหล่งท่องเทีย่ว 36 แหล่ง ประกอบดว้ย ถ ้าเสอื
เขาแกว้ อ่าวลูกธนูละจจิดู8.12606ลองตจิดู 98.92297, ทะเลแหวก ละจจิูด 7.96056ลองตจิดู 98.81160, น ้าตกรอ้นคลองท่อม ละจจิดู 
7.93421 ลองตจิูด 99.20778 เป็นต้นจงัหวดัภูเกต็มแีหล่งท่องเทีย่ว 94 แหล่งประกอบดว้ย Dolphins Bay Phuket (โลมาโชว)์ ละจจิดู 
7.84227 ลองตจิูด 98.35682, จุดขมววิกะตะกะรน ละจจิูด 7.79735 ลองตจิูด 98.30237, เขารงั ละจจิูด 7.89360 ลองตจิูด 98.37977  
และจงัหวดัตรงัมแีหล่งท่องเทีย่ว 37 แหล่งประกอบดว้ยกลุ่มผา้ทอนาหมื่นศร ีละจจิดู 7.59965 ลองตจิดู 99.68858, ถ ้าเขาชา้งหาย ละ
จจิูด 7.59027 ลองตจิูด 99.66870, ถ ้าเลเขากอบ ละจจิูด 7.79420 ลองตจิูด 99.57234, พระนอนทรงเครื่องโนราวดัภูเขาทอง ละจจิดู 
7.69623 ลองตจิดู 99.71631 ซึง่รวมแหล่งท่องเทีย่วทัง้หมดในจงัหวดัชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัได ้254 แหล่ง 

 
ค าส าคญั (Keywords)  
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รายนามวิทยากรบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังที่ 10 

วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

Keynote Speaker 

ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค ์ จันทวาณิช 

วุฒิการศึกษา:  Doctorat du 3e cycle en sociologie (Mention Tres 

bien), Universite de Grenoble II, ประเทศฝรั่งเศส 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น.  
ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บรรยายพิเศษหัวข้อ “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทาย
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน 

วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Materials Science and Metallurgy) 
Department of Materials Science and Metallurgy, University of 

Cambridge, Cambridge, ประเทศอังกฤษ 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2559 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-10.30 น.  
ณ ห้อง 310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บรรยายพิเศษหัวข้อ “มหาวิทยาลัย: ตาน  าแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” 
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Session Keynote 

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช 

หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสภิกขุ 

วิทยากรรับเชิญกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.  
ณ ห้อง 3209 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บรรยายพิเศษหัวข้อ “สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวิชัย สิรธิัมมานคร: หัวเลี ยว หัวต่อ
ประวัติศาสตร์ภาคใต้ที่ได้เวลาทบทวน?” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานพุงศ์  พุทธรักษ์ 
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยากรรับเชิญกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น.  
ณ ห้อง 3207 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
บรรยายพิเศษหัวข้อ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิ
มานของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ” 

รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ 

ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วิทยากรรับเชิญ หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-13.30 น.  
ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

https://research.wu.ac.th/
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    การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั” ครัง้ที ่10 

สถาบนัวจิยัและนวตักรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เลขที ่222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
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รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสิน ี

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วิทยากรรับเชิญ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-14.00 น. 
ณ ห้อง 3217 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บรรยายพิเศษหัวข้อ “What make males so sexy? A point of view from mate 

choice and mate selection.” 

https://research.wu.ac.th/



