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โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงพยาบาลนครปฐม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

8 – 9 กรกฎาคม 2564

สารจากอธิการบดี
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีส ิน ทร
มหาวชิร าลงกรณพระวชิร เกลา เจา อยูหัว ทรงพระราชทาน
พระบรมราโชบายดา นการศึก ษาผา นองคมนตรี ใจความ
ตอนหนึ่งวา ใหแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหทํางานใหเขา
เปาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ตน
นอกจากนั้นทรงรับสั่งผานรัฐบาลใหนอมนํา และปฏิบัติตาม
ศาสตรพ ระราชาแหง สมเด็จ พระบรมชนกนาถ ทั้งนี้โลกใน
ยุ ค ป จ จุ บั น กํ า ลั ง เปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และรุ น แรง
ความก า วหน า อย า งก า วกระโดดด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Disruptive Technology) กอ ใหเกิด นวัตกรรมมากมาย ส งผลตอ สภาพเศรษฐกิ จและสั งคมของแตล ะ
ประเทศแตละภูมิภาคอยางใหญหลวง โดยจําเปนตองพิจารณาถึงโอกาสเพื่อสรางคุณคาและมูลคาตางๆ
ใหกับประเทศและพิจารณาถึง ความทาทายขางหนา เพื่อสรางขีดความสามารถในการรองรับ รวมทั้ง
การตอ ยอดการวิจัย ไปสูก ารสรา งนวัต กรรมเพื่อ ใหเ กิด การพัฒ นาทางดา นเศรษฐกิจ แกปญ หาสัง คม
และมีค วามเปน มิต รตอ สิ ่ง แวดลอ ม โดยใหค วามสํ า คัญ กับ บทบาทนํ า ของภาคเอกชน และภาค
การศึก ษา จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระวชิร เกลา เจา อยูห ัว และวิสัย ทัศ นข อง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐมที่จ ะมุง ผลิต บัณ ฑิต นัก ปฏิบัติร องรับ การพัฒ นาประเทศและเปน พลัง
ปญ ญาชนทอ งถิ่น เพื่อ ที่จ ะพัฒ นาทอ งถิ่น อยา งยั่ง ยืน ตามพระบรมราโชบายและการผลิต บัณ ฑิต ใหมี
คุณภาพ การสรางองคความรูจากงานวิจัย เพื่อตอบโจทยปญหาในการพัฒนาทองถิ่น งานวิจัยจะเปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาทองถิ่นของตนใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลที่จะตามมาคือองคความรูที่ได
จากงานวิจัย ซึ่งนําไปสูเวทีสากล การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้ง
นี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่สําคัญตามพระบรมราโชบายคือ “การวิจัย สรางดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New
Normal” และจัดงานในระหวางวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการของอาจารย นัก วิชาการ นัก วิจัย หรือนักศึกษาผูสนใจมานําเสนองานวิจัยที่เปนปจจุบัน และ
แลกเปลี่ยนความรูสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนตอไป
ทายสุดนี้ ผมขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสห
วิทยาการเพื่อการวิจัย คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แหงราชบัณฑิตยสภา สํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงพยาบาลนครปฐม วิทยาลัย

พยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คณาจารย คณะผูจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ดําเนินการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ผม
หวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการจะเปนการนําเสนอผลงานวิจัยที่จะเปนอีกกาวหนึ่งที่เปดโอกาส
ใหกับอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยตางๆ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ผูสนใจทุกทานแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนเครือขายการสรางสรรคงานวิจัย นอมนําศาสตรพระราชา
และสามารถนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนอยางแทจริงกับ
สังคมและประเทศชาติในอนาคตตอไป

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สารจากรองอธิการบดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภายใตแนวคิด “การวิจัย สรางดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ใน
ระหวางวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 รูปแบบออนไลน ภายใตความรวมมือของ
หนวยงานเจาภาพหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม สมาคมสหวิ ท ยาการเพื่ อ การวิ จั ย คณะ
กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแหงราชบัณฑิตยสภา สํานักงาน
การวิจั ย แหง ชาติ (วช.) และหน วยงานเจ าภาพรว มจัด งานประชุ ม วิ ชาการ
กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี โรงพยาบาลนครปฐม วิ ท ยาลั ย พยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหวางคณาจารย นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบ
โปสเตอร (Poster Presentation) ซึ่งถูกกลั่นกรอง และคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ จํานวน 2 ทาน
โดยมีผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายนอก 1 ทาน และภายใน 1 ทาน บทความวิจัยที่ไดรับคัดเลือกใน
การนําเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ บทคัดยอจะไดรับการตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
(Abstract Proceedings Book) พรอมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟล และจะ
สงใหหองสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ จะคัดเลือกบทความดีเดน
(Best Paper) ในแตละสาขาซึ่งถูกกลั่นกรองและคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนี้ มีการแบงสาขาของการนําเสนอบทความวิจัยเปน 6 กลุมสาขาวิชาการหลัก
คือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พยาบาลศาสตร
และวิทยาการจัดการ โดยมีการนําเสนอบทความจํานวน 20 สาขา และมีบทความที่สงเขารวมทั้งหมด 420
เรื่อง ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอบทความจํานวน 339 เรื่อง แบงเปนการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral
Presentation) 264 เรื่อง การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 75 เรื่อง โดยมีบทความ
วิจัยและวิชาการจากหนวยงานภายนอก 64 หนวยงาน และในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ยังไดรับเกียรติจาก
ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปน
องคปาฐกบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal” ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนองคปาฐกบรรยายเรื่อง “วิกฤตกระบวนการยุติธรรมไทย ตองวิจัยอะไร
ปฏิรูปอะไร และอยางไร” และคุณแซม ตันสกุล กรรมการผูจัดการ กรุงศรี ฟนโนเวต เปนองคปาฐกบรรยาย
เรื่อง “Disruptive Technology ประเทศไทย 5.0 และการปรับตัวของประเทศไทยสูอนาคต” จะเห็นไดวา

หัวขอการบรรยายทั้ง 3 เรื่อง จะเปนเรื่องที่จะทาทายสังคมโลก และสังคมการอุดมศึกษาในอนาคตของ
ประเทศไทย ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการผลิ ต ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ห รื อ บั ณ ฑิ ต ที่ ต อ งปรั บ ตั ว กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม
การเปลี่ยนแปลง Disruptive Technology และ New Normal ในยุคปจจุบัน และอนาคตบัณฑิตเหลานี้
จะตองออกไปพัฒนาประเทศชาติ สังคม และทองถิ่นเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตตอไป
ทายนี้ ในฐานะผูจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอขอบคุณ
หนวยงานเจาภาพรวมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ คณาจารย และคณะผูจัดงานประชุมวิชาการที่ได
รวมกันสนับสนุนและจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ หวังวาการรวมมือกันในครั้งนี้จะสามารถ
ขับเคลื่อนในการสรางเครือขายการวิจัยในสาขาตางๆ ใหกวางขวางตอไปในอนาคต มีการเชื่อมโยง และ
สรางประโยชนใหผูที่สนใจ นําความรูไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัย พัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แหงประเทศไทย (TIJ)
ผูเชียวชาญภายนอก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.สักรินทร อยูผอง

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ชานนท พรมสกล

กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.ประยงค แสนบุราณ
รองศาสตราจารย ดร.สถาพร เริงธรรม
ศาสตราจารยณรงค ใจหาญ
รองศาสตราจารยธัญพิสิษฐ พวงจิก
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
รองศาสตราจารย ดร.อัศวิน แสงพิกุล
รองศาสตราจารย ดร.ณรงคศักดิ์ หนูสอน
รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ ไทยแท
รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย
รองศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ ชอลําเจียก
รองศาสตราจารย ดร.อาภาพร เผาวัฒนา
รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ
รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ
รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
รองศาสตราจารย ดร.วรรณา ประยุกตวงศ
รองศาสตราจารย ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ศฤงคารินทร
รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
รองศาสตราจารย ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา บุญสง
รองศาสตราจารย ดร.พรชัย หนูแกว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ
รองศาสตราจารย ดร.สุภาณี อินทนจันทน
รองศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
รองศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร
รองศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
รองศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
รองศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
รองศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รองศาสตราจารย ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
รองศาสตราจารย ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป
รองศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที
รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ
รองศาสตราจารย ดร.ปยะนาถ บุญมีพิพิธ
รองศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล
รองศาสตราจารย ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
รองศาสตราจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม
รองศาสตราจารย ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์
รองศาสตราจารย ดร.ภญ.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ
รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ
รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ
รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
รองศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
รองศาสตราจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม
รองศาสตราจารย ดร.ประณีต สงวัฒนา
รองศาสตราจารย อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
รองศาสตราจารย ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล
รองศาสตราจารย ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
รองศาสตราจารย ดร.ธโสธร ตูทองคํา
รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา ผาณิตรัตน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ เพชรภา

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ชานนท วริสาร

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย พิมดี

กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.บุษกร พันธเมธาฤทธิ์
ศาสตราจารย ดร.เดือน คําดี
ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน
รองศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุมาพร อาลัย
นายจิรันดร บูฮวดใช
นางสาวพิมลพรรณ แซเหลี่ยว
นางสาวสุภสิตา นาคปาน
นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี
นางสาวจริยา อินทเรืองศร
นางสาวลัดดา เข็มนาค

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา
จุฬาภรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
สภาการชาดไทย
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
สํานักงานศาลยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“การวิจัย สรางดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal”
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เวลา
08.00 – 08.30 น.
09.00 – 09.10 น.
09.10 – 09.15 น.

09.15 – 09.20 น.
09.20 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 น.

10.30 – 11.30 น.

11.30 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 18.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรัตน ปนแกว
กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุล ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาแหงราชบัณฑิตยสภา และนายกสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย
กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดย อลารบดี
กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
การปาฐกถาขององคปาฐก
เรื่อง “นวัตกรรมวิจัย แบบ New Normal”
โดย ศาสตราจารย ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
การปาฐกถาขององคปาฐก
เรื่อง “วิกฤตกระบวนการยุติธรรมไทย ตองวิจัยอะไร ปฏิรูปอะไร และอยางไร”
โดย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
การปาฐกถาขององคปาฐก
เรื่อง “Disruptive Technology ประเทศไทย 5.0 และการปรับตัวของประเทศไทยสูอนาคต”
โดย คุณแซม ตันสกุล กรรมการผูจัดการ กรุงศรี ฟนโนเวต
รับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและโปสเตอรแยกตามหองยอย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

เวลา
กิจกรรม
09.00 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร แยกตามหองยอย (ตอ)
12.00 – 13.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร แยกตามหองยอย (ตอ)
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กําหนดการตารางการนําเสนอบทความ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564
AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณี คงศรี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU27 (หอง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
AGR 1
ผลของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมีตอปริมาณจุลินทรีย
0045
ในดินแปลงผักพื้นที่จังหวัดนครปฐม
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท เรียงหมู และพงษนาถ นาถวรานันต
09.15-09.30 น.
AGR 2
ผลของชวงอายุการตัดตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบทางเคมีของ
0101
หญาหวานในการตัดครั้งที่ 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี
โดย ชนิดาภา ไพศาลธรรม เบญจรัตน พลับทอง ประพิมพ จันทรากุล
เจนจินา แตมเรืองอิทธิ์ และวนิดา มากศิริ
09.30-09.45 น.
AGR 3
ผลของการใชหญาหวานตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ
0110
แองโกลนูเบียน
โดย ณัฏฐกร โครตมงคล ปญญาลักษณ บุญคงบาน ปทมวรรณ ฟกเถื่อน
เจนจินา แตมเรืองอิทธิ์ และวนิดา มากศิริ
09.45-10.00 น.
AGR 4
ผลของชวงเวลาการวางลอบ และรูปแบบของลอบตอการดักจับปูมา (Portunus
0153
pelagicus) และปูทะเล (Scylla paramamosain) ที่เลี้ยงในบอดินเพื่อใช
ประโยชนในการประเมินผลผลิต
โดย อนุรักษ สุขดารา ณสมนตร มีแกว ธนกร แหยมพันธ นวภัทร สวัสดี
ภัครมัย สุวรรณกิจ วาสนา อากรรัตน และสรวิชญ ประกอบไวทยกิจ
10.00-10.15 น.
AGR 5
สังคมพืชปาชายเลนหาดทุงคา อําภอแกลง จังหวัดระยอง
0160
โดย เบญจวรรณ ชิวปรีชา พิทักษ สูตรอนันต และภานุมาศ จันทรสุวรรณ
10.15-10.30 น.
AGR 6
การศึกษาเบื้องตนของการปลูกผักขึ้นฉาย (Apium graveolens L.) ในระบบแอ
0163
โรโพนิกสแบบอัตโนมัติ
โดย จุฑามาศ สรณะพิบูลย บุญธง วสุริย และชูเกียรติ โชติกเสถียร
10.30-10.45 น.
AGR 7
การคัดเลือกแคลลัสออยทนแลงและการชักนําใหเกิดตนโดยใชสาร polyethylene
0287
glycol ในสภาพหลอดทดลอง
โดย ศิรศาธิญากร บรรหาร และวาสินี พงษประยูร
10.45-11.00 น.
AGR 8
ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการ
0321
หมักปลาสมจากปลาน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
โดย การัณย พรหมเทพ ณัฐณิชา ทวีแสง สุวิมล กะตากูล เรเกอรส
ปนธิดา ณ ไธสง และจินดารัตน โตกมลธรรม
11.00-11.15 น.
AGR 9
ลักษณะการแตกของผลมะพราวออนเจียและการปองกัน
0370
โดย เกรียงไกร มีถาวร

11.15-11.30 น.

AGR 10
0396

การประยุกตใชสีจากราสเบอรรี่ (Rubus idaeus L.) สําหรับการยอมสีเนื้อเยื่อ
พืชและโครโมโซมจากปลายรากหอม
โดย ณัฐกาญจน เอี่ยมสอาด บุษบา รักซอน และธีรารัตน แชมชัยพร
11.30-11.45 น.
AGR 11
ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากตนหมอนอย (Vernonia cinerea (L.)
0400
Less)
โดย นันทนา คําประดับ อริสรา ปอมสิงห และธีรารัตน แชมชัยพร
11.45-12.00 น.
AGR 12
ผลของสารอัลลีโลพาทีจากตนกระดุมทองเลื้อย
0417
โดย กนกวรรณ ขวัญสุวรรณ สุนิสา บุญผอง และธีรารัตน แชมชัยพร
13.00-13.15 น.
AGR 13
ขอมูลลักษณะชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
0496
โดย อุมาพร ปฏิพันธภูมิสกุล
13.15-13.30 น.
AGR 14
การปนเปอนโลหะหนักในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี
0510
โดย กรองแกว มิฆเนตร จุฑามาศ โสภา ประนิตดา เพ็งงิ้ว และรัตติยาพร ใจดี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU28 (หอง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A 2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
09.00-09.15 น.
AGR 1 P
การสํารวจไสเดือนฝอยในแปลงปลูกผักจังหวัดนครปฐม
0044
โดย เมธานี หอมทอง วันเพ็ญ แกวพุก สุกัญญา แยมสรวล และอนัญญา ทองสิมา
09.15-09.30 น.
AGR 2 P
การศึ ก ษาปริ ม าณแป ง มะพร า วและควิ นั ว ที่ มี ผ ลต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ท าร ต หม อ แกง
0111
ถั่วขาวปราศจากกลูเตน
โดย สุดารัตน การรื่นศรี บุษกร สุทธิประภา และศิรินัน ดีดวงพันธ
09.30-09.45 น.
AGR 3 P
การเพาะเลี้ยง Chlorella (Chlorella sp.) ภายใตสภาวะแหลงกําเนิดและความ
0140
ยาวคลื่นแสงที่ตางกัน
โดย ปณิธาน แกวจันทวี พัชรี ครูขยัน นฤชล ภัทราปญญาวงศ และสุขสรร วันเพ็ญ
09.45-10.00 น.
AGR 4 P
ผลของความหนาแนนตอการอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain) ระยะ
0145
First Crab
โดย สุขสรร วันเพ็ญ ปณิธาน แกวจันทวี และนฤชล ภัทราปญญาวงศ
10.00-10.15 น.
AGR 5 P
การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ในมันสําปะหลังเพื่อใชเปนดีเอ็นเอ
0346
บารโคด
โดย ธีรวุฒิ วงศวรัตน สุวลักษณ อะมะวัลย กาญจนา พฤษพันธ ประพิศ วอง
เทียม และยิ่งยศ พาลุกา
10.15-10.30 น.
AGR 6 P
ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae ที่มีตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสของปลายราก
0437
หอมและการเจริญเติบโตของกระถินยักษ
โดย อริสา สระศรีสม สิริพรรษา ใจซื่อกุล และธีรารัตน แชมชัยพร
10.30-10.45 น.
AGR 7 P
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของใบ
0444
กลวยไมรองเทานารี สกุล Paphiopedilum spp. บางชนิด
โดย นวลปรางค ไชยตะขบ บัวบาง ยะอูป อัมรา หลาวงษา และวีระศรี เมฆตรง
10.45-11.00 น.
AGR 8 P
การพัฒนาไสขนมจากผลหมอน
0445
โดย อรุโณทัย เจือมณี รวงนลิน เทพนวล สุภาพร อภิรัตนานุสรณ
และอนุชิต หาญนุรักษ

11.00-11.15 น.

AGR 9 P
0453

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ํามังคุดเสริมผงเสนใยจากเปลือก
ทุเรียน
โดย จิรพร สวัสดิการ เดือนรุง เบญจมาศ และวัชรวิทย รัศมี
11.15-11.30 น.
AGR 10 P
สารตานอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรบางชนิด
0457
โดย ปยธิดา เพ็งสุข กาญจนา ทองเกิดหลวง และธีรารัตน แชมชัยพร
11.30-11.45 น.
AGR 11 P
ผลของน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae ตอการตายของแมลงหวี่
0471
ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), (Hemiptera: Aleyrodidae)
โดย วัชรวิทย รัศมี อารยา แดงโรจน ยุพารัตน อรามฉาย และปภัสรา พรมพิลาส
11.45-12.00 น.
AGR 12 P
การสํารวจความหลากหลายของจุลินทรียในดินบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติพุเตย
0482
จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย นารีภรณ แจงสวาง วุฒิชัย เทพบุตร และเมธานี หอมทอง
13.00-13.15 น.
AGR 13 P
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางน้ําดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ
0483
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ปติ ภุมลา ธัญรดี มาไว และเมธานี หอมทอง
13.15-13.30 น.
AGR 14 P
การคัดเลือกและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของแบคทีเรียที่แยกไดจากพื้นที่
0484
หุบปาตาด จังหวัดอุทัยธานี
โดย ณพัชรา ดํารงแดน ทิพยวิมล ดอนหลิมไพร และเมธานี หอมทอง
13.30-13.45 น.
AGR 15 P
ผลของการแชอิ่มอบแหงแบบออสโมซีสตอคุณภาพของผลหมอนอบแหงดวยตูอบ
0512
ลมรอน
โดย รวงนลิน เทพนวล สุภาพร อภิรัตนานุสรณ อรุโณทัย เจือมณีและสุมาลี เรืองนิ่ม
13.45-14.00 น.
AGR 16 P
การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณแปลงผักจากระบบผลิต
0046
พืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมี
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท เรียงหมู และวาสนา เนียมแสวง
14.00-14.15 น.
AGR 17 P
ผลของระบบผลิ ต พื ช ต อ กลุ ม ประชากรพื ช และวั ช พื ช ในแปลงผั ก พื้ นที่ จั ง หวั ด
0047
นครปฐม
โดย กัญญา สอนสนิท อานนท เรียงหมู และ อนัญญา ทองสิมา
SCI: สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
รองศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
รองศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
และ อาจารย ดร.วัชรินทร ราชนิยม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU34 (หอง SC 214 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
SCI_Invited
บรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทางดานวิทยาศาสตร”
โดย รองศาสตราจารย ดร.นิศากร สังวาระนที
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
10.00-10.15 น.
SCI 1
การพัฒนานิลเทียมจากใบสับปะรด

0260
SCI 2
0309
SCI 3
0343
SCI 4
0350

โดย พรนภา มั่งทอง ญิณดา แสงสวัสดิ์ ณัฐพร มะหิงษา และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
10.15-10.30 น.
การพัฒนาวัสดุเปลงสีสมแดงจากแกวลิเทียมแคลเซียมบอเรตที่เจือดวย Eu2O3
โดย วีรวัต บุญพา และกีรติ เกิดศิริ
10.30-10.45 น.
การศึกษาสมบัติของเบาหลอมแกวที่ผานการใชแลว
โดย อานนท อางนานนท ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว
10.45-11.00 น.
การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือ
ดวยนีโอดิเมียม
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา ฉลองชัย จีนประชา วรพล เพ็งนู และนัฐกานต ทะนอย
11.00-11.15 น.
SCI 5
การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือ
0351
ดวยเพรซีโอดีเมียม
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา พัฒนวุฒิ นาคศรีโภชน และพุธิตา ทําจะดี
11.15-11.30 น.
SCI 6
การพัฒนาแกวสีน้ําเงินในระบบแกวโซดาไลมจากเศษแกวเหลือใช
0507
โดย วีรวัต บุญพา สายธาร บูชา และกีรติ เกิดศิริ
11.30-11.45 น.
SCI 7
การตรวจสอบสมบัติทางโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของอเมทิสตธรรมชาติ
0352
โดย จอนนี่ ทองแดง เยาวลักษณ ทาริวงศ และณัฐกฤตา จันทิมา
11.45-12.00 น.
SCI 8
การศึกษาคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น
0455
ของสารประกอบ CuEuO2
โดย กิติพันธ บุญอินทร พีระพงษ แยมชุมพร และธนภรณ สุพรรณโรจน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU35 (หอง SC 211 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
10.00-10.15 น.
SCI 9
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของแกวซิงคบิสมัทแบเรียม
0456
บอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
โดย กิติพันธ บุญอินทร ชุติกาญจน บัวกลิ่น รเมศร พรมแสง
และธนภรณ สุพรรณโรจน
10.15-10.30 น.
SCI 10
การศึกษาสมบัติของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียม
0462
ออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ พิสชา จุมพล ธนาวดี จงใจรัก ศิริลักษณ แปนทอง
และธนภรณ สุพรรณโรจน
10.30-10.45 น.
SCI 11
การเตรี ย มและสมบั ติ ข องแก ว ซิ ง ค บิ ส มั ท แบเรี ย มบอโรเทลลู ไ รท ที่ เ จื อ ด ว ย
0463
นีโอดิเมียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุดารัตน ใจตรง รุจิรา บุตรสาร ศุภกร เกษประทุม
และธนภรณ สุพรรณโรจน
10.45-11.00 น.
SCI 12
การสังเคราะหและสมบัติของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร –เทลลูไรท
0464
ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ นิภาพร แกวรากมุข ปวริศา ลือกิจ วัชรียา ศรีสวัสดิ์
และธนภรณ สุพรรณโรจน
11.00-11.15 น.
SCI 13
สมบัติสเปกโตรสโคปของซาแมเรียมออกไซดที่เจือในแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท
0465
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ วินัท วงษแหวน ธนภรณ สุพรรณโรจน และสรายุทธ พานเทียน
11.15-11.30 น.
SCI 14
การใชอินโฟกราฟกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคงทนในการ

0449

เรียนวิชาฟสิกส เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โดย อดิศา ขุมทอง นิชานันท แสงมาศ อุสรา ปเสือ กิตติพงษ เสียงเสนาะ
และมัทนี เสียงเสนาะ
11.30-11.45 น.
SCI 15
การใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
0451
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
โดย ณัฐภัทร ปนเนตร จุฑารัตน เบญพาด ชุติมา ศรีสําราญ ศุภรัตน ทัศนเจริญ
กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ
11.45-12.00 น.
SCI 16
การเตรียมสารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกสําหรับประยุกตใชใน
0509
การเตรียมฟลมบางตัวนําโปรงแสงอินเดียมทินออกไซด
โดย ณรงคชัย บุญโญปกรณ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU36 (หอง SC 205 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
10.00-10.15 น.
SCI 17
การทดสอบสมบัติการกําบังอนุภาคโปรตอนของแกวบิสมัทโบโรซิลิเกต
0397
โดย วสุ ชีวสุขานนท วุฒิชัย ไชยภักษา และพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
10.15-10.30 น.
SCI 18
การศึกษาอันตรกริยารังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตระหวาง
0438
ชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต โดยใชโปรแกรม Phy-X
โดย ศุภกิตติ์ ยลพันธ พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว
10.30-10.45 น.
SCI 19
การศึกษาคา Buildup factor ของรังสีแกมมาในระบบแกวซิลิเกตที่เจือดวย
0439
บิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด ระหวางชวงพลังงาน 0.015
ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต โดยใชโปรแกรม Phy-X
โดย ศุภกิตติ์ ยลพันธ จักรพงษ แกวขาว และพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
10.45-11.00 น.
SCI 20
การวิเคราะหกําลังหยุดยั้งมวลของระบบแกวบิสมัทโซเดียมบอเรตโดยใชโปรแกรม
0446
SRIM ที่ชวงพลังงาน 0.01 – 10 เมกะอิเล็กตรอนโวลต
โดย เพชร บริสุทธิ์ พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญพร กิตติพงษ เสียงเสนาะ
และจักรพงษ แกวขาว
11.00-11.15 น.
SCI 21
การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช เ กมโดมิ โ น เรื่ อ ง
0522
กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
โดย นนทรี โพธิ์รังนก กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ
11.15-11.30 น.
SCI 22
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่องคลื่น โดยใชนวัตกรรม
0490
Superposition Principle of wave ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ศรีวิชัยวิทยา
โดย เฉลิมชัย โพธิ์รังนก ฐิติมา กรประเสริฐ จงกลณี นกทอง ศุภรัตน ทัศนเจริญ
กิตติพงษ เสียงเสนาะ และมัทนี เสียงเสนาะ
11.30-11.45 น.
SCI 23
การศึกษาเปรียบเทียบความเขมของแสงแบบอิเล็กโตรลูมิเนสเซนสสําหรับ
0349
หลอดไฟ LEDs ในทองตลาด
โดย นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน วินัท วงษแหวน ณัฐกฤตา จันทิมา และจักรพงษ แกวขาว
11.45-12.00 น.
SCI 24
การพัฒนาศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกายสําหรับทหารกองประจําการ
0391
โดย นิทัสน เจริญกิจ และกองเกียรติ บูรณะศรี

SCI 25
การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลของเตาหลอมแกว
0458
โดย กิติพันธ บุญอินทร วินัท วงษแหวน และกนกกาญจน ศรีสุรินทร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU37 (หอง SC 203 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
10.00-10.15 น.
SCI 1 P
สมบัติการกําบังรังสีแกมมา โปรตอน เเละ เเอลฟา ของแกวทังสเตนบอเรต:
0250
การคํานวณทางทฤษฏี
โดย กิตติศักดิ์ ศรีวงคษา ปุณณวิข อรุโณรส บุษญามาศ เสือเหลือง
ศุภาวรรณ รูปสังข พันธศักดิ์ กล่ํากลอมจิตร พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ
และจักรพงษ แกวขาว
10.15-10.30 น.
SCI 2 P
การใชคลื่นอัลตราโซนิคในการสกัดเอนไซมโบรมิเลนจากเศษเหลือทิ้งของสับปะรด
0335
โดย ธันยนันท ศรีพันธลม และจิรภิญญา คงอภิรักษ
10.30-10.45 น.
SCI 3 P
ผลของผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่กระตุนดวย H3PO4 ที่มีตอสมบัติของยาง
0367
ธรรมชาติ
โดย จินตนา ภาถีย ณัฐมณฑ ทับวัล และธนัญญา เสาวภาคย
10.30-10.45 น.
SCI 4 P
การกําจัดสียอมเมทิลีนบลูโดยใชวัสดุดูดซับที่เตรียมจากสาหรายพุงชะโด
0368
โดย ดวงแกว แดงบุตร อุดมศักดิ์ พรมจารี ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ
และอดิศักดิ์ จตุรพิรีย
10.45-11.00 น.
SCI 5 P
การไพโรไลซิสเปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา
0429
โดย ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ ธัญญลักษณ แยมศักดิ์ กนกพร สาลิกานนท
อรไททิพ ตวนเครือ อังคณา มีศิริ และเอกราชันย ไชยชนะ
10.00-10.15 น.
SCI 6 P
พฤกษเคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบชะคราม
0472
โดย วรรณา วัฒนา และวริศฐา วรรลา
MATH : สาขาคณิตศาสตรและสถิติ
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ
และผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU11 (หอง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MATH 1
ผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่อง รอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
0379
โดย พรนรินทร โสภาพ พรสิน สุภวาลย และสมวงษ แปลงประสพโชค
13.45-14.00 น.
MATH 2
ผลการจั ดการเรี ย นรู เรื่ อ ง สมการเชิ ง เส น ตั ว แปรเดี ย ว โดยใช แ อปพลิ เ คชั น
0380
Photomath สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดย จุฑารัตน บุญชูวงค พรสิน สุภวาลย และเดช บุญประจักษ
14.00-14.15 น.
MATH 3
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ
0393
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชปญหาเปนฐาน
โดย นัฎฐกิตติ์ เพชรี สมวงษ แปลงประสพโชค และกฤษณะ โสขุมา
14.15-14.30 น.
MATH 4
รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
0406
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
12.00-12.15 น.

โดย ชยาพร สงศรี สมวงษ แปลงประสพโชค และพรสิน สุภวาลย
14.30-14.45 น.
MATH 5
การจัดการขอมูลไมสมดุลของการทํากลยุทธเสนอขายประกันตอยอดสําหรับผูถือ
0414
บัตรเครดิต
โดย กิตติภพ แซเตีย และจิรภัทร หยกรัตนศักดิ์
14.45-15.00น.
MATH 6
ผลการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
0418
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI
โดย เกริกเกียรติ แสงวิทยาประทีป กฤษณะ โสขุมา และเดช บุญประจักษ
15.00-15.15 น.
MATH 7
การจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะ วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
0441
เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
โดย สิริกาญจน สิมลี สมวงษ แปลงประสพโชค และกฤษณะ โสขุมา
15.15-15.30 น.
MATH 8
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทาน
New-1
แบบแมกนิโทเมตริก จากตัวกลางนําไฟฟาสามชั้นดวยชั้นขอบเขตแบบเลขชี้กําลัง
โดย สุภารัตน ถิรนันทนากร และวรินทร ศรีปญญา
COM: สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม
สารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สิมาเลาเตา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน ศิริสุขโภคา
อาจารย ดร.วรเชษฐ อุทธา
อาจารย ดร.เกลากัลยา ศิลาจันทร
อาจารยแกวใจ อาภรณพิศาล
และอาจารยสุขสวัสดิ์ แซลิ่ม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU32 (หอง 233 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
COM 1
การพัฒนาระบบแนะนํารานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง
0009
โดย นฤพนธ พนาวงศ เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน และภัคจิรา ศิริโสม
09.15-09.30 น.
COM 2
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา
0040
โดย กสมล ชนะสุข และสมประสงค ทับไกร
09.30-09.45 น.
COM 3
แอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
0181
ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
โดย สุขสวัสดิ์ แซลิ่ม ชัยวุฒ สัมฤทธิ์ และดรุณกิจ ประสมศักดิ์
09.45-10.00 น.
COM 4
ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายนิ้วมือ กรณีศึกษา สาขาวิชา
0262
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย สมจินต จันทรเจษฎากร ทัศพล บาลี และณรงคศักดิ์ ผลวิเศษชัยกุล
10.00-10.15 น.
COM 5
การพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมกรณีศึกษา
0293
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย สุขสวัสดิ์ แซลิ่ม ภัทราพร เมืองศรี และอารียา ศรีบุญลือพันธุ

10.15-10.30 น.

COM 6
0411

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย
โดย อีเลียส สะตาปอ ศุภวิชญ คงสม อริสรา อาแว นูรฟาซีลา เจะนา
และอาฟฟ ลาเตะ
10.30-10.45 น.
COM 7
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อการ
0481
ฝกเขียนพยัญชนะไทย
โดย สุภาพร นุภาพ และอรอุมา พราโมต
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU33 (หอง 234 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
COM 8
ตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ
New-1
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
โดย พิชยา สุขปลั่ง กิตติธัช พูลนอย และศุภวิชญ มวงฉ่ํา
09.15-09.30 น.
COM 9
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลไวนดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
New-2
โดย จิรายุ สิทธิชัย ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม
09.30-09.45 น.
COM 10
การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาในเครือซุปเปอรมารเก็ตดวยเทคนิคเอไพรออริ
New-3
โดย อรทัย อวนล้ํา ไกรุง เฮงพระพรหม และสุพจน เฮงพระพรหม
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
09.45-10.00 น.
COM 1 P
ระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
0063
โดย ธีรเดช เทวาภินันท อุไรรัตน แซตั้ง และสะไบแพร อาจศรี
10.00-10.15 น.
COM 2 P
การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
0108
กาญจนบุรี
โดย ญาณี วงคตันฮวด ธีรเดช เทวาภินันท และนิลุบล ทองชัย
10.15-10.30 น.
COM 3 P
ประสิทธิภาพการรูจําภาษามือไทยโดยใชเครือขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
0347
2 มิติ
โดย เอกบดินทร เกตุขาว
10.30-10.45 น.
COM 4 P
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0
0348
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี
โดย เอกบดินทร เกตุขาว
10.45-11.00 น.
COM 5 P
ระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2
0508
โดย สมจินต จันทรเจษฎากร และจุฑามาศ จันทโชติ
EEC: สาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ Chairpersons : ศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
การสื่อสาร
รองศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพรรณ สุวรรณสวาง
และผูชวยศาสตราจารย ดร.วทัญู มีศรีสุข
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU26 (หอง ETB 409 ชั้น 4 อาคาร UBI)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
EEC 1
การพัฒนาตัวควบคุมสําหรับการเพาะปลูกพืชในระบบปด
0361
โดย กตญาณ พลกัลป และชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล
09.15-09.30 น.
EEC 2
การพั ฒนาเครื่องจําหน ายอาหารปลาอั ตโนมั ติชนิ ดเม็ ดแบบหยอดเหรีย ญเชิ ง

0412

อนุรักษธรรมชาติ
โดย โสภณ มหาเจริญ
09.30-09.45 น.
EEC 3
การพยากรณอัตราการเกิดของไกชนสายพันธุพมาดวยโครงขายประสาทเทียม
New-1
โดย ประพล อยูพรอม สราวุฒิ เชื้อหงส ปยะมาศ ไชยนอก และบพิตร ไชยนอก
09.45-10.00 น.
EEC 4
เครื่องมือระบุตําแหนงแสดงผลผานกราฟานา กรณีศึกษารถไฟฟามหาวิทยาลัย
New-2
ราชภัฏนครปฐม
โดย หฤทัย ดิ้นสกุล จารุพงศ เกาะแกว และณัฐฐา ระมณเฐียร
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
10.15-10.30 น.
EEC 1 P
การพัฒนาแผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ําเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สําหรับ
0061
ทําผลิตภัณฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง
โดย สฤษณ พรมสายใจ และอนัน หยวกวัด
10.30-10.45 น.
EEC 2 P
การออกแบบและพัฒนาเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา
0149
โดย อภิชาต โชติชื่น และวนิดา โนรา
10.45-11.00 น.
EEC 3 P
วิธีการตรวจหาขนตาและเปลือกตาดวยเทคนิค Hough transform และ Active
0273
contour เพื่อกําจัดในงานรูจํามานตา
โดย อภิชาติ สุทธิธรรมานนท และเกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์
CED: สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรินทร อุมไกร
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย ดร.สุมาลี สุนทรา
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี
อาจารย ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย ดร.ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
และอาจารย ดร.วินัย เพ็งภิญโญ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU14 (หอง C205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
CED 1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ
0043
เรื่องการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
โดย ปยะพงศ บุญวงษ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
13.45-14.00 น.
CED 2
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบ
0052
การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
โดย กชกร ดีชัยยะ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
14.00-14.15 น.
CED 3
การพัฒนาบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการ
0056
เปลี่ ย นแปลง โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
โรงเรียนอูทอง

โดย ณัชชาภัชร รุงเรืองจําเริญ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
14.15-14.30 น.
CED 4
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการ
0064
เรียนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรี
ประจันต “เมธีประมุข”
โดย พรชัย เชื้อวงษ และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
14.30-14.45 น.
CED 5
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล รวมกับ
0065
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”
โดย จารุวรรณ พันธุรูดี และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
14.45-15.00น.
CED 6
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
0066
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ โดยใชเทคนิค STAD
โดย พงษระพี ออนเฉียบ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
15.00-15.15 น.
CED 7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash
0067
CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โดย กลวัชร เจริญสุข และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
15.15-15.30 น.
CED 8
การพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน รายวิ ช าวิ ทยาการคํ านวณ ร ว มกั บ
0127
วิธีการเรียนรู แบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
ศึกษาลัย
โดย ณรงคฤทธิ์ มากะเรือน และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
15.30-15.45 น.
CED 9
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟต
0161
เวิรด 2010 เบื้องตน สําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT
โดย ศิริลักษณ ปนสังข และมนัสนิต ใจดี
15.45-16.00 น.
CED 10
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
0169
5Es รายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดย ธนัญญา ตันติสุปรีย และวิมาน ใจดี
16.00-16.15 น.
CED 11
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
0193
ร ว มกั บ เทคนิ ค การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2
โรงเรียนประชามงคล
โดย ลมฟา อาสา และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
16.15-16.30 น.
CED 12
การพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช ว ยสอนออนไลน วิ ชาเทคโนโลยี (วิ ทยาการ
0196
คํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต
โดย ธนัท ล้ําเลิศ และ มนัสนิต ใจดี
16.30-16.45 น.
CED 13
การพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
0212
ที่ 1 สําหรับจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชเทคนิคการสอนแบบ
ระดมสมอง
โดย ชุติกาญจน สงประเสริฐ และวิมาน ใจดี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU15 (หอง C206 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
เวลา
รหัส
เรื่อง

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
CED 14
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับ
0213
การสอนแบบ MIAP
โดย ธนพล โชติงาม และมนัสนิต ใจดี
13.45-14.00 น.
CED 15
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี รวมกับเทคนิคการ
0216
สอนแบบนําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดจันทาราม
(ตั้งตรงจิตร 5)
โดย สราลี สีใจดี และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล
14.00-14.15 น.
CED 16
การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้น
0219
มัธยมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น(5E)
โดย ธนภัทร นิลศรี และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
14.15-14.30 น.
CED 17
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเที่ยว
0221
โดย อุไร ทองหัวไผ
14.30-14.45 น.
CED 18
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
0222
เทคโนโลยี)สําหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง
โดย นิชาภา ทรัพยสมิง และมนัสนิต ใจดี
14.45-15.00น.
CED 19
การพั ฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ชว ยสอนโดยใช การจั ดการเรี ย นรู ดว ยตนเอง
0223
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โดย อานนท แผนสมบูรณ และวิมาน ใจดี
15.00-15.15 น.
CED 20
การพัฒนาแอปพลิเคชันในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอน
399
ปลาย และมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางดานภาษา
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ดวยการสรางตนแบบ
โดย นฤพล สุวรรณวิจิตร และเมืองแมน สระทองจีน
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.15-15.30 น.
CED 1 P
การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูปญหาเปนฐาน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม
0121
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนประชามงคล
โดย วิยะดา พุฒิตรีภูมิ และ นพดล ผูมีจรรยา
15.30-15.45 น.
CED 2 P
การพั ฒ นาเว็ บ ช ว ยสอนร ว มกั บ กระบวนการเรี ย นรู แ บบระดมสมอง เรื่ อ ง
0122
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง
โดย ขวัญชัย เณรแตง และนพดล ผูมีจรรยา
15.45-16.00 น.
CED 3 P
การพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหา
0123
เปนฐาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย ทิพยรัตน สําราญ และนพดล ผูมีจรรยา
16.00-16.15 น.
CED 4 P
การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องการออกแบบและ
0124
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
โดย ธนพร รักรุง และนพดล ผูมีจรรยา
16.15-16.30 น.
CED 5 P
การพั ฒ นาเว็ บ ช ว ยสอนร ว มกั บ การเรี ย นรู แ บบเพื่ อ นคู คิ ด เรื่ อ ง การใช ง าน
0125
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดอริยวงษาราม
(หนองน้ําขาว)

โดย สุนิตา อยูดี และนพดล ผูมีจรรยา
16.30-16.45 น.
CED 6 P
การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับวิธีการจัดการเรียนรู 5E เรื่อง การถายทอด
0126
ลักษณะพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสองพี่นอง
โดย ธนพล บุญเกิด และนพดล ผูจรรยา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU16 (หอง C306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
13.30-13.45 น.
CED 7 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่องการใช
0142
Application Nearpod สําหรับนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
ศึกษา
โดย ทิพยสุดา สวัสดีพร และสุมาลี สุนทรา
13.45-14.00 น.
CED 8 P
การพัฒนาโมบายเลิรนนิ่ง เรื่องสรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ Quizizz รวมกับ
0143
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
โดย ณัฐพล ทาวสิมมา และสุมาลี สุนทรา
14.00-14.15 น.
CED 9 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใช
0164
งานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E
โดย ณัฐริกา ผิวงาม และมนัสนิต ใจดี
14.15-14.30 น.
CED 10 P
การพั ฒนาบทเรีย นมั ลติมี เ ดี ย แบบปฏิ สัม พั นธ รว มกั บ วิธี การเรี ย นด วยเทคนิ ค
0189
JIGSAW วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดย อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และชลันธร พุฒหอมรื่น
14.30-14.45 น.
CED 11 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนบนเว็บรวมกับการ
0205
จัดการเรียนรูแบบ STAD วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โดย อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และนพดล เล็กนิคม
14.45-15.00น.
CED 12 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบ
0207
ปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระ
กระเทียม)
โดย จิรภัทร ใจทัน และสุมาลี สุนทรา
15.00-15.15 น.
CED 13 P
การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับ
0208
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
3 (สระกะเทียม)
โดย อาภาภัทร ตอวรรณะ และสุมาลี สุนทรา
15.15-15.30 น.
CED 14 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop
0209
CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา
โดย ปญญธวรรธน วอนเพียร และสุมาลี สุนทรา
15.30-15.45 น.
CED 15 P
การพัฒนาโมบายเลิรนนิ่ง เรื่องสรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ Quizizz รวมกับ
0220
การจัดการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
โดย จักรพันธ ทองมูลเนือง และสุมาลี สุนทรา
15.45-16.00 น.
CED 16 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษา
0228
ปที่ 5 สําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด

โดย ณัฐพร พรมโสภา และวิมาน ใจดี
16.00-16.15 น.
CED 17 P
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
0267
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดย เมทินี สุวรรณนิยม และวิมาน ใจดี
16.15-16.30 น.
CED 18 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
0300
ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด
โดย อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และคํานวณ ปนนิลเพชร
16.30-16.45น.
CED 19 P
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการ
0323
จัดการเรียนรูแบบยอนกลับ กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โดย ธีระ บุญประจักษ และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
16.45-17.00 น.
CED 20 P
การประยุกตใช Google Apps for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
0383
รวมกันแบบออนไลน สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
โดย นิลุบล ทองชัย
NUR: สาขาการวิจัยเชิงสุขภาพ สรางดุลยภาพ Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ชีวิตในยุค New Normal
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
ผูชวยศาสตราจารยเรียม นมรักษ ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์ อาจารย ดร.วันเพ็ญ แววีรคุปต
อาจารยวารธินีย แสนยศ อาจารยกมลภู ถนอมสัตย
อาจารยทัศนีย ตริศายลักษณ และอาจารยนงนุช เชาวนศิลป
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU02 (หอง LI 4 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.00-15.00 น.
NUR_Invited
บรรยายเรื่อง “Update Knowledge in COVID-19 การปฏิบัติงานของที่
สุขภาพในยุค New Normal”
โดย นายแพทยทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
15.00-15.15 น.
NUR 1
การรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรคและพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ
0443
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของสตรีตั้งครรภในจังหวัดชายแดนใต
โดย นิอารีนี กูทา กาญจนา วาหาบ นูรวาฮีดา ยูโซะ รูไวดา สาแม มาริสา กาเดร
และซาพรีนา อาบา
15.15-15.30 น.
NUR 2
การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
0106
โคโรนา 2019 ในนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย อรอนงค โยธาภักดี ดวงฤทัย ชารีแสน และภารดี ชาวนรินทร
15.30-15.45 น.
NUR 3
ความสัมพันธของความรูและทัศนคติกับพฤติกรรมการปองกันโรคโคโรนาไวรัส
New-1
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
โดย วารธินีย แสนยศ ทัศนีย ตริศายลักษณ พัชรพร สุขไชย กิตติยา สรอยคํา
กนกวรรณ อินสุระ และจุฑาทิพย อสุนี ณ อยุธยา
15.45-16.00 น.
NUR 4
ความสัมพันธระหวางความรูเรื่อง COVID-19 ทัศนคติในการปรับตัว กับพฤติกรรม
0435
วิถีชีวิตแบบใหม เพื่อปองกันติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม
โดย ดวงพร ผาสุวรรณ พรพิมล อินกอง ภรเจริญ แสนเสนยา
โศรยา เหลาจันทร และสุวลักษณ พิมสน
16.00-16.15น.
NUR 5
การศึกษาความตองการการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุในชวงการระบาด
New-4
ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม
โดย วันเพ็ญ แวววีรคุปต จิระดา พึ่งสกุล ปวีณา ผลอุดม สิรินารถ ยอดใหญ
สุมาตตา ไชยโย และ Ruffel Joy C. Manalo
16.15-16.30 น.
NUR 6
การรั บ รู และพฤติ กรรมการป องกั น ตนเองจากโรคติ ดเชื้ อ โคโรนาไวรั ส 2019
0132
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
โดย จักรกฤษ พลตรี และแสงเดือน กันทะขู
16.30-16.45 น.
NUR 7
ความรู ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคไข เ ลื อ ดออกของอาสาสมั ค ร
0413
สาธารณสุขประจําหมูบาน
โดย ธนาธิป ศรีละออง วริยา อาจเวทย และจิรัชญา เหลาคมพฤฒาจารย
16.45-17.00 น.
NUR 8
การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนสมโอ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่
0042
อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดย มาลินี จําเนียร วิไล ตาปะสี วารธินีย แสนยศ และภาศินี สุขสถาพรเลิศ
17.00-17.15 น.
NUR 9
อั ตราการสู บ บุ หรี่ ซ้ํ า และสาเหตุ การสู บ ซ้ํ าในผู ที่ล งมื อ เลิ กบุ หรี่ โดยการได รั บ
0521
คําแนะนําแบบกระชับโดยอสม : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
ระยอง
โดย กมลภู ถนอมสัตย พรอุษา เมืองสมัย อาภัสรา ศรีสุวรรณ หทัยภัทร เกียรตินอก
และพิมพอัปสร โถปญญา
17.15-17.30 น.
NUR 10
การศึกษาการรับรูการถูกกลั่นแกลงของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน
0499
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย รุจิรา อุตชี ปานชีวา บุญวิจิตร และเขมิกา ณภัทรเดชานนท
17.30-17.45 น.
NUR 11
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความเครี ย ดของนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร
0084
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย อัจฉรา ยศปญญา กนกวรรณ เหมือนพันธ และสุวิมล แสนเวียงจันทร
17.45-18.00 น.
NUR 12
ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
0289
โดย อภิสราพร โกมุทธพงษ จิรัชญา โพธิวัฒน สุลี ทองวิเชียร และสุชาติ พันธลาภ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
18.00-18.15น.
NUR 1 P
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตปริมณฑล
0150
โดย พรสุวรรณ จารุพันธุ
18.15-18.30น.
NUR 2 P
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
0376
ราชภัฏสุราษฎรธานี
โดย พัชริดา บํารุงศรี จันจิรา ตราสุวรรณ สุภาพร รัตนรัตน อภิสรา ทาระการ
ณัฐธิดา ชํานาญกิจ ณัฐปภัสร พงศทองเมือง และนิตยา ศรีสุข
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU21 (หอง LI 4 ชั้น 3 อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.30 น.
NUR_Invited
บรรยายเรื่อง “การวิจัยเชิง สุขภาพ สรางดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal”
โดย ศาสตราจารย ดร.ศิริอร สินธุ

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.00-15.15 น.
NUR 3 P
ความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
0450
โดย กมลรัตน ทองสวาง และธนาวิทย กางการ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
15.15-15.30 น.
NUR 13
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน
0395
ในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของนักศึกษาพยาบาล
โดย อณิตยา เหมนแกว ปทมา หองแซง สิทธิสมบูรณ ภูครองนา
สุไมยา หัดบิลแหม อารีนา โตะสา ธันยพร บุญชวย และจีรภา กาญจนโกเมศ
15.30-15.45 น.
NUR 14
ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอการเรียนรูโดยใชหุนจําลองเปนฐาน
0109
โดย วิลาวัณย เพ็งพานิช และเจือจันทน วัฒกีเจริญ
15.45-16.00 น.
NUR 15
ความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสมกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัย
0083
ชุมชนแหงศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โดย บุษยากร หลาหัวหนอง ปณรวีร นาคบรรจง และวิวัน เขงคุม
16.00-16.15น.
NUR 16
ผลของการพั ฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดู แลผู ป ว ยที่ ใช เ ครื่ องช ว ยหายใจ
0492
โรงพยาบาลนครปฐม
โดย สุปรีดา มหาสุข และนงนุช เชาวนศิลป
16.15-16.30 น.
NUR 17
ผลิตภาพในวัยสูงอายุของพยาบาลหลังเกษียณ
0301
โดย สุวิมล แสนเวียงจันทร ประทีป ปญญา รุจาภา เจียมธโนปจัย และยุภา โพผา
16.30-16.45 น.
NUR 18
กระบวนการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารคณะพยาบาลศาสตร
0277
โดย หทัยชนก บัวเจริญ ดารินทร โพธิ์ตั้งธรรม มณฑิรา วุฒิพงษ
และวรางคณา สายสิทธิ์
MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
อาจารยดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี
และอาจารย ดร.จุฑามาส ศรีชมภู
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU17 (หอง 401 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MBA 1
วัฒ นธรรมองค การเชิ ง สร างสรรค และการจั ดการทรั พยากรมนุ ษ ย ที่ สง ผลต อ
0004
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสาคร
โดย จันจิราภรณ ปานยินดี และสมพร ปานยินดี
13.45-14.00 น.
MBA 2
การปรับปรุงลดปริมาณใบขอซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ
0017
โดย วงศกร พงษชีพ

14.00-14.15 น.

MBA 3
0038

การรับรูประโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน
ออกกําลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย อรุณรัตน วิละรัตน และ ณัฏฐณิชา ณ นคร
14.15-14.30 น.
MBA 4
องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร
0055
โดย ชนันชิดา ชัชศิริกูล พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
14.30-14.45 น.
MBA 5
ปจจั ยคุ ณ ค าตราสิ นค าที่ สง ผลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อบ านจั ด สรรของผู บ ริ โภคใน
0079
จังหวัดนครปฐม
โดย ธิดารัตน วันดี พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
14.45-15.00น.
MBA 6
องคประกอบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
0100
โดย สหพัชร ชนะชัยสิทธิ์ พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
15.00-15.15 น.
MBA 7
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวน
0115
ทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี
โดย อรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พงษสันติ์ ตันหยง และหรรษา คลายจันทรพงษ
15.15-15.30 น.
MBA 8
แนวทางการเพิ่ ม อั ต ราการผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ แหล ง น้ํ า มั น ฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
0115
ดวยเทคนิคการผลิตน้ํามันขั้นตติยภูมิ
โดย ศักดิพันธุ ไตรภพ เอกประสิทธิ์ พรมทัณ และกองเกียรติ บูรณศรี
15.30-15.45 น.
MBA 9
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสโตร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด
0231
โดย สุปรีชญา บุญมาก เกียรติศักดิ์ เหมือนแก และนภัสวรรณ กุลสุวรรณ
15.45-16.00 น.
MBA 10
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสคูมือการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน จังหวัดนครปฐม
0244
โดย เฌอมินทร เศรษฐธีราธัญ นิตยา งามยิ่งยง ธรรมรัตน สิริคงสุข
และพัชรี ศรีโมรา
16.00-16.15 น.
MBA 11
บทความปริทัศนสําหรับเทคโนโลยีการตรวจสอบยอนกลับ
0170
โดย เดช ธรรมศิริ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU18 (หอง 403 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MBA 12
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
0256
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย พิริยาภรณ ประสพสุข ชนพงษ อาภรณพิศาล และพงษสันติ์ ตันหยง
13.45-14.00 น.
MBA 13
ปจจั ยที่ สง ผลตอประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติง านของพนั กงานบริ ษัทธุรกิจขาย
0257
อุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร
โดย จารุวรรณ บุญรอด ดวงใจ คงคาหลวง และพงษสันติ์ ตันหยง
14.00-14.15 น.
MBA 14
ปจจัยการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจใน
0266
ตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดย นนทนา เวชฤทธิกุล ชนพงษ อาภรณพิศาล และพงษสันติ์ ตันหยง
14.15-14.30 น.
MBA 15
การพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal)
0272
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดย กนกพัชร กอประเสริฐ นิตยา งามยิ่งยง อุบลวรรณ กลิ่นจันทร
และเบญจมาศ มากระเรือน

14.30-14.45 น.

MBA 16
0279

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของผูบริโภคในวัยทํางานผานทางแอพพลิเคชั่น
Shopee ในจังหวัดปทุมธานี
โดย พรนภา ศรีเศษ นุสรา บุญมี และพวงเพชร สุขประเสริฐ
14.45-15.00น.
MBA 17
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดสงยารูปแบบความปกติใหม (New Normal)
0280
ของหนวยเภสัชกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกนในสถานการณแพรระบาดโควิค 19
โดย หนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต กันตพงษ ธารฤทธิ์ทวีพร กนกวรรณ วงศอินทรอยู
และศุกรสวัสดิ์ แสนประเสริฐ
15.00-15.15 น.
MBA 18
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารโดยใช ลี น ในผู ป ว ยนอกทางทั น ตกรรม
0281
เพื่อรองรับรูปแบบปกติใหม (New Normal) ของโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดย กนกวรรณ วงศอินทรอยู หนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต และศุกรสวัสดิ์ แสนประเสริฐ
15.15-15.30 น.
MBA 19
ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร คลิ นิ ก ทั น ตกรรมพิ เ ศษ โรงพยาบาลทั น ตกรรม
0294
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น ต อการตรวจสอบข อมู ลรายได เฉพาะบุ คคลผ านระบบ
สารสนเทศ
โดย ศุกรสวัสด แสนประเสริฐ กนกวรรณ วงศอินทรอยู และหนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต
15.30-15.45 น.
MBA 20
อิ ท ธิ พ ลของการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ แ ละส ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ
0313
กระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
โดย นวรัตน เศษปาง สุวัฒน ฉิมะสังคนันท และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
15.45-16.00 น.
MBA 21
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งใน
0315
จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย ณัฐนิตย วงษวรรณ สุวนันท วิเศษสิงห จุฑามาส ศรีชมภู
และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล
16.00-16.15 น.
MBA 22
การพัฒนาเครื่องตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และควันเพื่อการแจงเตือน
0048
ภัยฉุกเฉิน
โดย สุชาดา แสงดวงดี และกีรติ กะโหทอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU19 (หอง 402 ชั้น 4 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
MBA 23
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทอาหารสําเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัด
0316
สมุทรสาคร
โดย มาลา ชื่นอารมณ จุฑามาส ศรีชมภู และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล
13.45-14.00 น.
MBA 24
ปจจัย ที่สง ผลตอความภั กดีข องลู กค าธุ รกิจซอมบํารุง รั กษาระบบไฟฟ าในเขต
0322
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดย อุษณา จิตรลดาพงศ ชนพงษ อาภรณพิศาล และพงษสันติ์ ตันหยง
14.00-14.15 น.
MBA 25
การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
0345
ไทย : หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส
โดย ฐิติมา คุมสุวรรณ อภิญญา บุบผา ทัชชภร ทุงกระโทก ปภาวิน พชรโชติสุธี
มณฑิรา พรมดี และวิวัฒนวงศ บุญหนุน

14.15-14.30 น.

MBA 26
0416

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โดย อัสมะห มะแซ โซเฟย สายิ นาซีเราะห ตาเยะ และอาฟฟ ลาเตะ
14.30-14.45 น.
MBA 27
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองในกระบวนการเรียนออนไลนของ
0422
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
โดย จันทนา วัฒนกาญจนะ ปาริชาติ ขําเรือง ปยะดา คัมภิรานนท
และ วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย
14.45-15.00น.
MBA 28
ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานบัญชีภายใตสถานการณการ
0440
แพรระบาดของ COVID-19
โดย กิ่งกาญจน จารุกรุณา
15.00-15.15 น.
MBA 29
พฤติกรรมการบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัยและการออกแบบบรรจุภัณฑขาว
New-1
ผัก และสมโอที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
โดย ปยะวรรณ ปนแกว และศิริญญา อารยะจารุ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.15-15.30 น.
MBA 1 P
การสังเคราะหแนวคิดทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
0255
โดย มกรา งอสุรเชษฐ และนราธิป แนวคําดี
15.30-15.45 น.
MBA 2 P
ปจจัยสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบานพัก
0275
คนชราของผูสูงอายุ
โดย ไพโรจน ทิพมาตร
15.45-16.00 น.
MBA 3 P
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคา
0375
ชิมายะในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย ประกายดาว พูนประสิทธิ์ และปญญา ศรีสิงห
16.00-16.15 น.
MBA 4 P
สาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย
0506
โดย เทียนชัย ยศแผน และปญญา ศรีสิงห
MC: สาขานิเทศศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาริษา สุจิตวนิช และอาจารย ดร.วีรศักดิ์ นาชัยดี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU38 (หอง 305 ชั้น 3 อาคารโลจิสติกส)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
MC 1
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
New-1
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
โดย กนกพร ทองดอนใหม และมาริษา สุจิตวนิช
09.15-09.30 น.
MC 2
การพั ฒนาประชาสัม พันธในยุค ดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
New-2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดย นภสร พันธทิพยศักดิ์ และมาริษา สุจิตวนิช
09.30-09.45 น.
MC 3
ความคิดสรางสรรคกับการผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ
New-3
โดย เพลงประพันธ ภิรมยเพิ่ม และกฤติยา รุจิโชค
09.45-10.00 น.
MC 4
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการวางแผนกลยุ ท ธ ป ระชาสั ม พั น ธ ภ ายในสํ า นั ก งาน
New-4
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดย พจนา ศิริตันติ์ และกฤติยา รุจิโชค

HUM: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
ผูชวยศาสตราจารยจิตรภณ สุนทร
ผูชวยศาสตราจารยวัลลี นวลหอม
ผูชวยศาสตราจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ
อาจารยดวงจิตร สุขภาพสุข
อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา
อาจารยสนธยา โจมกัน
และอาจารยไพรินทร มากเจริญ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU08 (หอง 221 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
HUM 1
การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตร
0099
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย สารินี วัฒนแสนชัย
13.45-14.00 น.
HUM 2
แนวทางการใช OKRs ลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวด
0116
ความผิดตอชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา 289)
โดย ภานุรุจ เกตุกลิ่นหอม กองเกียรติ บูรณศรี และวีรศักดิ์ จันทรสีหราช
14.00-14.15 น.
HUM 3
มโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับนาจาไทจื้อในไตหวันระหวาง ค.ศ. 1992-2019
0128
โดย พรรณทิพย เพ็ชรวิจิตร
14.15-14.30 น.
HUM 4
แนวทางแกปญหาการตั้งครรภอันไมพึงประสงค
0171
โดย พงษบวร ประสูตรแสงจันทร วรรณชนก เชื้อดี วิทยา สุภบุตร สกุลนิตรา
ตราชูหทัยรัตน เสือแจม โยธิน ทองนุม จันทิรา แสงทอง และสิทธิโชค งามแสงนิล
14.30-14.45 น.
HUM 5
ช็อกโกแล็ตพายและไพบริดจ: ประสบการณของสตรีและอัตลักษณหญิงผิวสี
0206
ในวรรณกรรมเรื่อง The Help
โดย ขอบคุณ สมบูรณวงศ
14.45-15.00น.
HUM 6
กลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนชาวไทยที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
0333
ระดับสูงและต่ํา: ความถี่และประโยชน
โดย ศุภวัฒน พุกเจริญ
15.00-15.15 น.
HUM 7
“Thank you for giving me a new life”: The Reconstruction of Self
0336
through “Geobiography” and Sense of Place in A Tale of Thousand
Stars (2021)
by Wisarut Painark
15.15-15.30 น.
HUM 8
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟาสําหรับการทองเที่ยวเพื่อตอบ
0354
รับการเปนเมืองอัจฉริยะ
โดย ตรีทเศศ กิ่งสุวรรณวงศ และชมพูนุท อ่ําชาง
15.30-15.45 น.
HUM 9
ความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาด
0372
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
โดย ภาณุวัฒน สุวรรณกูล ศศิณิสภา พัชรธนโรจน พิรุฬห แกวฟุงรังษี
สารุง ตันตระกูล และอรนุช พันโท

15.45-16.00 น.

HUM 10
0373

ศึกษาและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ กรณีศึกษา น้ําคั้นตนออนขาวสาลี
จังหวัดปทุมธานี
โดย จุฑามาศ เถียรเวช
16.00-16.15 น
HUM 11
การศึ กษาเส นทางที่ เ หมาะสมในการขนส ง สิ น ค า กากน้ํ า ตาลในประเทศไทย:
0377
กรณีศึกษา
โดย จิราลักษณ สิงหาสาร และชมพูนุท อ่ําชาง
16.15-16.30 น.
HUM 12
พฤติ ก รรมการอ า นหนั ง สื อ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
0381
นครปฐม
โดย นิตยา พุมสม และนิพา ผลสงเคราะห
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU09 (หอง 222 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
HUM 13
การศึกษาความสัมพันธเทพีกรีกกับไพยิปซี
0384
โดย นุพงษ ภูศรี นุชรี บุญศรีงาม และนิพา ผลสงเคราะห
13.45-14.00 น.
HUM 14
การวิเคราะหคลังภาษาเพื่อการศึกษาวาทกรรมทางการเมือง
0385
โดย ลลนา ปฐมชัยวัฒน
14.00-14.15 น.
HUM 15
เหตุสะเทือนขวัญในประวัติศาสตรและผลกระทบตอชาวอเมริกันอินเดียนใน The
0394
Absolutely True Diary of a Part-Time Indian
โดย พนิดา ซิมาภรณ
14.15-14.30 น.
HUM 16
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ
0405
โดย ศิริวัฒน แสนเสริม
14.30-14.45 น.
HUM 17
ความขัดแยงระหวางมหาอํานาจยุโรปในแอฟริกา: กรณีศึกษาของความขัดแยง
0425
ที่รอมชอมกัน
โดย ธิติพงศ มีทอง
14.45-15.00น.
HUM 18
ระบบเศรษฐกิจของยุคกลาง: การทําการเกษตรแผนใหม
0426
โดย ธิติพงศ มีทอง
15.00-15.15 น.
HUM 19
ความเสี่ยงในทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล
0427
โดย พัสนี สํารวย และมัธยะ ยุวมิตร
15.15-15.30 น.
HUM 20
การพั ฒนาทั ก ษะการอ านภาษาอาหรั บ โดยใช หนั ง สื อ การ ตู นที่ บู รณาการกั บ
0448
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โดย รอมยี มอหิ มูหํามัดสุใหมี เฮงยามา และอิสมาอีล ราโอบ
15.30-15.45 น.
HUM 21
ความคิดเห็นของชุมชนตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและการปลูกไมโตเร็วสําหรับ
0469
เปนวัตถุดิบ ณ ตําบลโนนมวง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
โดย เทพา ผุดผอง นุชนาถ มั่งคั่ง และนิคม แหลมสัก
15.45-16.00 น.
HUM 22
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทยใน
0470
ภาคใต
โดย อัญดา หลงหมาด สุธิสา จันทรมนตรี นัสฟายา ลิงาลาห และอาฟฟ ลาเตะ
16.00-16.15 น
HUM 23
แนวทางการแกไขปญหาการระรานทางไซเบอร
0318
โดย วลั ยลั กษณ อมรสิ ริ พงศ กิ ตติ ศั กดิ์ ภู ฉุ น พนิ ดา ตะพั ง สุ รั สสา ภู มิ สวั สดิ์
มิ่งขวัญ ทับยาง อภิษฎา เตชศุภกรกุล พรรณสุกาญจน สุขพันธ

และพิชามญชุ อธิรัตนพัฒน
16.15-16.30 น.
HUM 24
อันตรายจากเครือขายสังคมออนไลน
0319
โดย วลัยลักษณ อมรสิริพงศ กนกพร คําสมัย ศวีระ สีสวน ภัทรนันท จันทรเพชร
วรรณอนงค รักดี พรธิรา เปยมคลา และพรธิดา กลัดสําเนียง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU10 (หอง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
HUM 25
แรงจู ง ใจที่ ส ง ผลต อ ความผู ก พั น ในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการแพทย
0314
กองทัพอากาศ
โดย จักรี ธัญยนพพร กองเกียรติ บูรณศรี และสุริยา ราชขันธ
13.45-14.00 น.
HUM 26
in Sinā lingua Latīna extrēma: การศึกษาวัฒนธรรมการเขียนปายหลุมศพ
0317
ระหวางภาษาละตินกับภาษาจีนบนปายหลุมศพมิชชันนารีสมัยราชวงศหมิง
โดย วิรัช เวโรจนฤดี
14.00-14.15 น.
HUM 27
The challenges of operating a seafood business during a new emerging
0486
phase of COVID-19 pandemic: A case study of fresh-food markets in
Ladprao district
by Milly Suanburi, Napasorn Kemawat, Dumrong Adunyarittagun,
and Kwanjira Chatpunnarangsee
14.15-14.30 น.
HUM 28
การเปรี ย บเที ย บบริ ก ารสั่ ง อาหารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลระหว า ง Appilcation
0505
Grabfood และ Foodpanda
โดย สุภัชสรา นอยเลิศ กาญจนาภรณ เดิมลิ่ม และปราณี สีนาค
14.30-14.45 น.
HUM 29
Bangkok Blue-Collar Workers' Perception of the 50-50 Copayment
0511
Program
by Chananya Thongbunmee, Warundhorn Suwannatee,
and Dumrong Adunyarittigun
14.45-15.00น.
HUM 30
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑผาทอมือกลุมผา
0514
ทอมือบานวังยาว ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
โดย ธนัง ชาญกิจชัญโญ
15.00-15.15 น.
HUM 31
ปญหาการใชความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน
0068
โดย ปยะพร ตันณีกุล วรางคณา ศรีสวาง เจนจิราวรรณ ขันทีทาว สุกัญญา ศรีจันทร
และราตรี เนียมสาคร
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
15.15-15.30 น.
HUM 1 P
การประเมิ น โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน และทั ก ษะการสื่ อ สาร
0002
ภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา
โดย ธวัชชัย จิตวารินทร ลภัสรดา เวียงคํา และกฤตภาส จินาภาค
15.30-15.45 น.
HUM 2 P
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชา
0152
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดย พัชราวดี อักษรพิมพ
15.45-16.00 น.
HUM 3 P
การบริหารจัดการการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยประจําป
0217
พ.ศ.2563 ณ จังหวัดเชียงใหม

โดย สุดยอด ชมสะหาย จารุวัฒน สัตยานุรักษ ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
บุปผา ปลื้มสําราญ และนรินทร อนันตกลิ่น
16.00-16.15 น
HUM 4 P
การกําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาและดานสังคม
0485
วัฒนธรรมสําหรับพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
โดย กัญญนันทน ลี้จิรานุวัฒน ดรรชนี เอมพันธุ
และนภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว
PAL: สาขารัฐประศาสนศาสตร
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา
และนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา
และอาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU05 (หอง 714 ชั้น 1 อาคารเรียน A7)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
PAL_Invited
บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาราชการ ยุค New Normal”
โดย รองศาสตราจารย ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
14.30-14.45 น.
PAL 1 P
ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกํานัน ผูใหญบาน
0410
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
โดย พัชราภรณ ผูพานิช มยุรี รัตนเสริมพงศ และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
14.45-15.00น.
PAL 1
พัฒนาการของกฎหมายและศาลของไทย สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
0010
เจาอยูหัว ถึง พ.ศ. 2475
โดย พรรณรัตน โสธรประภากร พัชรณัฏฐ สังขประไพ และกิจบดี กองเบญจภุช
15.00-15.15 น.
PAL 2
ความเปนอิสระทางการคลังในดานการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน
0296
ทองถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs):กรณีศึกษาเทศบาลนครแมสอด
จังหวัดตาก
โดย ไททัศน มาลา ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร จารุณี มุมบานเซา ฤทัยทิพย จันทรสระแกว
และวิไลลักษณ เรืองสม
15.15-15.30 น.
PAL 3
การนําแนวคิดการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social Impact Assessment:
0310
SIA) เพื่อวัดผลสําเร็จของโครงการสาธารณะเชิงพื้นที่
โดย สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ
15.30-15.45 น.
PAL 4
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของ
0311
อากาศยานไรคนขับของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
โดย ฐาปนัต บัวภิบาล บริพัตร รัชนีพันธ สุวิทย ไททอง พีรวัส เกิดสกุล
และสุทธิพงศ โพธิ์ชี
15.45-16.00 น.
PAL 5
คุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม
0334
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย เชษฐ ใจเพชร ศศิพร ปานทิพย สุรีพร ออนจันทรอม สราวดี เหลือแหล
เกศกมล โนวัฒน และอลงกรณ เกตุณรายณ
16.00-16.15 น.
PAL 6
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
0337
นครปฐม
โดย บรรพต กิติสุนทร และพีรพล วงษทอง

16.15-16.30 น.

PAL 7
0338

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เขต 7
โดย บรรพต กิติสุนทร และณัฐพันธ อินทรสุวรรณ
16.30-16.45 น.
PAL 8
การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนคร
0339
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดย บรรพต กิติสุนทร และชยุตม นิลพันธุ
16.45-17.00 น.
PAL 9
การนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ
0498
โดย กฤตติกา เศวตอมรกุล
17.00-17.15 น.
PAL 10
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal)
0517
โดย สมศักดิ์ วานิชยาภรณ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU24 (หอง 714 ชั้น 1 อาคารเรียน A7)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
PAL 11
ความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
0362
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และปรมัตย อิ่มจิตต
09.15-09.30 น.
PAL 12
กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ
0363
ปรับปรุงแกไขของสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
โดย มนูญ จันทรสมบูรณ และปรารถนา อยูสนอง
09.30-09.45 น.
PAL 13
แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของพนักงานฝาย
0382
บริหารงานปกครอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย อรุณี อินสมตัว และกรรณิการ สุวรรณศรี
09.45-10.00 น.
PAL 14
สถานภาพอํานาจของระบอบกษัตริยในสมัยอาณาจักรโรมัน
0419
โดย ธิติพงศ มีทอง
10.00-10.15 น.
PAL 15
ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทํา
0461
ความผิด ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม
โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา และอัษฎา กลาหาญ
10.15-10.30 น.
PAL 16
การบริ ห ารจั ด การสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมของเทศบาลตํ า บลธรรมศาลาจั ง หวั ด
0516
นครปฐม
โดย ธิดารัตน สืบญาติ
10.30-10.45 น.
PAL 17
การสร างองค กรแห ง ความสุ ข : กรณี ศึ กษาโรงพยาบาลจั นทรุ เ บกษา อํ าเภอ
New-1
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
10.45-11.00 น.
PAL 18
ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากประกั นสั ง คมของผู ป ระกั น ตน
New-2
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
11.00-11.15 น.
PAL 19
การจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม
New-3
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
11.15-11.30 น.
PAL 20
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัด
New-4
ราชบุรี

โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
11.30-11.45 น.
PAL 21
การทํ างานเป นทีม ของบุ คลากรเทศบาลตําบลห วยชินสีห อํ าเภอเมืองราชบุ รี
New-5
จังหวัดราชบุรี
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ
AEC: สาขาอาเซียนศึกษา
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหกฤษณ บุญชวย
และการระหวางประเทศ
และอาจารยสุวภา จรดล
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU04 (หองสาขาอาเซียน ชั้น 2 อาคารคณะมนุศาสตรและสังคมศาสตร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
AEC_Invited
บรรยายเรื่อง “สันติภาพที่พราเลือน: พมา กลุมชาติพันธุ และอาเซียน”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
14.30-14.45 น.
AEC 1
เยือน “ชุมแสง” ยอนอดีตชุมชนเการิมน้ํานานอันรุงเรือง ตามรอยละครน้ําดีเรื่อง
0112
กรงกรรม
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
14.45-15.00น.
AEC 2
ขามอธิปไตย-กฎหมายระหวางประเทศ ในการเมืองทัศนา ผานโดรน: การละเมิด
0327
เฝาตรวจตราพลเรือน-ศัตรูทางการเมือง
โดย พยัญชน เอี่ยมศิลป
15.00-15.15 น.
AEC 3
จริยศาสตรวาดวยการใชโดรนเพื่อการสังหารอยางระบุเปาหมาย
0330
โดย ธนกร หลออัศวินนนท
15.15-15.30 น.
AEC 4
นโยบายตางประเทศของไทยตอลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศเพื่อนบานอินโดจีนใน
0442
สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 – 23 กุมภาพันธ ค.ศ.1991
โดย ไพรินทร มากเจริญ
15.30-15.45 น.
AEC 5
ความหลากหลายที่ลงตัวของการทองเที่ยวในอาเซียน
0447
โดย สุวภา จรดล
15.45-16.00 น.
AEC 6
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นในฐานะนั ก ท อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ น
New-1
ในยุคโควิด 19
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
16.00-16.15 น
AEC 7
การศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยหมูบาน
New-1
แมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
โดย กฤศนพัชญ บุญชวย
16.15-16.30 น.
AEC 8
นโยบายการปองกันอาชญากรรมคอปกขาวของกรมราชทัณฑระหวางป พ.ศ.
0226
2560 - 2563
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และจตุพร ธิราภรณ
16.30-16.45 น.
AEC 9
ทุนทางสังคม: ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการปองกัน
0241
อาชญากรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย
PHB: สาขาปรัชญา ศาสนา
Chairpersons :รองศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย
และศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.(พิเศษ)สรวิชญ วงศสะอาด
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงควรรษ บุญมา
และผูชวยศาสตราจารยกนกอร สวางศรี
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU23 (หอง 308 ชั้น 3 อาคารคณะมนุศาสตรและสังคมศาสตร)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
PHB 1
การชวงชิงอํานาจหลังการถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน
0089
โดย พชรพล แซอึ้ง
09.15-09.30 น.
PHB 2
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษาทางรถไฟสาย
มรณะ โดยนําเสนอผานอินโฟกราฟฟก
0091
โดย เจษฏากร บุปผา ธนกร บุญพา ชณันวิชญ วัชรจํารัสวัชร พชรพล แซอึ้ง
สถิระ สระทองพลอย และปรารถนา แซอึ๊ง
09.30-09.45 น.
PHB 3
แนวทางการอนุรักษณวิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะ
0102
ชนกผานการนําเสนอดวยอินโฟกราฟกจากการสแกนคิวอารโคด
โดย ธงชัย กาญจนพงค ศรัณญพจน สวยอารมณ เสาวลักษณ ทรัพยวิภาดา
ศมณชนก ทองประเสริฐ เอกร จันทราษา และปรารถนา แซอึ๊ง
09.45-10.00 น.
PHB 4
เพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุน: วิเคราะหจริยศาสตรของอริสโตเติล
0302
โดย วรรณวิสาข ไชยโย
10.00-10.15 น.
PHB 5
อิทธิพลแนวคิดยุคหลังสมัยใหม ที่สงผลตอการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศ
0353
ไทย ในชวง คริสตศตวรรษที่ 20
โดย พงษธร เครือฟา และสุรพงษ ประเสริฐศักดิ์
10.15-10.30 น.
PHB 6
การฟนฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการคาในปลายยุคกลาง
0423
โดย ธิติพงศ มีทอง
10.30-10.45 น.
PHB 7
พัฒนาการของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ
0424
โดย ธิติพงศ มีทอง
10.45-11.00 น.
PHB 8
กระบวนทารําเชิดในลิเกของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล
0491
โดย กรวิภา เลาศรีรัตนชัย และธนสิทธิ์ ชมชิด
11.00-11.15 น.
PHB 9
ถอดบทเรียนการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถี
New-1
กลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม
โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์ ดิษฐาร กวางคีรี และนงนุช ยังรอด
TR: สาขาการทองเที่ยว
Chairpersons : อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
และอุตสาหกรรมบริการ
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
อาจารย ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป
อาจารย ดร.กิตติทัช เขียวฉะออน
และอาจารย ดร.สิริพร เขตเจนการ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU03 (หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตึก 100 ป)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
TR_Invited
บรรยายเรื่อง “การพัฒนาทองเที่ยวทองถิ่นสูดุลยภาพอยางยั่งยืนหลังวิกฤต
covid-19”
โดย ศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)

14.30-14.45 น.

TR 1 P
0476

การกํ าหนดขี ดความสามารถด านกายภาพและสิ่ ง อํ านวยความสะดวกในการ
รองรับการใชประโยชนพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี
โดย ไพลิน เมงเกร็ด ดรรชนี เอมพันธุ และสมนิมิตร พุกงาม
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
14.45-15.00 น.
TR 1
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสําหรับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง
0003
โดย พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ และรชตธรรมรงค พชรมนตชัย
15.00-15.15 น.
TR 2
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการของผูประกอบการธุรกิจที่พักโฮมสเตยเพื่อ
0158
เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
โดย ฐณวรัตม สิทธิวิชัย เนรมิต สุมนัส วราภรณ ใสยจิตต และนิลุบล คงเปรม
15.15-15.30 น.
TR 3
การวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีเพื่อการปรับตัวของการทองเที่ยวโดยชุมชนอยาง
0159
ยั่งยืน ภายหลังสถานการณโควิด 19
โดย พิมพชนก มูลมิตร เกิดศิริ เจริญวิศาล และมนัสสินี บุญมีศรีสงา
15.30-15.45 น.
TR 4
การสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารตามหลักการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
0162
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดย นิลุบล คงเปรม ศศิธร แซลิ้ม อารยา กิ่งไทรย รัตนาภรณ พูนดี
และนันทัชพร จอมดวง
15.45-16.00 น.
TR 5
ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวที่สงผลตอความตั้งใจเดินทางทองเที่ยวในจังหวัด
0187
พัทลุงทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
โดย วิภาดา เถาธรรมพิทักษ สิปปวิชญ วงศสุวัฒน และศิริกัญญา ทองเสง
16.00-16.15 น.
TR 6
ป จจั ย ที่ สง ผลต อภาพลั กษณ ข องสายการบิ นไทยแอร เ อเชี ย ในช ว งโรคระบาด
0378
โควิด-19
โดย ศศิรินทร แทนทอง และณัฏฐมน เผาพันธุ
16.15-16.30 น.
TR 7
ผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานตอนรับ
0398
บนเครื่องบิน
โดย พัชรียา วิภาสเศรณี และลัคณา สันติณรงค
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU22 (หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตึก 100 ป)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
09.00-09.15 น.
TR 8
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยว
0402
และกีฬา ณ บานพุน้ํารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
โดย พัดยศ เพชรวงษ
09.15-09.30 น.
TR 9
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอําเภอเมือง จังหวัด
0404
ปตตานี
โดย ฮามีดา ดาราแม ภาลิณี หมันทองมาก ซูรานี ฮินนะ และอาฟฟ ลาเตะ
09.30-09.45 น.
TR 10
การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
0459
ในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง
โดย สุธิรา ปานแกว สิริปุณยากร ไกรเทพ และจิระนาถ รุงชวง
09.45-10.00 น.
TR 11
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูในแหลงทองเที่ยว

0460

จังหวัดตรังอยางมีสวนรวม
โดย วันวิสาข พลอย อินสวาง ดุสิตพร ฮกทา และอัญชิษฐา กิ้มภู
10.00-10.15 น.
TR 12
การวิเคราะหสภาพการณการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง
0468
โดย ดุสิตพร ฮกทา และนุชประวีณ ลิขิตศรัณย
10.15-10.30 น.
TR 13
การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา
0144
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย ธัญกมล คุมเสาร นรีรักษ แกวฉวี ดวงนภา จุคํา อภัสรา ปญจกะบุตร
และประพนธ เล็กสุมา
10.30-10.45 น.
TR 14
แนวทางการพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
0184
กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
โดย รุงฤดี ภิญญาคง และประพนธ เล็กสุมา
EDA: สาขาบริหารการศึกษา
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง และอาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชติ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU07 (หองอบรม1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการครุศาสตรฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
13.30-13.45 น.
EDA 1
การประเมินโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรูพลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม โดย
0116
การประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยา
เขตเชียงใหม
โดย ศิริพร สัตยานุรักษ ธนกร ปญญาวงค โชคชัย ปญญาคํา ศุภกร ลาภกองศิลป
และศรัณย สายธารทิพย
13.45-14.00 น.
EDA 2
อนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรดานคริสตศาสนาของโรงเรียน สังกัดมูลนิธิ
0366
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โดย ปริยพันธ สุทธิสาร วันทนา อมตาริยกุล และพนายุทธ เชยบาล
14.00-14.15 น.
EDA 3
An analysis on ideal educational rights and learning environment: A
0519
case study of selected prose “As School Master”
by Nareema Sangwiman, Kanyarat Jatasemn, Phakathip Wattanawong,
Tanyanan Rattanaketkaew, Danuporn Masiw, and Nutcha Jaiarsa
14.15-14.30 น.
EDA 4
English-Only, perhaps it’s not the way to go: Learning environment
New-1
and classroom activities in English Literature course
by Nareema Sangwiman, Chaiwat Thongchombang, Kittisak Sattong,
Natthaphon Poonprasertsri, Witthayakorn Yotkhruea, Thanisorn Sirikul,
and Parichat Srathongmee
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
14.45-15.00 น.
EDA 1 P
การจัดการเรียนรูแบบออนไลนในยุควิถีใหมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
0229
วิทยาเขตเชียงใหม
โดย โชคชัย ปญญาคํา เปรม วาทบัณฑิตกุล พริษฐ บุญรักษ
ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล และภิชชาภร ปญญาคํา
EDC: สาขาหลักสูตรและการสอน
Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
และอาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU25 (หองอบรม 1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการครุศาสตรฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-09.15 น.
EDC 1
การประยุ กต ใช เ ทคนิ ค การคิ ด แบบหมวกหกใบร ว มกั บ การนิ เ ทศแบบร ว มมื อ
0312
ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
โดย วิริยา วิริยารัมภะ
09.15-09.30 น.
EDC 2
การพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิง
New-1
รุกของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราชดําเนิน
โดย จิตณรงค เอี่ยมสําอางค
09.30-09.45 น.
EDC 3
การส ง เสริ ม สมรรถนะในการแปลความหมายข อ มู ล และประจั ก ษ พ ยานเชิ ง
New-2
วิทยาศาสตรดวยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน
โดย สาวิตรี ใจแจง และจินตนา ศิริธัญญารัตน
EDR & RTR: สาขาวิจัยการศึกษา
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
และงานประจําสูงานวิจัย (R to R)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน
ผูชวยศาสตราจารยวรรณี สุจจิตรจูล
และอาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU06 (หองประชุม 3 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการครุศาสตรฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
13.30-13.45 น.
EDR&RTR 1
สภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชา
0320
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
โดย ณฐกร อินทราพงษ ธนัชฌา พรหมชนะ และวันเพ็ญ คําเทศ
13.45-14.00 น.
EDR&RTR 2
การรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษา
0466
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โดย ธนัญญา อินทะสระ ธันยมัย ดาวเรือง ษิญดา พรมจันทร
อรจิรา เมฆาสุวรรณรัตน อรวี อินสุวรรณ และอัซมาอ เส็มหมาด
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
14.00-14.15 น.
EDR&RTR 1 P
การศึ ก ษาความสามารถในการให เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
0326
มัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย ธัญญลักษณ บัวชื่น อนาวิน มีมุงบุญ และวันเพ็ญ คําเทศ
14.15-14.30 น.
EDR&RTR 2 P
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาชาง
0342
ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1
โดย ชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์
14.30-14.45 น.
EDR&RTR 3 P
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
0430
โดย จันทิมา คําพล
LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU13 (หองศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ชั้น 1 อาคารศูนยศึกษาฯ)
เวลา
รหัส
เรื่อง

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
13.30-13.45 น.
LD 1
คุณลักษณะและบทบาทของผูนําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
0218
เกษตรอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย ณัชชา ศิรินธนาธร
13.45-14.00 น.
LD 2
การสังเคราะหชุดโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
0369
สําหรับการสงเสริมความรูในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
โดย ประธาน คําจินะ อรนุช พันโท จุฬาวลี มณีเลิศ พรวนา รัตนชูโชค
และรสลิน เพตะกร
14.00-14.15 น.
LD 3
การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
New-1
(เอกเผาพิทยา)อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย เนตรสุดา คุมภัย เกศินี ประทุมสุวรรณ พีรพัฒน พันศิริ และฤดีภรณ เกษสุวงษ
14.15-14.30 น.
LD 4
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดหวยตะโก ตําบล
New-2
พะเนียด อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดย ดวงรัตน เสือขํา
14.30-14.45 น.
LD 5
การพัฒนารูปแบบการถายทอดครูภูมิปญญาผูสูงอายุผานกลไกโรงเรียนผูสูงอายุ
New-3
ตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดย นันทิดา โหวดมงคล
14.45-15.00น.
LD 6
การจัดการภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย
New-4
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดย นันทิดา โหวดมงคล
15.00-15.15 น.
LD 7
การพัฒนากระบวนการประสานความรวมมือเพื่อสุขภาวะชุมชนสวนตะไคร อําเภอ
New-5
เมือง จังหวัดนครปฐม “ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19”
โดย พีรพัฒน พันศิริ ปฐมพงษ จงศักดิ์สวัสดิ์ เกศินี ประทุมสุวรรณ
และภรสรัญ แกนทอง
15.15-15.30 น.
LD 8
บทเรี ยนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด านเศรษฐกิ จ ของผู สูง อายุ ด ว ยกลไกเกษตร
New-6
ปลอดภัยในชุมชน : บานหนองกระทุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
โดย รัยวินทก วิทวัสกุลวงศ เกศินี ประทุมสุวรรณ อรรถ อารีรอบ
และพีรพัฒน พันศิริ
15.30-15.45 น.
LD 9
การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
New-7
ในโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ)
โดย พรภิไล ถนอมสงัด
15.45-16.00 น.
LD 10
การพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายและการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน
New-8
วัดศรีวิสารวาจา
โดย มนัส รงทอง ไอยเรศ บุญเกิด และจินดาหรา โกเครือ
PEN : สาขาการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
และศิลปกรรมทองถิ่น
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ ปนแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงควรรษ บุญมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารณี นิลกรณ
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว

และอาจารยญาณภัทร ยอดแกว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU29 (หอง 223 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
09.00-10.00 น.
PEN_Invited
บรรยายเรื่อง “ Being Eco-friendly is the new way of life ชีวิตวิถีใหม
...ใสใจสิ่งแวดลอม”
โดย รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ใจอารีย
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
10.00-10.15 น.
PEN 1
นักเดินทาง พอคา และชาวตางชาติ ที่ปรากฎในงานประติมากรรมปูนปนหนาตา
0365
คนสมัยทวารวดี ที่พบในจังหวัดนครปฐม
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
10.15-10.30 น.
PEN 2
แฟชั่นตุมหู ความงามเหนือกาลเวลาในงานประติมากรรมปูนปนสมัยทวารวดี
0401
โดย สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
10.30-10.45 น.
PEN 3
รอยอักษราภาษาไทยวน: ภูมิปญญาจากการปริวรรตอักษรธรรมลานนาในใบลาน
0478
จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว
โดย จิรศุภา ปลองทอง
10.45-11.00 น.
PEN 4
แนวทางการลดปริ ม าณอาหารเหลื อทิ้ ง จากการบริ โ ภค ภายในมหาวิ ทยาลั ย
0403
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โดย ศิริมาพร เจริญในวงศเผา และ สรวิชญ เยาวสุวรรณไชย
11.00-11.15 น.
PEN 5
แนวทางการพัฒนาตลาดโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
0452
นวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดย ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง
11.15-11.30 น.
PEN 6
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ โ ดดเด น ของชาติ พั น ธุ ล าวครั่ ง ในจั ง หวั ด
0501
นครปฐม
โดย ณรงควรรษ บุญมา
11.30-11.45 น.
PEN 7
ภูมิ ป ญ ญาการทอผ า ตี น จกของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ล าวครั่ ง ในเทศบาลตํ าบลโพรง
0012
มะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย แพรภัทร ยอดแกว
11.45-12.00 น.
PEN 8
ปราชญเกษตรวิถีพอเพียง ตามรอยพระราชา : การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
0225
พอเพียงของนายสุธรรม จันทรออน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
โดย ฐิตากร รัตนานนท ฐิติวรดา หวังสุข บัณฑิต สุธรรมกิตติวุฒิ
และบุญฤทธิ์ รอดอารมณ
12.00-12.15 น.
PEN 9
ธรรมจักร: การศึกษาปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในวัดพระปฐมเจดีย
0299
ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
โดย ยศกร วิชาศรี วิภาดา พยาบาล วิกาญจน นามงาม และอมรรัตน วงคแสงนอย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU30 (หอง 224 ชั้น 2 อาคารเรียน A2)
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
10.00-10.15 น.
PEN 10
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น
0230
โดย จิรภัทร จิตรบรรจง โชติกา จําปเรือง ปนัดดา กองวงค และพุฒิพงศ กาฬภักดี
10.15-10.30 น.
PEN 11
ปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
0242
โดย ธนปญญา เอี่ยมฉลวย กมลมาศ มักเชียว ไชยวัฒน รักสิ ไตรภพ ศรีลําดวน

และภัสรา ตรีธัญญา
10.30-10.45 น.
PEN 12
การศึกษาหลักพุทธธรรม เพื่อสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
0248
โดย ชลิตา ประดิษฐ เขรมอักษร ยอดพรหม และณัฐริกา แดงกระจาง
10.45-11.00 น.
PEN 13
การศึกษาองคพระปฐมเจดีย แหลงเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาของจังหวัด
0261
นครปฐม
โดย กนกพร ลีเจริญ ภัทรียา นุชยิ้มยอง และพิมพ กําทอง
11.00-11.15 น.
PEN 14
แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการปลอยน้ําเสียลงสูคลองเจดีย
0274
บูชา
โดย ธนภัทร อวมเจริญ นัฐมล สุขงาม นันทิพร หนองแคน และวริศรา มาดี
11.15-11.30 น.
PEN 15
ศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรม เพื่อสงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
0284
โดย มินธารา หงสโต วาสนา เจียมโพธ ศิรินภา ไมนอย และอาทิตยา เพ็งปาน
11.30-11.45 น.
PEN 16
การศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น
0286
โดย วรนุช เมืองชาง วรรักษณ โพธิ์ทอง สาวิตรี สอดศรี และสุนิสา สวัสดี
11.45-12.00 น.
PEN 17
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
0290
โดย กัญชลิกา เพชรแอน จิตตราพัฒ อางทอง พีรพล จําปาเต็ม และพวงผกา ศรีอินทร
12.00-12.15 น.
PEN 18
หลักพุทธธรรมกับแนวคิดพลัง “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
0297
คลองเจดียบูชา
โดย ภัทรินี คําฝาด ปรียาภรณ เหลืองวรวัฒนา และพนิดา มะกรูดอินทร
PH : สาขาสาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และ Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารณี นิลกรณ
อนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว
และอาจารยชิราวุธ ปุญณวิช
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU12 (หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
13.30-14.30 น.
PEN_Invited
บรรยายเรื่อง “วิถีชีวิตสุขภาพ กับความทาทายในโลกยุคปจจุบัน”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ณรงคศักดิ์ หนูสอน
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (OralPresentation)
14.15-14.30 น.
PH 1
การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
0096
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
โดย เบญญาภา แกวศรี สุภัทรา จันทรมูล กิ่งแกว สํารวยรื่น นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ
วิภาดา ศรีเจริญ อภิรักษ แสนใจ และบัญชา สํารวยรื่น
14.45-15.00น.
PH 2
ความสั มพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติ กรรมการปองกันโรคไต
0097
เรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
โดย ลัลนา แกลวกลา อทิตยา สระทองแวน กิ่งแกว สํารวยรื่น
นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ ยุวดี ตรงตอกิจ อภิรักษ แสนใจ และบัญชา สํารวยรื่น
15.00-15.15 น.
PH 3
การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
0098
ของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
โดย ณัฐวรรณ ขําริด โสรญา แกวปา กิ่งแกว สํารวยรื่น นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ
เอกภพ จันทสุคนธ อภิรักษ แสนใจ และบัญชา สํารวยรื่น
15.15-15.30 น.
PH 4
การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนนวัตกรรมการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ
0179
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย ศิรินันท คําสี สุรียพร ธรรมิกพงษ ชนะพล สิงหศุข และวรพจน ทําเนียบ
15.30-15.45 น.
PH 5
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
0227
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
โดย จินดารัตน แหวนพรม อรทัย แซเถา วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงตอกิจ
กิ่งแกว สํารวยรื่น เอกภพ จันทรสุคนธ และอภิรักษ แสนใจ
15.45-16.00 น.
PH 6
ปจจัย ที่สัมพั นธ กับ ผลสั มฤทธิ์ การเรีย นการสอนแบบออนไลน ของคณะแพทย
0357
ศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
โดย พรรณวรท ปญญาวุฒิวงษ สมชาย จาดศรี สุทธิชัย ศิรินวล สมคิด จูหวา
และอนุกูล มะโนทน
16.00-16.15 น
PH 7
การพั ฒ นารู ป แบบการคั ด แยกผู ป ว ยโดยพยาบาลในแผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
0432
โรงพยาบาลนาน
โดย นัทชา จงศิริฉัยกุล และพรรณพิมล สุขวงษ
16.15-16.30 น.
PH 8
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัย
0503
แหงหนึ่งในภาคเหนือ
โดย สุทธิชัย ศิรินวล และวิทยา สอนเสนา
16.30-16.45 น.
PH 9
การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุม
0504
น้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดย วราวุฒิ มหามิตร
16.45-17.00 น.
PH 10
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาของเกษตรกรผูประกอบอาชีพปลูกชะอม
0202
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย นันทิดา โหวดมงคล และณัฐริกา ทรัพยประเสริฐ
17.00-17.15 น.
PH 11
ผลของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการออนไลน ตอความรู
New-1
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4
โดย เบญจมาภรณ นาคามดี อัญชลี รุงฉาย จิตตระการ ศุกรดี
และเพ็ญนภา ดํามินเศก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หอง ZOOM: NPRU31 (หอง 232 ชั้น 3 อาคารเรียน A2)
เวลา
รหัส
เรื่อง
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
09.00-09.15 น.
PH 1 P
ผลของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครอง
0502
ของเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย น ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลนครตรั ง อํ า เภอเมื อ งตรั ง
จังหวัดตรัง
โดย ชฎาธาร เสาเวียง ภัคชิสา คนสุภาพ มานพพร เพชรเมธา และไพสิฐ บุณยะกวี
09.15-09.30 น.
PH 2 P
ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สมรรถภาพปอดของผู ป ระกอบอาชี พ ขั บ ขี่ ร ถ
0409
จักรยานยนตรับจางในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดย มนัส รงทอง และไอยเรศ บุญเกิด
09.30-09.45 น.
PH 3 P
ความเครียดของเจาหนาที่ดานสุขภาพ
0356
โดย คันธรส สุขกุล ภารณี นิลกรณ วราวุฒิ บุตรมิตร และสมฤดี หวังสวัสดิ์
09.45-10.00 น.
PH 4 P
ภาวะโรคระบาด Covid-19 กับความอางวางของ LGBT+
0156
โดย ชิราวุธ ปุญณวิช ดิฐพงศ ประเสริฐไพฑูรย ประพันธ ขันติธีระกุล

10.00-10.15 น.

PH 5 P
0120

10.15-10.30 น.

PH 6 P
0107

10.30-10.45 น.

PH 7 P
0035

และอุกฤษฏ อําไพพันธุ
ผลการประเมิ น เพื่ อ คั ด กรองความเสี่ ย งต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นวั ย อั น ควร
ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
โดย ปญญกรินทร หอยรัตน และ ปราโมทย วงศสวัสดิ์
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดย สุทธิชา สุขเอี่ยม ทิตภรณ เซี่ยงลี่ อรณัส อุบลแยม ภารณี นิลกรณ
ประพันธ ขันติธีระกุล อุกฤษฏ อําไพพันธุ และวาริศา เพชรธีรานนท
การประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความ
รวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม
โดย ภารณี นิลกรณ ชิราวุธ ปุญณวิช เบญจมาภรณ นาคามดี วราวุฒิ มหามิตร
และคันธรส สุขกุล

สารบัญ
หนา
ชีววิทยา เกษตร และอาหาร (นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร) ................................................................................ 1
การสํารวจไสเดือนฝอยในแปลงปลูกผักจังหวัดนครปฐม ................................................................................................. 2
เมธานี หอมทอง วันเพ็ญ แกวพุก สุกัญญา แยมสรวล และอนัญญา ทองสิมา
การศึกษาปริมาณแปงมะพราวและควินัวที่มีผลตอผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน .............................3
สุดารัตน การรื่นศรี บุษกร สุทธิประภา และศิรินัน ดีดวงพันธ
การเพาะเลี้ยง Chlorella (Chlorella sp.) ภายใตสภาวะแหลงกําเนิด และความยาวคลื่นแสงที่ตางกัน.......................4
ปณิธาน แกวจันทวี พัชรี ครูขยัน นฤชล ภัทราปญญาวงศ และสุขสรร วันเพ็ญ
ผลของความหนาแนนตอการอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain) ระยะ First Crab.........................................6
สุขสรร วันเพ็ญ ปณิธาน แกวจันทวี และนฤชล ภัทราปญญาวงศ
การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ในมันสําปะหลัง เพื่อใชเปนดีเอ็นเอบารโคด ............................................ 8
ธีรวุฒิ วงศวรัตน สุวลักษณ อะมะวัลย กาญจนา พฤษพันธ ประพิศ วองเทียม และยิ่งยศ พาลุกา
ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae ที่มีตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสของปลายรากหอมและการเจริญเติบโต
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การสํารวจไสเดือนฝอยในแปลงปลูกผักจังหวัดนครปฐม
A Survey of Nematodes Growing in Vegetable Areas of Nakhon
Pathom Province
เมธานี หอมทอง1* วันเพ็ญ แกวพุก1 สุกัญญา แยมสรวล1 และอนัญญา ทองสิมา1
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*methanee@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การสํารวจชนิดของไสเดือนฝอยจากระบบเกษตรกรรม 3 ระบบ ตัวอยางดินที่นํามาศึกษาเก็บรวบรวมจาก
แปลงปลูกผักทั้ง 3 ระบบ คือ เกษตรอินทรีย การเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรใชสารเคมี ในพื้นที่ 3 อําเภอ
ของจังหวัดนครปฐม คือ อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม โดยแยกไสเดือนฝอยออกจาก
ดินดวยวิธี Baermann funnel and Sucrose Technique และจัดจําแนกชนิดของไสเดือนฝอยจากลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาจากแปลงปลูกผักทั้ง 3 ระบบ พบไสเดือนฝอยทุกแปลงซึ่งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และจําแนกไสเดือนฝอยไดทั้งหมด 3 สกุล คือ Helicotylenchus sp., ไสเดือนฝอยรากปม
(Meloidogyne sp.), Rotylenchulus sp. และอันดับ Triplonchida
คําสําคัญ: ระบบเกษตรกรรม ไสเดือนฝอย แปลงปลูกผัก

Abstract
A survey of the nematodes from nine soil samples collected from the
plantation in three farming system soils (organic agriculture, good agricultural practices ,and
conventional farming systems) in three district provinces (Don Talum, Kamphaeng Saen ,and
Mueang Nakhon Pathom) of Nakhon Pathom Province have investigated their diversity. There
were isolated from soil by the Baermann-funnel method and Sucrose Technique. Identification
of nematodes is based on morphological techniques. The result showed that were found in the
genus of the plant-parasitic nematodes were non-significantly different (p≤0.05) from
agricultural systems. Classified into 3 genera of plant-parasitic nematodes: Helicotylenchus sp.,
Meloidogyne sp., Rotylenchulus sp., and order Triplonchida.
Keywords: farming system, nematodes, vegetable areas
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การศึกษาปริมาณแปงมะพราวและควินัวที่มีผลตอผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาว
ปราศจากกลูเตน
A Study on the Effects of Coconut Flour and Quinoa on GlutenFree White Kidney Bean Thai Custard Tart Products
สุดารัตน การรืน่ ศรี1* บุษกร สุทธิประภา1 และศิรินัน ดีดวงพันธ1
1

สาขาวิชาคหกรรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*sudarateiei04@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวนแปงมะพราว และควินัวในผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาว
ปราศจากกลูเตน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคจากกลุมตัวอยางบุคคลทั่วไป
จํานวน 50 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยมาตราวัด 5 point hedonic scale สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําทารตตํารับพื้นฐานมาศึกษาอัตราสวนแปงมะพราว : ควินัว :
แปงผสม ที่แตกตางกัน 4 ระดับ พบวาทารตที่ผลิตโดยใช แปงมะพราว : ควินัว : แปงผสม รอยละ 20:10:70 ไดรับ
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.34, 4.36,
4.26, 4.00, 4.32 และ 4.48 ตามลําดับ
คําสําคัญ : ทารต ถั่วขาว ปราศจากกลูเตน

Abstract
The purpose of this research is to study the effect of coconut starch and quinoa on the
quality of gluten-free white kidney bean custard tart. The tool of this study is a sensory
evaluation from 50 panel. The statistical methods used for data analysis are percentage, mean
and standard deviation. The ratios of coconut powder : quinoa : wheat flour were varied into 4
levels. The result demonstrated that the tart made by the ratios of coconut powder : quinoa :
rice flour of 20 : 10 : 70, respectively, showed the highest sensory score test. The average score
of appearance, color, smell, taste, roundness, and overall preference were 4.34, 4.36, 4.26, 4.00,
4.32 and 4.48 respectively.
Keywords : tart, white kidney bean, gluten-free
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การเพาะเลี้ยง Chlorella (Chlorella sp.) ภายใตสภาวะแหลงกําเนิด
และความยาวคลื่นแสงที่ตางกัน
The Cultural of Chlorella (Chlorella sp.) Under Different Light Sources
and Wavelengths Condition
ปณิธาน แกวจันทวี1 พัชรี ครูขยัน1 นฤชล ภัทราปญญาวงศ2 และสุขสรร วันเพ็ญ3
1

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดสมุทรสงคราม
2
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*ffisptk@ku.ac.th

บทคัดยอ
แพลงกตอนเปนสิ่งมีชีวิทที่มีบทบาทสําคัญตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะแพลงกตอนพืชที่มีรงควัตถุในเซลล
ทําใหสามารถดูดซับพลังงานแสงและใชในกระบวนการสังเคราะหแสงและสรางสารอินทรีย จึงเปนผูผลิตขั้นตนของ
หวงโซอาหารและสายใยอาหาร รวมทั้งเปนอาหารของแพลงกตอนสัตว, สัตวน้ําวัยออนและสัตวน้ํานานาชนิด
รวมถึงการนํามาใขประโยชนโดยมนุษยในดานการเพาะและอนุบาลพันธุสัตวน้ํา ปจจัยแสงจึงมีความสําคัญอยาง
มากตอขบวนการการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช
การศึกษาความยาวคลื่นแสงตางกัน 10 ชนิด คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500
เคลวิน), หลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน), หลอด LED
สีวอรมไวท (อุณหภูมิสี 3,200 เคลวิน), หลอด LED อินฟราเรด (730-740 nm), หลอด LED สีแดง (620-625
nm), หลอด LED สีสม (590-595 nm), หลอด LED เขียว (520-525 nm), หลอด LED สีน้ําเงิน (460-465 nm)
และหลอด LED ยูวี (390-400 nm) ที่ใชในการเพาะเลี้ยงคลอเรลลา (Chlorella sp.) ภายในหองปฏิบัติการ
(อุณหภูมิหอง 25เซลเซียส) โดยตรวจนับเซลลทุกๆ 24 ชั่วโมงระยะเวลา 10 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาแสง
จากหลอด LED สีน้ําเงิน (460-465 nm) สามารถเพิ่มจํานวนเซลลไดมากที่สุด โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
0.69±0.12x106 เซลลตอวัน รองลงมาลําดับที่สองคือแสงจากหลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน) มี
เซลลเฉลี่ย 0.65±0.11x106 เซลลตอวันและลําดับที่สามคือแสงจากหลอด LED สีแดง (620-625 nm) มีเซลลเฉลี่ย
0.62 ±0.38x106 เซลลตอวัน ตามลําดับ
คําสําคัญ : การเพาะเลี้ยง แสง ความยาวคลื่นแสง คลอเรลลา

Abstract
Plankton is an important organism for other living things. Especially, phytoplankton
contains pigment in cells, can absorb light energy and use in the process of photosynthesis and
provide organic matter. Phytoplankton is the primary producer of the food chain and food web,
being food for zooplankton, aquatic larvae and aquatic animal; as well as being utilized by
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humans in the breeding and nursing of aquatic animal. Therefore, the light factor is very
important for phytoplankton photosynthesis.
Study on ten types of different light wave length of white light Fluorescent bulbs (Color
Temperature 6,500 K), white LED bulbs (Color Temperature 6,500 K), white LED bulbs (Color
Temperature 15,000 K), warm white LED bulbs(Color Temperature 3,200 K), Infrared LED bulbs
(730-740 nm), red LED bulbs (620-625 nm), Orange LED bulbs (590-595 nm), Green LED bulbs
(520-525 nm), Red LED bulbs (620-625 nm), Blue LED bulbs (460-465 nm) and UV LED bulbs (520525 nm) in cultured of Chlorella (Chlorella sp.) cultured under laboratory conditions (25ºC
temperature-controlled room). Cell samples were collected every 24 hours for 10 days. At the
end of the experiment showed that light from the Blue LED bulbs (460-465 nm) can increase the
maximum number of cells with the average of growth rate 0.69±0.12x106 cells/day followed by
the second White LED bulbs (Color Temperature 15,000 K) cells averaged 0.65±0.11x106
cells/day and the third sequence, Red LED bulbs (620-625 nm) cells averaged 0.62 ±0.38x106
cells/day, respectively.
Keywords: cultural, light, wavelengths, chlorella
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ผลของความหนาแนนตอการอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain)
ระยะ First Crab
The Effect of Different Density on Mud Crab (Scylla paramamosain)
Nursing in First Crab Stage
สุขสรร วันเพ็ญ1* ปณิธาน แกวจันทวี1 และนฤชล ภัทราปญญาวงศ1
1

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดสมุทรสงคราม
*
suksan.wa@ku.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความหนาแนนที่เหมาะสมตอการการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla paramamosain) ระยะ
first crab โดยอนุบาลในกระชังขนาด 2 x 3 x 1.5 เมตร ในบอดิน ทีอ่ ัตราความหนาแนนแตกตางกัน 2 ระดับ คือ 166
ตัว/ตารางเมตร และ 333 ตัว/ตารางเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา โดยใหอาหารเปนไขนึ่ง ดําเนินการทดลองที่สถานี
วิจัยประมงสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ถึง 14 กันยายน 2563 เปน
เวลา 30 วัน ปูทะเลมีความกวางกระดองเฉลี่ยเริ่มตน 0.363 ± 0.016 เซนติเมตร และน้ําหนักตัวเฉลี่ยเริ่มตน
0.013 ± 0.001 กรัม/ตัว ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาปูทะเลมีความกวางกระดองเฉลี่ย 2.746 ± 0.098
และ 2.622 ± 0.05 เซนติเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ย 3.491 ± 0.495 และ 3.093 ± 0.246 กรัม/ตัว อัตราการ
เจริญเติบโต (ADG) 0.119 ± 0.017 และ 0.106 ± 0.008 กรัม/วัน อัตราการรอดตายเฉลี่ย 33.067 ± 0.033 และ
19.658 ± 0.037 เปอรเซ็นตตามลําดับ จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตที่ระดับความหนาแนน 166 ตัว/ตาราง
เมตร และ 333 ตัว/ตารางเมตร พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) อยางไรก็ตามอัตราการรอดตายเฉลี่ยมี
ความแตกตา งกัน อยา งมีน ัย สํา คัญ ทางสถิติ (P<0.05) ดัง นั้น อนุบ าลปูท ะเลในกระชัง อนุบ าลที่ร ะดับ ความ
หนาแนน 166 ตัว/ตารางเมตร มีอัตราการรอดตายสูงสุด
คําสําคัญ: ปูทะเล การอนุบาล ความหนาแนน

Abstract
The aims this study were to examine the effect of different density on mud crab (Scylla
paramamosain) in hapa size 2 x 3 x 1.5 m with 3 replicates of 2 stocking densities 166 and 333
crabs/m2 in the earthen pond. Mud crab were fed with steamed egg three times a day for 30
days. It was conducted during 16 August 2020 – 14 September 2020 at Samutsongkhram
Fisheries Research Station. Mud crab with the initial average carapace width were 0.363 ± 0.016
cm and body weight were 0.013 ± 0.001 g, respectively. The result showed that the average
carapace width were 2.746 ± 0.098 cm and 2.622 ± 0.05 cm, average weight were 3.491 ± 0.495
6
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g and 3.093 ± 0.246 g, average daily gain were 0.119 ±0.017 g and 0.106 ± 0.008 g/day,
respectively. There was not significant difference (P>0.05). As well as observed survival rates
33.067±0.033 % and 19.658 ± 0.037 %. There was significant difference (P<0.05). It was concluded
from the experiment of mud crab in Hapa of in learn of survival rate were at 166 crabs/m2 was
the optimum densities.
Keywords: mud crab, nursing, densities
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การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ในมันสําปะหลัง
เพื่อใชเปนดีเอ็นเอบารโคด
Nucleotide Sequence Analysis of ITS2 Gene in Cassava for DNA Barcode
ธีรวุฒิ วงศวรัตน1,* สุวลักษณ อะมะวัลย2 กาญจนา พฤษพันธ3 ประพิศ วองเทียม2 และยิ่งยศ พาลุกา1
1

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแกน
2
ศูนยวิจัยพืชไรระยอง สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร จังหวัดระยอง
3
สํานักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*
theerawut6949@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในสรางดีเอ็นเอบารโคดของมันสําปะหลังจากลําดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 พันธุ
มันสําปะหลังที่ใชศึกษาจํานวน 17 พันธุ มีขอมูลลักษณะประจําพันธุถูกตองตรงตามพันธุ ตัวอยางเหลานี้ถูกเก็บ
รักษาพรรณไมแหงไวที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร ดีเอ็นเอที่สกัดไดจากมันสําปะหลังแตละพันธุถูก
นํามาใชเปนสารพันธุกรรมตนแบบในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใชไพรเมอรสากลที่จําเพาะบริเวณของยีน ITS2
ดวยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลิเมอเรส ไดผลผลิตชิ้นดีเอ็นเอจากทุกตัวอยางมีขนาด 317 คูเบส มีความเหมือนกันกับ
ลําดับนิวคลีโอไทดของมันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) บนฐานขอมูลสากล GenBank 99.05-100
เปอรเซ็นต มีตําแหนงลําดับนิวคลีโอไทดที่ผันแปรทางพันธุกรรมระหวางพันธุจํานวน 5 ตําแหนง ซึ่งแสดงถึงความ
เปนเอกลักษณของพันธุ ลําดับนิวคลีโอไทดทั้งหมดที่ตรวจสอบความถูกตองแลวจะถูกเก็บไวที่ฐานขอมูลสากล
GenBank เมื่อพิจารณาแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมโดยใชยางพาราเปนตัวอยางนอกกลุม พบวาสามารถ
แบงออกเปน 3 กลุม และแยกพันธุหานาที ระยอง 3 และระยอง 72 ออกจากพันธุอื่น ๆ ได การนําลําดับนิวคลีโอ
ไทดจากมันสําปะหลังที่เก็บมาจากแหลงปลูกตางๆ จํานวน 50 ตัวอยาง ที่มีลักษณะประจําพันธุตรงกับพันธุระยอง
72 และ เกษตรศาสตร 50 เมื่อเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดในฐานขอมูลสากล GenBank พบวาขอมูลลําดับนิ
วคลีโอไทดมีความเหมือนกัน 100 เปอรเซ็นตกับลําดับนิวคลีโอไทดของระยอง 72 และเกษตรศาสตร 50 ที่เก็บไวใน
ฐานขอมูล แสดงใหเห็นวาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 เปนบริเวณที่มีความเหมาะสมในการใชเปนดีเอ็นเอ
บารโคดชนิดหนึ่งของมันสําปะหลังได สามารถนําไปใชเปนดีเอ็นเอบารโคดเพื่อเปนเครื่องมือจําแนกระดับพันธุของ
มันสําปะหลัง แตควรใชรวมกับดีเอ็นเอบารโคดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจําแนก และนําเอาไปใชประโยชน
ในงานวิจัยโดยเฉพาะดานงานการอนุรักษพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ
คําสําคัญ: มันสําปะหลัง ลําดับนิวคลีโอไทด ดีเอ็นเอบารโคด
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Abstract
This research aimed to study of construct DNA barcode based on nucleotide sequence of
ITS2 gene. In this study, 17 cassava cultivars were recorded the characteristics that their decided
the correct naming of each cultivar. These cultivars were made herbarium specimen and
remained in Bangkok Herbarium (BK), Department of Agriculture. DNA extracts from each cultivar
used as a template for amplified and universal primer, matching ITS2 region using polymerase
chain reaction technique. The sequences length of DNA fragment were 317 base pairs in all
samples. Sequencing analysis was compared with GenBank. The nucleotide sequences showed
a value of 99.05 to 100 percent similarity of gene among M. esculenta Crantz. The ITS2
sequences found the variation among cassava cultivars contain unique signatures at 5
nucleotide positions. All sequences were validated and deposited in GenBank. When analysis
the phylogenetic tree using rubber as an outgroup, results presented that could effective
divided of 3 groups and distinguished Hanatee, Rayong 3 and Rayong 72 from cassava cultivars.
50 samples from several crops have accurate characteristics as Rayong 72 and Kasetsart 50. All
samples were collected and were successfully DNA extracted and nucleotides sequenced. The
ITS2 nucleotide sequences were determined alignment search tool of GenBank. The result
found that nucleotide sequence data were highly similar (100 percent) to deposit nucleotide
sequences of Rayong 72 and Kasetsart 50 into GenBank. Results suggested that ITS2 sequences
facilitates independent assessment one of DNA barcode as an effective tool for cassava cultivar
identification. However, a combination with other DNA barcode could increase effective
identification. This research information can be applied to research, especially plant genetic
conservation and breeding.
Keywords: cassava, nucleotide sequences, DNA barcode
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ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae ที่มีตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสของปลายราก
หอมและการเจริญเติบโตของกระถินยักษ
Effects of Leaves of Some Apocynaceae Family on a Mitosis of Onion
Root Cell and on Seedling Growth
of Leucaena Leucocephala (Lam.) de Wit
อริสา สระศรีสม1 สิริพรรษา ใจซื่อกุล1 และธีรารัตน แชมชัยพร1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*teerarat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาผลของใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิด ไดแก บานบุรี แพงพวย รําเพย ลีลาวดี และ
พญาสัตบรรณ ที่มีผลตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสที่ป ลายรากหอมและการเจริญ เติบ โตของกระถิน ยัก ษ พบวา
สารสกัด จากใบพืช วงศ Apocynaceae 4 ชนิด ไดแก แพงพวย รําเพย ลีลาวดี และพญาสัตบรรณ มีผลทําให
ความยาวรากของหอม จํานวนเซลลในระยะ M phase และคาดัชนีการแบงเซลล (mitotic index) ลดลง สวนสาร
สกัดจากใบบานบุรีจะไมทําใหรากหอมเกิดการงอก
การทดสอบผลของการฉีดพนและการคลุกดินของใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด ในกระถางพบวา
ใบพืชจากวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิดจะมีสารอัลลีโลพาทีอยู สงผลทําใหจํานวนการรอดชีวิต ความยาวตน
และความยาวรากของกระถินยักษลดลง แตการออกฤทธิ์จะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของพืช สายพันธุ ความ
เขมขนของสาร ความไวตอสารของพืชทดสอบ และปจจัยภายในดิน
คําสําคัญ: Apocynaceae , อัลลีโลพาที , ไมโทซิส , กระถินยักษ

Abstract
The effects of aqueous leaves extracts of 5 species in Apocynaceae (Allamanda
cathartica L., Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum, Catharanthus roseus (L.) G.Don, Plumeria spp.
and Alstonia scholaris (L.) R. Br.) on onion root mitotic cell division and on seedling growth of
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. were conducted under laboratory conditions. The
aqueous leaves extracts of 4 species in Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum, Catharanthus roseus
(L.) G.Don, Plumeria spp. and Alstonia scholaris (L.) R. Br. decreased the root length, mitotic cell
division of the onion and mitotic index (MI). In addition, Allamanda cathartica L. leaves extracts
had effect to inhibit on onion root germination.
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Foliar application and soil-mixing tests, the five Apocynaceae plant leaves contained
allelopathic compounds, resulting in decreased number of survival, plant length and root
length in Leucaena seedlings. However, the different activities of exhibition were depending on
plant species, cultivar, extract concentrations, sensitivity of the test plant and soil factors.
Keywords: Apocynaceae, allelopathy, mitosis, Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.
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การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของ
ใบกลวยไมรองเทานารี สกุล Paphiopedilum spp. บางชนิด
Study on Morphology, Growth and Anatomical Characters of Leaf
in Some Lady’s Slipper Orchids (Paphiopedilum spp.)
นวลปรางค ไชยตะขบ1,* บัวบาง ยะอูป2 อัมรา หลาวงษา2 และวีระศรี เมฆตรง1
1

ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2
สถานีวิจัยดอยปุย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดเชียงใหม
rdgnrp@ku.ac.th

บทคัดยอ
รองเท า นารี เ ป น กล ว ยไม ที่ มี ลั ก ษณะสวยงาม เป น ไม ป ระดั บ กระถางที่ มี คุ ณ ค า และพื ช พรรณหายาก
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของใบเปนขอมูลสําคัญสามารถใชจัดจําแนกพืชได
เพื่อใชประโยชนตางๆ ได โดยรองเทานารีสกุล Paphiopedilum จํานวน 4 ชนิด ไดแก รองเทานารีอินทนนท
เหลืองกระบี่ คางกบ และสุขะกุล ซึ่งปลูกในโรงเรือนที่สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม ทําการศึกษาลักษณะและ
การเจริญเติบโตของใบจากจํานวนใบ ความกวาง และความยาวของใบ ระหวางเดือนกันยายน 2561 – ตุลาคม
2562 และศึกษากายวิภาคของใบดานตัดขวาง พบวาใบของรองเทานารีมีการเจริญเติบโตที่ชามากทั้งจํานวนใบ
ความกวางและความยาวของใบ และลักษณะรูปรางของใบ สีสัน ลวดลายที่ปรากฏของแผนใบ มีความแตกตางกัน
สวนลักษณะทางกายวิภาคของใบจากลักษณะเนื้อเยื่อชั้นผิวดานบนและลาง และทอลําเลียงบริเวณเสนกลางใบของ
แผนใบภาคตัดขวาง พบวาใบของรองเทานารีประกอบดวยเซลลที่มีลักษณะทางกายวิภาคที่เปนลักษณะเฉพาะในแต
ละชนิด โดยลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะลวดลายของใบจะพบเซลลที่มีรงควัตถุ จึงสามารถใชจัดแบงกลุมตาม
ลักษณะนี้ไดทั้งในลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะกายวิภาค ซึ่งใชประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานในการระบุและ
จัดจําแนกชนิดของรองเทานารีได
คําสําคัญ: รองเทานารี สัณฐานวิทยา กายวิภาค ใบ การเจริญเติบโตของใบ

Abstract
Lady’s slipper is an attractive orchid and valued ornamental pot, and rarely endangered
plant. The study on growth and anatomical characteristics is also an important data for using
identification and classification in plants. Paphiopedilum of 4 species: Paphiopedilum villosum
(Lindl.) Stein, Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe, Paphiopedilum callosum (Rchb.F.) Pfitz., and
Paphiopedilum sukhakulii Schoder & Senghas were collected at greenhouse in DoiPui Research
Station, Chiangmai province. Leaves of them were studied growth by data collecting of leaf
number, leaf width and length between September 2018 – October 2019, and morphological
12
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and anatomical characteristics. The result showed that the leaves slowly grew in number of
leaf, and leaf width and length. Addition, leaf shape, leaf color, and leaf spot and marking of
them were founded obviously differences. As leaf anatomical characteristics which were studied
by using leaf blade cut-in cross section method, cells and tissues in upper and lower epidermis,
and vascular bundle in midrib were found that each species has specific in those. Particularly,
the anatomical characteristic deal with the leaf spot and marking was finding of idioblast cells.
These can be able to arrange into groups by each morphological and anatomical
characteristics in basic data for species identification and classification.
Keywords: lady’s slipper, morphology, anatomy, leaf, leaf growth
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การพัฒนาไสขนมจากผลหมอน
Filling Development from Mulberry Fruit
อรุโณทัย เจือมณี1,* รวงนลิน เทพนวล1 สุภาพร อภิรตั นานุสรณ1 และอนุชิต หาญนุรกั ษ2
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 5 จังหวัดชุมพร กรมหมอนไหม
*
arunothai.jue@sru.ac.th

2

บทคัดยอ
ผลหมอนเปนผลไมที่ประกอบไปดวยสารพฤกษเคมีหลากหลายชนิด มีรสเปรี้ยวอมหวานเหมาะแกการนํามา
แปรรูปเปนไสขนมหรือทอปปงที่ใชกับผลิตภัณฑอาหารตางๆ จึงทําการพัฒนาไสขนมโดยศึกษาปริมาณสารใหความ
ขนหนืด (แปงมันสําปะหลังดัดแปรและแซนแทนกัม) พบวาสูตรที่ใชแปงมันสําปะหลังดัดแปรและแซนแทนกัม 2
และ 0.1 กรัม ตามลําดับ ใหลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑไสขนมที่ดีที่สุดและไดรับความชอบโดยรวมมากกวาไส
ขนมทางการคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อทําการพัฒนารสชาติ ความหนืดและการกระจายตัวของเนื้อ
ผลหมอน โดยการศึกษาปริมาณกรด (0.8, 0.6 และ 0.5 กรัม) และแปงมันสําปะหลังดัดแปร (3, 4 และ 4.5 กรัม)
พบวาสูตรที่ใชกรดซิตริก 0.5 กรัม และแปงมันสําปะหลังดัดแปร 4.5 กรัม เปนสูตรที่มีลักษณะปรากฏที่ดี มีความ
หวานและความเปรี้ยวใกลเคียงกับแนวคิดผลิตภัณฑมากที่สุด และพบวาการปนผลหมอน (รอยละ 50) ชวยใหไส
ขนมไดรับคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสูตรที่ไมมีการปนผลหมอนและสูตรทางการคา (p<0.05)
อยางไรก็ตาม ผูผลิตขนมอบใหขอเสนอแนะวายังควรเพิ่มปริม าณเนื้อ หมอ น ลดความเปรี้ย ว เพิ่ม ความหวาน
รว มกับ การใชเ กลือ เพื่อ เพิ่ม รสกลมกลอ ม จึง ทํา การปรับ สูต รใหมแ ละไดสูต รที่มีลักษณะปรากฏที่ดี อีกทั้งมี
รสชาติ และความหนืดที่เหมาะสมกับการนําไปใชในผลิตภัณฑขนมอบ เปนแนวทางการทดแทนการนําเขาไสขนม
จากตางประเทศ อีกทั้งยังเปนทางเลือกของผูรักสุขภาพในการบริโภคผลิตภัณฑจากผลหมอนอีกดวย
คําสําคัญ: ไสขนม ผลหมอน ขนมอบ

Abstract
Mulberry fruit contains a wide variety of phytochemicals. Also, sweet and sour taste
which suitable for produce filling and toppings product uses with various food products. This
research was to develop the filling by studying the amount of thickening agent (Modified
Tapioca Starch-MTS and Xanthan Gum) and found that the use of 2 g of modified tapioca
starch and 0.1 g of xanthan gum provided good appearance and gained overall liking score
higher than commercial filling (p<0.05). The taste, viscosity and distribution of mulberry pulp
were studied with various amount of citric acid (0.8, 0.6 and 0.5 g) and MTS (3, 4 and 4.5 g). It
was found that the using 0.5 g of citric acid and 4.5 g of MTS were of good appearance, the
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sweetness and sourness are closest to the product concept. And also found that blending the
mulberry fruit (50%) provided the highest overall liking score compared with the no-blended
mulberry and commercial formulas (p<0.05). However, bakery makers suggested that the
mulberry content and sweetness should still be increased whereas the sourness should be
reduced. Moreover, they suggested that should be use of salt for better flavor. The new formula
was adjusted and resulted in the better appearance, taste and viscosity which suitable for use
in baked products. This may substitute for imported filling product from abroad. It is also the
choice for health lovers to consume mulberry products as well.
Keywords: filling, mulberry fruit, bakery
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การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ํามังคุดเสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน
Sensory Evaluation of Mangosteen Juice Supplemented with Fiber
Powder from Durian Shell
จิรพร สวัสดิการ1,* เดือนรุง เบญจมาศ1 และวัชรวิทย รัศมี2
1

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
2
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
*
jsawasdikarn@yahoo.com

บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนและนําไปใชในน้ํามังคุด ผงเสนใยจาก
เปลือกทุเรียนสกัดโดยใชน้ํากลั่น อัตราสวนระหวางเปลือกทุเรียน : น้ํากลั่น เทากับ 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 5 นาที อบแหงดวยตูอบลมรอน และทําการคํานวณปริมาณผลผลิต ซึ่งมีคาปริมาณผลผลิตเทากับรอยละ
11.46 คาสีของผงเสนใยวัดโดยใชระบบ L* a* b* ซึ่งมีคาเทากับ 68.86, 8.52 และ 16.87 ตามลําดับ เมื่อ
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของผงเสนใยพบวามีคาความชื้นรอยละ 9.30 โปรตีนรอยละ 6.13 ไขมันรอยละ 0.55
เถารอยละ 4.63 และเสนใยหยาบรอยละ 41.70 เมื่อนําผงเสนใยมาเสริมในน้ํามังคุดที่ระดับตางๆ ไดแก รอยละ 0,
1, 2 และ 3 ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการทดสอบความชอบ 9 ระดับ ตอคุณภาพดาน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบวาคาคะแนนความชอบเฉลี่ยลดลงเมื่อ
ปริมาณผงเสนใยเพิ่มขึ้น โดยปริมาณที่เหมาะสมในการเสริมผงเสนใยในน้ํามังคุดเทากับรอยละ 1 จากการศึกษานี้ผง
เสนใยจากเปลือกทุเรียนสามารถใชในผลิตภัณฑเครื่องดื่มไดและเปนการใชประโยชนเศษเหลือและเพิ่มมูลคา
คําสําคัญ: ผงเสนใย เปลือกทุเรียน น้ํามังคุด

Abstract
The objective of the research was to produce fiber powder from durian shell and
application for mangosteen juice. The fiber powder was extracted from durian shell by distilled
water at the ratio of 1:1 with temperature at 60 ◦C, time at 5 min, dried by oven drying and
calculated the yield. The yield of fiber powder was 11.46%. The color of fiber powder as indicated
by L* a* b* color system was 68.86, 8.52 and 16.87, respectively. The extracted fiber powder was
analyzed the chemical properties. The results indicated that the
fiber powder from durian shell contained moisture content of 9.30%, protein 6.13%, fat
0.55%, ash 4.63% and crude fiber 41.70%. The mangosteen juice was added fiber powder from
durian shell contents at 0, 1, 2 and 3 %wt/wt. The sensory evaluation of mangosteen juice was
performed by using 9-point hedonic scale on appearance, color, flavor, taste, texture and
16
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overall acceptance. The results showed that the fiber powder from durian shell content were
increased, the preference score were decreased. The mangosteen juice supplemented with 1
%wt/wt fiber powder was the most appropriate quantity. The fiber powder from durian shell
can be used in beverage for value-added utilization of waste.
Keywords: fiber powder, durian shell, mangosteen juice
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สารตานอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรบางชนิด
Antioxidant Activity in Some Herbs
ปยธิดา เพ็งสุข1 กาญจนา ทองเกิดหลวง1 และธีรารัตน แชมชัยพร1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
teerarat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
พืช สมุ น ไพรพื้ น บ า นหลายชนิ ด ถู ก นํ า มาใช เ ป น ยาสมุน ไพรในการรั ก ษาโรคเบาหวาน วั ตถุ ป ระสงค ใ น
การศึก ษาครั้ง นี้เพื่อหาปริมาณสารต า นอนุ มูล อิส ระจากพื ช สมุน ไพรพื้น บ า นจํา นวน 20
ชนิดทั้ง ชนิดสด
และแหง ไดแก โพธิ์ (Ficus religiosa L.) ยานาง (Limacia triandra Miers.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus
Lam.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz.) มะระขี้นก (Momordica charantia L.) มะกองขาว
(Abutilon indicum (L.) Sweet.) มะกา (Bridelia ovata Decne.) ตําลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt) ลูกใต
ใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.) ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby)
ขลู (Pluchea indica (L.) Less.) มะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels.) เขยตาย (Glycosmis
pentaphylla (Retz.) DC.) เตย (Pandanus amaryllifolius Roxb.) สะเดา (Azadirachta indica A.Juss.) ยอ
(Morinda citrifolia L.) โหระพา (Ocimum basilicum L.) ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) ฝรั่ง
(Psidium guajava L.) และหนานเฉาเหวย (Gymnanthemum extensum) ซึ่งการหาปริมาณฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระโดยใชวิธี DPPH radical scavenging activity จากการทดลองพบวาพืชสมุนไพรที่มีปริมาณสารตานอนุมูล
อิสระมากที่สุด ในตัวอยางพืชสด คือ ใบเตย (50.77±0.59 มิลลิกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร) และในตัวอยางพืชแหง คือ
ใบสะเดา (49.70±0.15 มิลลิกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร) จากผลการทดลองดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาพืชสมุนไพรดังกลาวใหเปนพืชที่สามารถสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตอไปได
คําสําคัญ: ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ พืชสมุนไพร เตย สะเดา
Abstract
Many local herbs are used as herbal drugs in the treatment of diabetes. The objective of
this study was to investigate antioxidant activity and total phenolic content from 20 herbs. Both
fresh and dried herbs used in this study were Ficus religiosa L., Limacia triandra Miers.,
Artocarpus heterophyllus Lam., Lagerstroemia calyculata Kurz., Momordica charantia L.,
Abutilon indicum (L.) Sweet., Bridelia ovata Decne., Coccinia grandis (L.) Voigt.), Phyllanthus
amarus Schumach. & Thonn., Senna siamea (Lam.), H.S.Irwin & Barneby, Pluchea indica (L.)
Less., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC., Pandanus amaryllifolius
Roxb., Azadirachta indica A.Juss., Morinda citrifolia L., Ocimum basilicum L., Piper sarmentosum
18
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Roxb., Psidium guajava L. and Gymnanthemum extensum. The antioxidant activity was
evaluated by 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging capacity (DPPH) methods. The results
showed that the maximum antioxidant activity in fresh herbs, obtained from Pandanus
amaryllifolius Roxb. is 50.77 ± 0.59 µg BHT/ml. Azadirachta indica A.Juss. had the highest
antioxidant activity against DPPH at 49.70 ± 0.15 µg BHT / ml for dried herbs. The results of this
experiment are used for promoting health as well as for preventing and curing diseases.
Keywords: antioxidant, herbs, pandanus amaryllifolius roxb, azadirachta indica a.juss.
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ผลของน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae ตอการตายของแมลงหวี่ขาว
ใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), (Hemiptera: Aleyrodidae)
Effect of Essential Oils from Zingiberaceae on Mortarity of Spiralling
Whitefly, Aleurodicus Dispersus (Russell), (Hemiptera: Aleyrodidae)
วัชรวิทย รัศมี1* อารยา แดงโรจน1 ยุพารัตน อรามฉาย1 และปภัสรา พรมพิลาส1
1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
*wrassami@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae
จํานวน 3 ชนิด คือขิง (Zingiber officinale) ขา (Alpinia galanga) และขมิ้น (Curcuma longa) ตอการฆา
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ทําการทดลองดวยวิธีสัมผัสตายดวยการใชสารความเขมขน 1, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต
บันทึกผลการหลังการทดลองที่เวลา 5, 10, 15, 20 และ 30 นาที ภายใตกลองจุลทรรศนไมโครสโคป หลังการ
ทดลองพบวาน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้น 20 เปอรเซ็นต ทําใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายดีที่สุด 100 เปอรเซ็นต
และมีคา LT50 นอยกวา 1 นาที
คําสําคัญ: แมลงหวี่ขาวใยเกลียว น้ํามันหอมระเหย วิธีสัมผัสตาย

Abstract
The aimed of this study was to investigate efficacy of essential oil from 3 Zingiberaceae
plants including ginger (Zingiber officinale), Thai ginger (Alpinia galanga) and turmeric (Curcuma
longa) on mortality of spiralling whitefly. The 4 levels of 3 essential oil of Zingiberaceae plants
were 1, 5, 10 and 20% (v/v). The contact method was used under laboratory condition. The
mortalities of spiralling whitefly were recoded at 5, 10, 15, 20 and 30 min. by stereo microspore.
The result shown that the essential oil of Curcuma longa at 20% (v/v) was the most effective to
control spralling whitefly with 100% after 30 min. application and LT50 value of less than 1 min.
Keywords: spiralling whitefly, essential oil, contact method
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การสํารวจความหลากหลายของจุลนิ ทรียในดินบริเวณพื้นที่
อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
Survey on Diversity of Microorganisms from Soil in Phatoey National
Park of Suphanburi Province
นารีภรณ แจงสวาง1 วุฒิชัย เทพบุตร1 และเมธานี หอมทอง1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*methanee@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การสํารวจความหลากหลายของจุลินทรียบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บตัวอยาง
โดย วิธีการสุมรวบรวมตัวอยางดิน ที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร จาก 5 บริเวณ คือ ปาสัก (PS) ปาไผติด
หว ย (PR) ปา ไผแ ลง (PL) ปา เต็ง รัง (PT) และปา ไผม อส (PM) จากนั้น นํา ตัว อยา งดิน มาวิเ คราะหป ริม าณ
แบคทีเรียดวยวิธี dilution plate method บนอาหาร Tryptone Soya Agar (TSA) เพื่อ แยกแบคทีเ รีย
ทั่ว ไป และบนอาหาร Nationnal Botanical Research Institute’s Phosphate (NBRIP) และ Pikovskaya
Agar (PVK) เพื่อแยกแบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสฟอรัส ผลการทดลองพบแบคทีเรียทุกบริเวณที่สํารวจ และพบ
ปริมาณแบคทีเรียบนอาหาร Tryptone Soya Agar มีปริมาณแบคทีเรียมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
≤ 0.05 และพบปริมาณแบคทีเรียบริเวณปาไผแลงมีปริมาณมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.05 พบ
ปริมาณแบคทีเรียรองลงมาบนอาหาร Nationnal Botanical Research Institute’s Phosphate และ Pikovskaya
Agar สวนการวิเคราะหปริมาณราบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) และ Rose Bengal Agar (RBA) พบ
ปริมาณราบนอาหาร Potato Dextrose Agar มากกวา Rose Bengal Agar และพบปริมาณราบริเวณปาสัก และ
ปาเต็งรังมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.05 ผลการศึกษานี้พบความหลากหลายของจุลินทรียในแต
ละพื้นที่แตกตางกัน และสามารถรวบรวมแบคทีเรียบริสุทธิ์ได จํานวน 11 ไอโซเลต และราบริสุทธิ์ไดจํานวน 22
ไอโซเลต เพื่อนําไปศึกษาคุณสมบัติ และนําไปใชตอไป
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ , จุลินทรีย , ปริมาณจุลินทรีย

Abstract
The surveying of microbial diversity at Phu Toei National Park Suphanburi, soil samples were
collected at 0 - 15 cm depth from 5 areas; Pa Sak (PS), Tad Huai Bamboo Forest (PR), Dry Bamboo
Forest (PL), Dwarf Forest (PT) ,and Moss Bamboo Forest (PM). Then, microorganisms were isolated by
dilution plate method using Tryptone Soya Agar (TSA) for microorganisms, National Botanical
Research Institute's Phosphate (NBRIP) ,and Pikovskaya agar (PVK) for phosphate solubilizing
microorganisms. The results indicated that the microorganisms were found in all of the soil
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sampling areas. The results showed the highest number of microorganisms on Tryptone
Soya Agar, followed by phosphate solubilizing microorganisms in a significant difference (p
≤ 0.05). And the highest number of microorganisms was in the Dry Bamboo Forest in a significant
difference (p ≤ 0.05). Fungi were isolated on Potato Dextrose Agar (PDA) and Rose
Bengal Agar (RBA). The fungi were found in all of the soil sampling areas. The results showed
that the number of fungi on Potato Dextrose Agar was higher than Rose Bengal Agar, And the
highest number of fungi was in Pa Sak and Dwarf Forest with a significant difference (p ≤ 0.05).
Microbial diversity in each area was different and found different 11 bacterial isolates and 22
fungus isolates in order to the studies are to test the properties and to take advantage.
Keywords: biodiversity, microorganism, number of microorganisms
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การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางน้ําดื่มจากตูน ้ําดื่มหยอดเหรียญ
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Microbial Quality Examination of Drinking Water Samples from Drinking
Water Vending Machine Around Nakhon Pathom Rajabhat University
ปติ ภุมลา1 ธัญรดี มาไว1 และเมธานี หอมทอง1*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*methanee@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางน้ําดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ เพื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพ
น้ําโดยเก็บตัวอยางน้ําดื่มจาก 4 จุด รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย โดยวิธี
หาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total viable count; TVC) และเก็บตัวอยาง 2 วิธี คือ เก็บตัวอยางโดยวิธีไมเช็ดทํา
ความสะอาดหัวจายน้ําดื่ม และเก็บตัวอยางโดยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่ม พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมด
เทากับ 0.14 ± 5.27 - 0.45 ± 17.36 x 102 CFU/ml โดยตัวอยางน้ําที่เก็บดวยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่ม
พบตัวอยางน้ํา 2 จุด คือ จุดที่ 2 และจุดที่ 4 มีปริมาณจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเกินคามาตรฐาน (500 CFU/ml)
สวนจุดที่ 1 และจุดที่ 3 มีปริมาณจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกินคามาตรฐาน สวนการศึกษาตัวอยางน้ําที่เก็บ
ตัวอยางดวยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต พบวาตัวอยางน้ําจากตูน้ําดื่มหยอด
เหรียญทั้ง 4 จุด มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเปนไปตามคามาตรฐานไมเกิน 500 CFU/ml จะเห็นไดวาตัวอยางน้ํา
ดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเปนไปตามคามาตรฐานไมเกิน 500 CFU/ml ผานเกณฑ
ลักษณะคุณภาพน้ําดื่มทางดานจุลินทรียกับเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภคทุกจุด
คําสําคัญ: ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด คุณภาพน้ํา

Abstract
The study aims to analyze the microbial quality of drinking water samples from drinking
water vending machines by collecting samples in 4 sites around Nakhon Pathom Rajabhat
University. Total bacteria were analyzed using Total viable count (TVC). The samples were
collected from the drinking water vending machine via 2 methods including without cleaning
the water supply head and cleaning the water supply head. The results showed that the 4
samples of drinking water were contaminated with total microbes in the range of 0.14 ± 5.27 0.45 ± 17.36 x 102 CFU/ml. 2 samples without cleaning the water supply head sample (Site 2
and Site 4) showed total bacteria higher than standard (500 CFU/ml). Site 1 and Site 3 showed
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total microbial counts not more than the standard 500 CFU/ml. To cleaning the water supply
head, by using 70 % alcohol showed that all samples were not more than the standard 500
CFU/ml. The results from this study found that drinking water samples from drinking water
samples from drinking water vending machines have reached the microbiology standard criteria.
Keywords: drinking water vending machine, total viable count, quality water
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การคัดเลือกและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของแบคทีเรียที่แยกได
จากพื้นที่หุบปาตาดจังหวัดอุทัยธานี
Screening and Preliminary Characterization of Bacteria Isolated
from Huppatat Area of Uthaithani Province
ณพัชรา ดํารงแดน1 ทิพยวิมล ดอนหลิมไพร1 และเมธานี หอมทอง1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*methanee@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การคัดเลือกและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของแบคทีเรียจากพื้นที่หุบปาตาดจังหวัดอุทัยธานี พบวา ดิน
มีลักษณะ เปนดินรวน สีดํา และน้ําตาล และจากการตรวจนับปริมาณแบคทีเรียดวยเทคนิค spread plate และ
เจือจางสารละลายดินถึงระดับความเจือจาง 10-4 พบวาดิน 5 ตัวอยาง มีปริมาณแบคทีเรียอยูในชวง 0.07 ± 1.41 ×
106 - 0.46 ± 2.05 × 106 CFU/ml เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติ พบจํานวนแบคทีเรียจากดินตัวอยาง A กับตัวอยาง B มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์บนอาหาร Nutrient Agar
(NA) สามารถคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่มีลักษณะสัณฐานวิทยา แตกตางกันจํานวน 28 ไอโซเลต และนํามาศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยา โดยนําแบคทีเรียที่แยกไดมาตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนี (สี ผิวหนา และ ขอบ)
และการยอมสีแบบแกรม ผลการยอมแกรม พบแบคทีเรียแกรมบวก จํานวน 27 ไอโซเลต และ แบคทีเรียแกรมลบ
จํานวน 1 ไอโซเลต การศึกษานี้เปนขั้นตอนแรกในการนําแบคทีเรียมาใชประโยชนตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: การยอมสีแบบแกรม แบคทีเรีย ลักษณะสัณฐานวิทยา

Abstract
The soil was collected from Huppatat Area of Uthaithani Province. The soil texture was black
loamy soils. The bacterial count was used by spread plate technique and diluted soil solution
to dilution level 10-4. The results of bacteria counting were ranges from 0.07 ± 1.41 × 106 –0.46 ±
2.05 × 106 CFU/ml. Sample A and sample B was a significant difference (p≤0.05) when
determined by comparing between bacterial populations. Bacterial species were isolated
following standard methods. The isolates were cultured on Nutrient Agar (NA). In the study
found different 28 bacterial isolates. Out of 28 isolates were tested morphology (color,
surface ,and margin) and gram staining. The result showed that 27 isolates were
gram-positive bacteria and 1 isolate was gram-negative bacteria. This study is the first step in
the implementation of a bacterial and this information will be enlarged in the future.
Keywords: bacteria, Gram staining, morphology
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ผลของการแชอิ่มอบแหงแบบออสโมซีสตอคุณภาพของผลหมอนอบแหง
ดวยตูอบลมรอน
Effect of Osmotic Dehydrated on the Quality Properties of Mulberries
Dried in a Carbinet Type Dryer
รวงนลิน เทพนวล1,* สุภาพร อภิรัตนานุสรณ1 อรุโณทัย เจือมณี1 และสุมาลี เรืองนิ่ม1
1

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
*ruangnalin.the@sru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหงแบบออสโมซิสจากผลหมอน
สดสายพันธุเชียงใหม โดยขั้นตอนแรกทําการศึกษาผลของระยะการเจริญเติบโตของผลหมอนสดที่แตกตางกัน 3
ระยะการเจริญเติบโต คือ ผลหมอนกึ่งสุก ผลหมอนสุกและผลหมอนสุกเต็มที่ตอคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีของ
ผลหมอน เมื่อทําการวิเคราะหคุณสมบัติทางดานเคมีพบวา ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และ
สมบัติการตานอนุมูลอิสระมีคาเพิ่มขึ้นตามระยะการเจริญเติบโตของผลหมอน โดยผลหมอนสุกเต็มที่จะมีปริมาณ
สารประกอบฟโนลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน เทากับ 80.87 ± 0.15 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอกรัม
ตัวอยาง และ 11.38 ± 0.21 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยมีคา
รอยละการยับยั้ง DPPH เทากับ 78.65 ± 1.48 และจากการศึกษาสภาวะออสโมซิสที่เหมาะสมในการผลิตผลหมอน
แชอิ่มอบแหงแบบฮอสโมซีส พบวาความเขมขนของสารละลายออสโมติกและระยะเวลาในการแชมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหง ถึงแมวาการประเมินทางดานประสาทสัมผัสจะไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหงที่
อัตราการแชผลหมอนสดตอสารละลายซูโครสเทากับ 1:2 ที่ระดับความเขมขน 60 oBrix แชที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวนําไปอบที่ตูอบลมรอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง จะไดรับความ
พึงพอใจจากผูทดสอบชิมมากที่สุดในเกือบทุกดาน
คําสําคัญ: หมอน การอบแหงแบบออสโมซีส การอบแหง

Abstract
The object of this research was to develop the production of osmotic dehydrated
mulberry from fresh Chiang Mai mulberries. The first step the effect of mature stage including
semi-mature stage, mature stage and fully mature stage on physical and chemical properties
were studied. For phytochemical in term of total phenolic compound and the amount of
anthocyanin the results showed that the highest of total phenolic compound and the amount
of anthocyanin were obtained from fully mature stage. From fully mature stage of fresh
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mulberry has amount of total phenolic and anthocyanin compound as 80.87 ± 0.15 mg of
cyanidin-3-glucosides and 11.38 ± 0.21 mg/mL, respectively. The results of antioxidant activity
with DPPH inhibition as 78.65 ± 1.48. Moreover, a study of different concentration of sucrose
solution and soaking time indicated that high concentration and soaking time caused the
increase of water loss and solid gain in the product. Moreover, the sensory evaluation of the
osmotic dehydrated mulberry was also done by 40 panelists with 9 point hedonic scale test,
and revealed that were not significantly different (p>0.05) in all osmotic dehydrated mulberry.
However, the results showed that appropriate condition for osmosis had the highest overall
acceptable sensory score. The results from this research could be use as ratio between
mulberry and sucrose solution (concentration 60 oBrix) was 1:2 soaking at 60 ๐C for 2 hr and
drying at 70 ๐C for 5 hr by solar drying cabinet
Keywords: mulberries, osmotic dehydration, drying
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การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณแปลงผักจากระบบผลิตพืช
แบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมี
Comparison in Types and Numbers of Macro Fauna of Vegetable Fields
from Organics, GAP and Chemical Crop Production
in Nakhon Pathom Province
กัญญา สอนสนิท1,2,* อานนท เรียงหมู2 และวาสนา เนียมแสวง1
1

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*jkanya@windowslive.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของชนิดและปริมาณประชากรของสัตวหนาดินใน
ระบบเกษตรอินทรีย ระบบจีเอพี และการใชสารเคมี โดยศึกษาในแปลงปลูกผักในพื้นที่ ตําบลหนองงูเหลืม อําเภอ
เมืองนครปฐม ระบบผลิตพืชละ 2 แปลง โดยใชกรอบนับประชากร (Quadrat) ขนาด 1x1 เมตร สุมเก็บตัวอยาง
จํานวน 5 จุดตอแปลง แลวนํามาจัดจําแนกชนิดและคํานวนดัชนีความหลากหลาย พบวาระบบผลิตพืชแบบอินทรีย
จีเอพี และใชสารเคมี มีดัชนีความหลากหลายทางของสัตวหนาดินเทากับ 1.705-1.730, 1.424-1.507 และ 1.2611.346 ตามลํา ดับ สัตวที่พบไดมากที่สุด ไดแก มดคัน ไฟ และมดดํา โดยพบมากในระบบผลิตพืชแบบอินทรีย
นอกจากนี้ยังพบแมลงที่ทําหนาที่เปนตัวห้ําตัวเบียน ไดแก มดคันไป แมงมุม แมลงหางหนีบ ตะขาบ และตะเข็บ
นอยปกเรียวเล็กในระบบผลิตพืชแบบอินทรียมากกวาระบบพืชพืชจีเอพี และเคมี เนื่องจากระบบการผลิตพืชที่มี
การใชสารเคมีที่เปน พิษในการไลแ ละกํา จัดแมลงจึงสงผลตอชนิดและจํานวนของสัตวหนา ดิน ทั้งทางตรงและ
ทางออม
คําสําคัญ: สัตวหนาดิน ระบบผลิตพืช เกษตรอินทรีย

Abstract
The purpose of this research was to study the differences in the types and numbers of
macro fauna populations in the Organic, GAP and Chemical crop production system (2
fields/system). This study was conducted in vegetable fields in Nong Ngu Lueam sub-district,
Mueang Nakhon Pathom district, Nakhon Pathom province. The Quadrat size 1x1 meter random
sampling of 5 points per field was used for classification and the determination of the diversity
index. The result found that Organics, GAP and Chemical crop production had the index of
species diversity of macro fauna at 1.705-1.730, 1.424-1.507 and 1.261-1.346, respectively. The
most common macro fauna were fire ant (Solenopsis geminate) and black ant (Paratrechina
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longicornisI) which are found mostly in organic plant production systems. It was also found that
there was the insects act as predators and parasitoids to ants, spiders, earwig, centipede and
small nonpoisonous centipede-like reptile in organic more than GAP and chemical crop
production system. Due to a crop production with a chemical is toxic to insects repellent thus
affect the type and number of benthic organisms, both directly and indirectly.
Keywords: macro fauna, crop production, organic agricultural
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ผลของระบบผลิตพืชตอกลุมประชากรพืชและวัชพืชในแปลงผักพื้นที่จังหวัดนครปฐม
Effect of Crop Production Systems on Plant and Weed Population from
Vegetable Fields in Nakhon Pathom Province
กัญญา สอนสนิท1,2,* อานนท เรียงหมู2 และอนัญญา ทองสิมา3
1

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*jkanya@windowslive.com

2

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชปลูกและวัชพืชในระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอ
พี และการใชสารเคมีของแปลงปลูกผักในจังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 พบวาพืช
ปลูกที่สํารวจพบ ระบบผลิตพืชแบบอินทรียพบมากที่สุด จํานวน 19 ชนิด 15 วงศ ระบบผลิตพืชแบบจีเอพี จํานวน
6 ชนิด 6 วงศ และระบบผลิตพืชแบบใชสารเคมี จํานวน 7 ชนิด 5 วงศ สวนวัชพืชไดมีการจําแนกประเภทตาม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ไดแก วัชพืชใบกวาง และวัชพืชใบแคบ โดยระบบผลิตพืชแบบอินทรียพบวัชพืชมากที่สุด
ไดแก วัชพืชใบกวาง จํานวน 13 ชนิด และวัชพืชใบแคบ จํานวน 5 ชนิด ระบบการผลิตพืชแบบจีเอพี พบวัชพืชใบ
กวาง จํานวน 4 ชนิด และวัชพืชใบแคบ จํานวนเพียง 1 ชนิด ระบบผลิตพีชแบบใชสารเคมีพบวัชพืชใบกวาง
จํานวน 2 ชนิด และไมพบวัชพืชใบแคบในแปลงปลูก ระบบการผลิตพืชแบบจีเอพี และใชสารเคมีพบจํานวนวัชพืช
ไดนอยกวาแบบอินทรียมาก เนื่องจากมีการใชสารกําจัดวัชพืชไดยูรอนจึงสามารถกําจัดวัชพืชสวนใหญไดดี
คําสําคัญ: ระบบผลิตพืช วัชพืช เกษตรอินทรีย จีเอพี สารเคมี

Abstract

The purpose of this research is to study the diversity of cultivated crops and weeds in an
Organics, GAP and Chemical crop production system of vegetable farms in Nakhon Pathom
Province during January to December 2018. The results showed that the cultivated plants were
found in organics, GAP and Chemical crop production systems were 19 species 15 families, 6
species 6 families and 7 species 5 families, respectively. Weeds were classified according to
botanical characteristics including broad leaf weeds and narrow-leaf weeds. The organic plant
production system found 13 species of broadleaf weeds and 5 species of narrow leaf weeds.
GAP crop production system found 4 species of broad leaf weed and 1 species of narrow leaf
weed. Chemical crop production system found 2 species of broad leaf weed and the narrow
leaf weed was not found in the field. GAP and Chemical crop production systems found species
of weeds less than in organic crop production. Due to the use of the herbicide (Diuron®)
therefore able to get rid of most weeds.
Keywords: crop production, weed, organic agricultural, GAP, chemical
30

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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ผลของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมีตอ ปริมาณจุลนิ ทรียในดิน
แปลงผักพื้นที่จังหวัดนครปฐม
Effect of Organics, GAP and Chemical Crop Productions on Soil
Microorganism of Vegetable Fields in Nakhon Pathom Province
กัญญา สอนสนิท1,2* อานนท เรียงหมู2 และพงษนาถ นาถวรานันต2,3
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของปริมาณจุลินทรียในดินแปลงผักของระบบผลิตพืชแบบ
อินทรีย จีเอพี และแบบใชสารเคมี ในพื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม เก็บขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม และเก็บตัวอยางดินแบบสุม ระบบละ 2 แปลง
แปลงละ 2 ครั้ง โดยเวลาหางกัน 4 สัปดาห จากนั้นสังเกตชนิดดิน และวัดคาความเปนกรดดาง พบวาชนิดดินสวน
ใหญเปนดินรวน มีเพียงบางแปลงที่เปนดินเหนียว และดินทราย มีคาความเปนกรดดางของดินจากอยูที่ 6.5-7, 6.57 และ 5.5-6.0 ตามลําดับ และเมื่อศึกษาปริมาณจุลินทรียดินทั้งหมด ปริมาณเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบ
อิสระ และปริมาณยีสตและราทั้งหมด พบวาดินจากแปลงปลูกผักอินทรียพบจุลินทรียทั้ง 3 กลุมสูงที่สุด ลําดับถัด
มาคือ ระบบผลิตพืชแบบจีเอพี และแบบใชสารเคมี ตามลําดับ
คําสําคัญ: จุลินทรียดิน ระบบผลิตพืช เกษตรอินทรีย

Abstract
This research aimed to study the differentiation of soil microorganisms in vegetable fields of
organic, GAP and chemical crop productions system in Mueang Nakhon Pathom, Kamphaeng Saen
and Don Tum District, Nakhon Pathom Province. The questionnaire was collected an information
from farmers and random sampling of soil, 2 plots/system, 2 times each, 4 weeks apart. The soil
type was observed and measured the pH value. The results found that most of the soil types
were loam and some were clay and sandy soils, and the pH of the soil in each production system
was from 6.5-7, 6.5-7 and 5.5-6.0, respectively. The results of the study of total soil
microorganisms, free nitrogen fixing bacteria content and the total amount of yeast and mold
(cfu/g) were found that the soil from the organic vegetable plots found the highest 3 groups of
microorganisms. Next up is the GAP and chemical crop productions system, respectively.
Keywords: soil microorganism, crop production, organic agriculture
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ผลของชวงอายุการตัดตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบทางเคมีของหญา
หวานในการตัดครั้งที่ 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี
Effects of Cutting Intervals on Growth, Yield and Chemical Composition
of Second Cutting Sweet Grass (Pennisetum purpureum cv.
Mahasarakham) in Phetchaburi Soil Series
ชนิดาภา ไพศาลธรรม1 เบญจรัตน พลับทอง1 ประพิมพ จันทรากุล1
เจนจินา แตมเรืองอิทธิ1์ และวนิดา มากศิร1*ิ
1

สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
* wanidamaksiri@yahoo.com

บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบทางเคมีของหญาหวานในรอบการตัดครั้งที่ 2
ที่อายุการตัดตางกัน ซึ่งปลูกในชุดดินเพชรบุรี วางแผนการทดลองแบบแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized
Complete Block Design, RCBD) ประกอบไปดวยอายุการตัด 3 อายุ ไดแก 45, 60 และ 90 วัน ทํา 3 ซ้ํา ผลการ
ทดลองพบวาการเพิ่มอายุการตัดหญาทําใหน้ําหนักกอ น้ําหนักทั้งตน ความกวางใบ ความยาวใบ ความสูงของลําตน
ความสูงทั้งตน ความยาวระหวางขอปลอง จํานวนใบตอตน และจํานวนขอปลองตอตน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) สวนผลผลิตน้ําหนักสดจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเทากับ 3.33, 5.78 และ 6.81 ตันตอไร (P<0.05) เมื่อตัด
หญาที่อายุ 45, 60 และ 90 วัน ตามลําดับ คาเฉลี่ยองคประกอบทางเคมีของโปรตีนมีคาเฉลี่ย 12.80, 9.96 และ
8.55 เปอรเซ็นต ตามอายุการตัดที่ 45, 60 และ 90 วัน ซึ่งมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนคา
เยื่อใย NDF และ ADF จะมีคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออายุการตัดหญาเพิ่มขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาการตัดหญาหวาน
ในรอบที่ 2 ชวงอายุการตัดหญาเพิ่มขึ้นจะมีผลตอการเพิ่มการแตกกอแขนงที่ทําใหน้ําหนักกอ และผลผลิตน้ําหนัก
สดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหไดผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวควร
ตัดหญาหวานที่อายุ 60-90 วัน จะมีระดับโปรตีนที่เหมาะกับการทํางานของจุลินทรียในกระเพาะรูเมน และมีเยื่อใย
NDF และ ADF อยูในระดับที่สัตวสามารถยอยไดดี
คําสําคัญ: หญาหวาน การเจริญเติบโต ผลผลิต ชุดดินเพชรบุรี

Abstract
The study was to investigat of varies cutting intervals of second cutting sweet grass in
Phetchaburi soil series on growth characteristics, yields and chemical composition. The
experiment was designed as randomized complete block design with 3 replications. The
treatments were 3 cutting intervals as 45, 60 and 90 days with 3 replication. The result showed
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that increasing of age cutting grass effected to the clump weight, stalk weight, leaf width, leaf
length, stalk height, total stalk height, internode length, leaf number and internode number
were increased significantly (P<0.05). The fresh yield was significantly increased (P<0.05) of 3.33,
5.78 and 6.81 ton/rai with increase cutting intervals at 45, 60 and 90 days, respectively. The
average chemical composition of the crude protein was 12.80, 9.96 and 8.55 percent
significantly decreased (P<0.05) according to the cutting intervals at 45, 60 and 90 days. The
fiber values of NDF and ADF were increased with increase cutting intervals grass. The present
study, it can be concluded that second cutting sweet grass with increasing of age cutting grass
has the effect of increasing the buding regrowth, clump weight and fresh yield. Thus, the
optimal cutting interval was at the range of 60-90 days with suitable yield and quality for use in
animal husbandry. Therefore, the suitable of protein content, NDF and ADF level for used of
microbial in rumen and good digest.
Keywords: Sweet Grass, Growth, Yield, Phetchaburi Soil Series
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ผลของการใชหญาหวานตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ
แองโกลนูเบียน
Effects of Sweet Grass (Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham) on
Growth Performance in Anglo Nubian Crossbred Meat Goat
ณัฏฐกร โครตมงคล1 ปญญาลักษณ บุญคงบาน1 ปทมวรรณ ฟกเถื่อน1
เจนจินา แตมเรืองอิทธิ1์ และวนิดา มากศิร1*ิ
1

สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
* wanidamaksiri@yahoo.com

บทคัดยอ
การทดลองศึกษานี้มีวัตถุประสงคการใชหญาหวานเปนแหลงอาหารหยาบหลักตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต ของ
แพะเนื้อเพศผูลูกผสมพื้นเมืองไทย x แองโกลนูเบียน โดยใชแพะน้ําหนักเฉลี่ย 11.47±0.64 กก. จํานวน 8 ตัว อายุ
4 เดือน โดยแบงแพะออกเปน 2 กลุมๆ ละ 4 ตัว สุมใหไดรับอาหารดังนี้ กลุมที่ 1 ใหกินหญาเนเปยรปากชอง 1
รวมกับอาหารขน 1.5% ของน้ําหนักตัว และกลุมที่ 2 ใหกินหญาหวาน รวมกับอาหารขน 1.5% ของน้ําหนักตัว แพะ
แตละกลุมจะไดรับอาหารหยาบแบบเต็มที่ (ad libitum) โดยทําการปรับสัตวทดลองใชเวลา 14 วัน และใชระยะเวลา
ในทดลอง 90 วัน ผลการทดลองพบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง อัตราการเจริญเติบโต น้ําหนักตัวเมื่อสิ้นสุด
การทดลอง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความเขมขนของกลูโคส และ
ยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดหลังกินอาหารที่ 4 ชม. ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ จึงเห็นไดวาหญาหวานสามารถ
ใชเปนแหลงอาหารหยาบทางเลือกในการเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมพันธุแองโกลนูเบียนได
คําสําคัญ: หญาหวาน สมรรถภาพการเจริญเติบโต แพะเนื้อ อาหารหยาบ

Abstract
This study aimed to investigate the possibility of sweet grass as the main roughage on
growth performance in male crossbred meat goat (Thai native x Anglo Nubian). Eight male meat
goat (4 months old) with an initial body weight of 11.47±0.64 kg. Two trial groups (4 goat in each
group) were goat fed group 1: Napier Pakchong 1 grass with 1.5% body weight of concentrate
feed and group 2: sweet grass with 1.5% body weight of concentrate feed by fed roughage an
ad libitum for 14 days that goat was acclimated before the experiment for 90 days. The results
showed that dry matter intake, growth rate, final weight, and feed conversion ratio were not
significantly different. Blood glucose and blood urea nitrogen concentrate after the meal at 4th

35

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

hour were not significantly different. Thus, the sweet grass can be utilization for alternative
roughage to raise Anglo Nubian Crossbred Meat goat.
Keywords: Sweet Grass, Growth performance, Meat goat, Roughage.
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ผลของชวงเวลาการวางลอบ และรูปแบบของลอบตอการดักจับปูมา (Portunus
pelagicus) และปูทะเล (Scylla paramamosain) ที่เลี้ยงในบอดิน
เพื่อใชประโยชนในการประเมินผลผลิต
Effect of Soak Time and Type of Trap for Harvesting Blue Swimming
Crab (Portunus pelagicus) and Mud Crab (Scylla paramamosain)
Reared in Earthen Pond to Productivity Assessment
อนุรักษ สุขดารา1* ณสมนตร มีแกว2 ธนกร แหยมพันธ3 นวภัทร สวัสดี4 ภัครมัย สุวรรณกิจ2
วาสนา อากรรัตน1 และสรวิชญ ประกอบไวทยกิจ3
1

สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพวมหานคร
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
4
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* anurek.s@nsru.ac.th
2

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชวงเวลาการวางลอบ (06.00, 12.00 และ 18.00 น.) และรูปแบบของ
ลอบ (ลอบปู แ บบพั บ ได ลอบดั ก ปลาหรื อ ดั ก กุ ง 8 หลุ ม แบบพั บ ได และลอบแบบทรงสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า ) ต อ
ประสิทธิภาพการประเมินผลผลิตของปูมา (Portunus pelagicus) และปูทะเล (Scylla paramamosain) ที่เลี้ยง
ในบอดิน ผลการศึกษาพบวา ชวงเวลาของการวางลอบ (ลอบปูแบบพับได) ไมมีผลตอการเขาลอบของปูมา แตจะมี
ผลตอการเขาลอบของปูทะเลที่เลี้ยงในบอดิน โดยปูทะเลจะเขาลอบในชวงเวลา 06.00 น. มากกวาชวงเวลา 12.00
และ18.00 น. ผลการศึกษารูปแบบของลอบพบวา หลังวางลอบ 1 ชั่วโมง ปูมาจะมีอัตราการเขาลอบดักปลาหรือดัก
กุง 8 หลุมแบบพับได (7.00±2.00 ตัว) มากกวาลอบปูแบบพับได (3.33±1.15 ตัว) และลอบแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
(0.67±0.57 ตัว) สวนปูทะเลมีอัตราการเขาลอบปูแบบพับได (1.33±0.57 ตัว) ลอบดักปลาหรือดักกุง 8 หลุมแบบ
พับได (1.00±1.00 ตัว) และลอบแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (0.00±0.00 ตัว) ไมแตกตางกัน การศึกษานี้ชี้ใหวา
ชวงเวลาในการวางลอบไมมีผลตอการประเมินผลผลิตปูมาแตจะมีผลตอการประเมินผลผลิตปูทะเล และควรเลือก
รูปแบบของลอบใหเหมาะสมโดยเฉพาะกับการประเมินผลผลิตปูมาที่เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดตอการประเมิน
ผลผลิต
คําสําคัญ: ปูมา ปูทะเล ชวงเวลาการวางลอบ รูปแบบลอบ
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Abstract
The objectives of this study were to study the soak time (06.00, 12.00 and 18.00) and types
(collapsible crab trap, 8-holes collapsible fish or shrimp trap and rectangular trap) of trap on
yield evaluation of blue swimming crab (Portunus pelagicus) and mud crab (Scylla
paramamosain) cultured in earthen pond. The results showed that trap soak time (collapsible
crab trap) were not affect blue swimming crab entranced trap but its affect in mud crab. The
mud crab entranced trap at 6:00 am. had higher than at 12.00 am. and 18.00 pm. The results
of the trap types showed that, after 1 hour of trap laying, blue swimming crab entranced 8holes collapsible fish or shrimp trap (7.00±2.00 crabs) had higher than collapsible crab trap
(3.33±1.15 crabs) and rectangular trap (0.67±0.57 crabs). In mud crab, entry rates of crab of
collapsible crab trap (1.33 ± 0.57 crabs), 8-holes collapsible fish or shrimp trap (1.00±1.00 crab)
and rectangular trap (0.00 ± 0.00 crab) were not significantly different. This study indicated that
the soak time of trap did not affect yield assessment in blue swimming crabs, but its effect in
mud crab reared. In addition, should be appropriately selected trap type especially for
evaluating blue swimming crab reared to evaluate the crab productivity.
Keywords: Blue swimming crab, Mud crab, Trap soak time, Trap type
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สังคมพืชปาชายเลนหาดทุงคา อําภอแกลง จังหวัดระยอง
Mangrove Plants Community at Thung Kha Beach, Klaeng district,
Rayong province
เบญจวรรณ ชิวปรีชา1* พิทักษ สูตรอนันต2 และภานุมาศ จันทรสุวรรณ3
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บทคัดยอ
การศึกษาสังคมพืชปาชายเลน พื้นที่หาดทุงคา ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ดําเนินการ
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด และองคประกอบ
สังคมพืชปาชายเลน โดยวิธีการวางแปลงตัวอยางชั่วคราว ขนาด 20 X 50 เมตร จํานวน 4 แปลง ขนานไปตามแนว
ชายหาด พบพรรณไมจํานวน 15 วงศ 20 สกุล 23 ชนิด วงศที่พบสมาชิกมากที่สุด ไดแก วงศโกงกาง
(Rhizophoraceae) โดยพบถึง 4 ชนิด ความหนาแนนของไมตนมีคา 108.87 ตน/ไร คาดัชนีความหลากหลายของ
แปลง D มีคาสูงที่สุด (1.93) รองลงมาคือแปลง A (1.686) แปลง C (1.684) และแปลง B (1.428) ตามลําดับ ชนิด
พรรณไมเดนที่สุดคือ สนทะเล (Casuarina equisetifolia L.) มีคาดัชนีความสําคัญ 62.97 ในขณะที่หูกวาง
(Terminalia catappa L.) มีคาดัชนีความสําคัญต่ําที่สุด 2.53 ดัชนีความคลายคลึงตลอดแนวชายหาด มีคา 55.56
เปอรเซ็นต ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาปาชายเลนหาดทุงคามีสถานะคอนขางสมบูรณ โดยที่แสมขาว (Avicennia alba
Blume) ลําแพนทะเล (Sonneratia alba Sm.) และโกงกาง (Rhizophora) เหมาะแกการปลูกเสริมเพื่อปองกัน
การกัดเซาะชายฝง
คําสําคัญ: ความหลากหลายชนิด คาดัชนีความสําคัญ การกัดเซาะชายฝง

Abstract
Study of mangrove plants at Thung Kha Beach, Rayong province was made during
November 2019 to February 2021. The objectives were to study species diversity and plants
composition in mangrove forest. The four temporary sample plots, 20 X 50 m. were determined
along the coastal.Twenty-three species belonging to 15 families and 20 genera were found. The
most representative family in numbers of species found was Rhizophoraceae with 4 species.
Plants density were 108.87 individual/Rai which diversity index in plot D had 1.93, plot A had
1.686, plot C had 1.684 and plot B had 1.428 respectively. Casuarina equisetifolia L. was a
dominant species which the Important Value Index was 62.97. While, Terminalia catappa L. had
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the lowest diversity index was 2.53. A proportion of similarity index was 55.56 %. The results
indicated that Thung Kha Beach mangrove had a quite perfect mangrove forest. In addition,
Avicennia alba Blume, Sonneratia alba Sm. and Rhizophora were suitable planting for
restoration forest and prevented coastal erosion.
Keywords: species diversity, Importance Value Index, coastal erosion
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การศึกษาเบื้องตนของการปลูกผักขึ้นฉาย (Apium graveolens L.)
ในระบบแอโรโพนิกสแบบอัตโนมัติ
A Preliminary Study of Celery (Apium graveolens L.) Growing in an
Automated Aeroponics System
จุฑามาศ สรณะพิบูลย1 บุญธง วสุริย1* และชูเกียรติ โชติกเสถียร1
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการปลูกผักขึ้นฉายในระบบควบคุมการปลูกแบบแอโร
โพนิกสแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมดังกลาวถูกควบคุมดวยบอรด Arduino uno R3 อุณหภูมิ และความชื้น
สัมพัทธในอากาศภายในตูจะถูกควบคุมตลอดการปลูก 49 วัน ตนขึ้นฉายถูกปลูกทั้งภายในและภายนอกตูควบคุม
แบบแอโรโพนิกส คาความสูงและปริมาณใบตอตนขึ้นฉายจะถูกเก็บทุกๆ 7 วัน ผลลัพธที่ไดจากการปลูกทั้ง 2 แบบ
จะถูกวิเคราะหทางสถิติดวย t-test (paired sample test) ขอมูลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความสูง
และปริมาณใบตอตนขึ้นฉายที่ถูกปลูกในระบบควบคุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการปลูกในตูปลูก
แอโรโพนิกสใหคาที่สูงกวาการปลูกนอกตูอยางเห็นไดชัด ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวาการปลูกผักขึ้นฉายมีความ
เปนไปไดที่จะปลูกภายใตระบบควบคุมการปลูกแบบแอโรโพนิกส อยางไรก็ตามการศึกษาหาสภาพอากาศที่
เหมาะสม เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเขมแสง และสารละลายปุย ปจจัยเหลานี้จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อเพื่อใหไดปริมาณผลผลิตผักขึ้นฉายที่เพิ่มมากขึ้น ภายใตการปลูกแบบแอโรโพนิกสดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ
คําสําคัญ: แอโรโพนิกส ผักขึ้นฉาย ความชื้น อุณหภูมิ ความเขมแสง

Abstract
The objective of this research was to study the feasibility of celery (Apium graveolens L.)
growing in an automated aeroponics system. The control system was microcontroller Arduino
uno R3. Temperature and relative humidity in the automated aeroponics cabinet was
controlled for forty-nine days. Celery was cultivated inside and outside of the cabinet. The
length and amount of leave were recorded every seven days. The average of length and
amount of leave were analyzed with paired sample t-test. The averages of length and amount
of leave between inside and outside of the cabinet were statistically significant. Therefore, this
research could be concluded that celery could feasibly grow in automated aeroponics system.
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However, the suitability of growing such as temperature, relative humidity, light intensity, and
fertilizer need to be studied to increase the quantity of celery.
Keywords: Aeroponics, Celery, Relative humidity, Temperature, Light intensity
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การคัดเลือกแคลลัสออยทนแลงและการชักนําใหเกิดตนโดยใชสาร polyethylene
glycol ในสภาพหลอดทดลอง
In Vitro Selection of Drought-Tolerance Sugarcane (Saccharum
officinarum L.) Callus and Regeneration of Plantlets from the Selected
Callus lines using Polyethylene Glycol
ศิรศาธิญากร บรรหาร1,* และวาสินี พงษประยูร1
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บทคัดยอ
ในการผลิตออยเพื่อใหไดปริมาณและคุณภาพสูง ตองใชทอนพันธุออยที่มีคุณภาพสูงทั้งดานความงอก ความ
แข็งแรง และปลอดโรค รวมทั้งสามารถปรับตัวใหทนตอสภาวะแลงได ในการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การชักนําใหเกิดยอดและรากของแคลลัสออยเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตที่
แตกตางกันและประเมินความทนทานตอภาวะแลงในการชักนําใหเกิดแคลลัสของออย โดยนําปลายยอดออยขนาด
ประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตรของออย 2 พันธุ คือ พันธุขอนแกน 3 และพันธุสุพรรณบุรี 50 มาเพาะเลี้ยงในอาหาร
สูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อชักนําใหเกิดแคลลัส เพาะเลี้ยง
เปนเวลา 4 สัปดาห ในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเขมแสง 2,000 ลักซ ใหแสงสวางเปน
เวลา 16 ชั่วโมงตอวัน พบวา สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสไดในออยทั้ง 2 พันธุ โดยแคลลัสที่เกิดขึ้นมีสีขาวนวลและ
แคลลัสที่ไดเกาะกันหลวม ๆ (friable callus) จากนั้นคัดเลือกลักษณะแคลลัสที่ไดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS
ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PEG 6,000 ที่ระดับความเขมขน 0,
5, 10, 15 และ 20 % จะเห็นไดวาแคลลัสของออยทั้งสองพันธุที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ไมมีการเติม PEG แคลลัสที่ไดมีน้ําหนักสดและขนาดเสน
ผานศูนยกลางมากที่สุด และจะเห็นไดวาน้ําหนักสดและขนาดเสนผานศูนยกลางของแคลลัสลดลงเมื่อไดรับ PEG ใน
ระดับความเขมขนที่มากขึ้น หลังจากนั้นวิเคราะหปริมาณโพรลีน และแอคติวิตีของเอนไซม CAT APX SOD พบวา
ทุกระดับความเขมขนของ PEG ที่ใหมีผลตอการสะสมโพรลีน และมีแอคติวิตีของเอนไซม CAT APX และ SOD
เพิ่มมากขึ้น โดยออยพันธุขอนแกน 3 มีปริมาณโพรลีน และแอควิตีของเอนไซม CAT APX และ SOD มากกวาออย
พันธุสุพรรณบุรี 50 ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนําไปใชในการคัดเลือกออยที่ทนตอสภาวะแลงไดในอนาคต
คําสําคัญ: ออย สภาวะแลง โพรลีน
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Abstract
In the production of sugarcane to obtain high quantity and quality may be used high
quality sugarcane cutting in terms of germination, vigor and disease free, as well as adaptation
to tolerate drought stress. The objective of this experiment was to study the induction of shoots
and roots of sugar cane callus when cultured on a synthetic medium with different plant
growth regulators and to assess drought tolerance in the cultivation of sugar cane callus. The
experiment launched by using shoot tip of the sugar cane approximately 0.5-1 mm in size, of
two cultivars sugarcane i.e. Khon Kaen 3 cultivars and Suphanburi 50 cultivars that they were
cultured on MS media containing 3 mg/l 2, 4-D and 0.5 mg/l kinetin for callus induction at 25°C
and light intensity 2000 lux, 16 hours of light per day. For 4 weeks, it was found that callus can
be induced in both cultivars which obtained a white color and friable callus. Then, callus was
cultured on MS media containing 3 mg/l 2,4-D 3 mg/l and 0.5 mg/l kinetin together with PEG
6000 at the concentration 0, 5, 10, 15 and 20 % for 4 weeks. From the result, it showed that
callus of both sugarcane cultivars that they cultured on MS medium containing 3 mg/l 2, 4-D
and 0.5 mg/l kinetin without PEG, obtained the highest fresh weight and callus diameter. On the
other hand, the fresh weight and callus diameter decreased when receiving PEG 6000 at higher
concentrations. The analysis of the amount of proline and activity of the CAT APX SOD enzyme
showed that all concentrations of PEG resulted in the accumulation of proline and the activity
of the CAT APX and SOD enzymes. Khon Kaen 3 cultivars had the proline content and activity
of the enzyme CAT APX and SOD more than Suphanburi 50 cultivars. From the results, this
technique can be applied to select sugarcane cultivars that was resistant to drought stress.
Keywords: sugarcane, drought stress, proline
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ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการหมัก
ปลาสมจากปลาน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
Chemical Properties and Lactic Acid Bacteria Growth Characteristics
Among Plaa-som Fermentation Period of Freshwater Fish in
Kanchanaburi Province
การัณย พรหมเทพ1* ณัฐณิชา ทวีแสง1 สุวิมล กะตากูล เรเกอรส1
ปนธิดา ณ ไธสง1 และจินดารัตน โตกมลธรรม1
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บทคัดยอ
การหมั ก เป น วิ ธี ก ารถนอมอาหารประเภทหนึ่ ง ปลาส ม ถื อ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารหมั ก แบบดั้ ง เดิ ม มี
สวนประกอบที่สําคัญในการผลิตปลาสม ไดแก ปลาน้ําจืด เกลือ ขาวสวยหรือขาวนึ่ง และกระเทียม จากนั้นนําไป
หมักในภาชนะปดสนิทเปนเวลานาน 5-7 วัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตปลาสม โดยใชกลาเชื้อผสมของ
แบคทีเรียที่สรางกรดแลคติก ระหวาง
Lactobacillus plantarum TISTR 543 และ Lactobacillus fermentum TISTR 055 ในอัตราสวน
1:1 ที่ระดับ 2 เปอรเซ็นต และจากการศึกษาการผลิตปลาสมจากปลาน้ําจืดตางชนิดกัน 4 ชนิด ไดแก ปลานิล ปลา
ยี่สก ปลากระมัง และปลาตะเพียน ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี และจากผลการวิเคราะหคลักษณะทางเคมีและ
ระดับของแบคทีเรียแลคติกของตัวอยางปลาสม 4 ชนิด มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่คลายคลึงกันในระหวางหมัก
เปนเวลา 6 วัน โดยคาความเปนกรด-ดางมีแนวโนมที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณกรดแลคติก และปริมาณแบคทีเรียแล
คติกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และภายหลังการหมัก 6 วัน ตัวอยางปลาสม มีคาความเปนกรด-ดางต่ํากวา 4.50 มีปริมาณ
กรดแลคติก มากกวา 1.65 เปอรเซ็นต และปริมาณแบคทีเรียแลคติกอยูในชวงประมาณ 8.0 log cfu/g นอกจากนี้
ปลาสมที่หมักจากปลาน้ําจืดทั้ง 4 ชนิด มีคุณภาพทางดานเชื้อจุลินทรียเปนไปตามเกณฑกําหนดของมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 26/2557)
คําสําคัญ: ปลาหมัก ปลาสม แบคทีเรียแลคติก

Abstract
Fermentation is one of methods of food preservation. Plaa-som is a traditional
fermented food product. There are some major ingredients, including freshwater fish, salt,
cooked rice and garlic, then are mixed and left to fermentation for 5-7 days in sealed container.
This research aimed to study Plaa-som production by mixing of two lactic acid bacteria (LAB)
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strains Lactobacillus plantarum TISTR 543 and Lactobacillus fermentum TISTR 055 with ratio 1:1
and 2 percent additional. The results of the productions of Plaa-som were made from four
various kinds of freshwater fish cultured in Kanchanaburi Province including Nile Tilapia, Jullien's
golden-price carp, Smith's barb and Silver barb to the changes of pH value and LAB level were
observed. The results showed that the analyzed parameters from four Plaa-som samples such
as chemical properties and Lactic acid bacteria level had the similar trend during 6 days of
fermentation period. There was decreased a pH value, while the percent titratable acidity
(lactic acid) and Lactic acid bacteria (LAB) increased. After 6 days of fermentation, the products
showed pH value lower than 4.50, the percent titratable acidity (lactic acid) higher than 1.65
percent and LAB number about 8.0 log cfu/g. Additionally, Plaa-som products were produced
by four different kinds of freshwater fish had the microbial quality according to the Thai
Community Product Standard (CPS 26/2014).
Keywords: fermented fish, Plaa-som, Lactic acid bacteria
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ลักษณะการแตกของผลมะพราวออนเจียและการปองกัน
Cracking Characteristic on Polished Young Coconut and Its Prevention
เกรียงไกร มีถาวร1*
1

สาขาวิขานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
scikkm@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การแตกของมะพราวเจียสรางความเสียหายตออุตสาหกรรมมะพราวออน ทั้งนี้ยังไมสามารถอธิบายไดวา
สาเหตุการแตกนั้นเกิดจากอะไร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาลักษณะการแตกของมะพราวเจียเพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางปองกันการแตก โดยทําการสํารวจลักษณะการแตกของผลมะพราวเจียจากโรงงานผูผลิตและตรวจหา
สาเหตุการแตกของผลมะพราวเจียดวยการวัดความหนาของกะลาตามแนวขวางและแนวยาวของผลและตรวจวัด
แรงดันภายในผลมะพราวเปนเวลา 5 เดือนติดตอกัน นอกจากนี้ยังทดลองลดแรงดันภายในผลมะพราวดวยการพัก
ผลมะพราวที่เก็บเกี่ยวมาแลวเปนเวลา 1 และ 3 วัน ผลการทดลองพบวา การแตกของมะพราวเจียกวารอยละ 77
เกิดขึ้นในสวนกะลาที่มีความบางมากสุดคือ ดานปลายผลประมาณ 3/4 ของความยาวผลเมื่อวัดจากดานขั้วผลฝง
carpel ขนาดใหญ การแตกเกิดตามแนวขวาง ซึ่งบริเวณดังกลาวมีความหนาของกะลานอยที่สุดโดยมีความหนาของ
กะลาตามแนวขวางประมาณ 2.15 มิลลิเมตร และความหนาของกะลาตามแนวยาวประมาณ 1.8 มิลลิเมตร ผล
มะพราวมีแรงดันภายในผลหลังจากเก็บเกี่ยวมากกวา 0.5 ปอนดตอตารางนิ้ว แตมีเพียง 0.03 ปอนดตอตารางนิ้ว
เมื่อผลแตก เมื่อทําการพักมะพราวทั้งผลหลังจากเก็บเกี่ยวไว 1 วันกอนปอกและเจีย พบวาสามารถชวยลดแรงดัน
ภายในผลเหลือประมาณ 0.1 ปอนดตอตารางนิ้ว และไมพบการแตกของผลมะพราวเลย
คําสําคัญ: กะลามะพราว ผลแตก มะพราวออน แรงดันภายในผล.

Abstract
The cracking of young polished coconut is an important problem of the young coconut
industry. The cause of fruit cracking could not be clearly explained. Therefore, the aim of the
study was to determine the cause and prevention of the young polished coconut cracking. The
cracking characteristics of young polished coconut were determined from the young coconut
packing house together with the thickness of the shell and the internal pressure for 5
consecutive months. Moreover, the prevention of internal pressure was investigated by holding
the harvested coconut for 1 and 3 days, before processing. The results showed that more than
77 percent of fruit cracking occurred on the stylar end approximately 3/4 of the fruit length
when measured from the stem end of the coconut, especially in the large carpel due to it has
the lowest shell thickness, approximately 2.15 mm, and 1.8 mm of horizontal and longitudinal
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shell thickness respectively. The internal pressure of young polished was more than 0.5 as
compared to 0.03 pounds per square inch in the cracked fruit. Delaying the peeling and
polishing process by 1 day after harvested could reduce the internal pressure from 0.5 to 0.1
pounds per square inch without any cracking.
Keywords: coconut shell, fruit cracking, young coconut, internal pressure.
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การประยุกตใชสีจากราสเบอรรี่ (Rubus idaeus L.) สําหรับการยอมสีเนื้อเยื่อพืช
และโครโมโซมจากปลายรากหอม
Utilization of Color from Raspberry (Rubus idaeus L.) for Staining Plant
Tissue and Staining Chromosomes
ณัฐกาญจน เอี่ยมสอาด1 บุษบา รักซอน1 และธีรารัตน แชมชัยพร1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* teerarat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสกัดสีจากราสเบอรรี่ เพื่อนํามาใชในการยอมสีเนื้อเยื่อพืชและโครโมโซม
จากปลายรากหอม ทดแทนการใชสีสังเคราะหที่มีราคาแพงและเปนพิษตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้เพื่อทดสอบหาตัวทํา
ละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารสีจากผลราสเบอรรี่แชแข็งโดยใชตัวทําละลาย 4 ชนิด ไดแก น้ํากลั่น เมทานอล เอ
ทานอล 95% และกรดอะซิติก ในอัตราสวน 1:1 และ1:3 (น้ําหนัก(กรัม) : ปริมาตรสารละลาย(มิลลิลิตร))
จากการทดสอบพบวาสารสกัด จากราสเบอรรี่ที่ส กัด ดวยน้ํา กลั่น ที่อัตราสว น 1:1 สามารถยอมติดสีเนื้อ เยื่อ ลํา
ตนหญาขนและยอมสีโครโมโซมจากปลายรากหอมไดอยางชัดเจน โดยมีคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.12 และ
4.06 ตามลําดับ เมื่อนําสารสกัดจากผลราสเบอรรี่ที่ส กัดดวยตัวทําละลายน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:1 ผสมกับสาร
มอลโทเดกซทริน (maltodextrin) ในอัตราสวน 100:30, 100:35 และ 100:40 [ปริมาตร (มิลลิลิตร) : น้ําหนัก
(กรัม)] ตามลําดับ เพื่อนําไปคงสภาพสีดวยเทคนิคการทําใหแหงแบบเยือกแข็ง (freeze dryer) พบวา จะไดสีร าส
เบอรรี่ที่เ ปน ผงและละลายน้ํา ได และเมื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพของสียอ มในการย อ มเนื้ อ เยื่ อ ลํา
ตน หญา ขนและโครโมโซมปลายรากหอมพบวา ยัง คงสามารถยอ มติด สีเ นื้อ เยื่อ ลํา ตน หญา ขนและโครโมโซม
ปลายรากหอมไดแตสียอมมีความเขมลดลง
คําสําคัญ : สียอมธรรมชาติ เนื้อเยื่อพืช โครโมโซม ราสเบอรรี่

Abstract
The objective of this research was to extract dye from the raspberry (Rubus idaeus L.)
for use in plant tissue staining and chromosomes to replace the chemical dyes which are
expensive and can be environmental pollution. The purpose of these experiments explored the
appropriate solvent to extract the frozen raspberry with 4 solvent types including, distilled
water, ethanol, methanol and acetic acid with the ratio of 1:1 and 1:3 (plant weight (gram) :
quantity of solvent (milliliter)). The results showed that raspberries was extracted with distilled
water at 1:1 ratio can clearly stain plant tissue and chromosome staining of mitotic cell division.
The average satisfaction values were 4.12 and 4.06, respectively. The raspberries extract were
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extracted with a 1: 1 ratio distilled water mixed with maltodextrin at the ratio of 100: 30, 100:
35 and 100: 40 (volume (ml): weight (g)), respectively, to maintain the color by freeze drying
technique. The extract will be powdered and water soluble. The efficiency of dyes in staining
plant tissue and chromosome staining of mitotic cell division were compared. The
research result showed that the staining dye obtained from raspberries can stained plant tissue
and mitotic cell division, but the color intensity decreased.
Keywords: natural dyes, plant tissue, chromosome, raspberry
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ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากตนหมอนอย (Vernonia cinerea (L.) Less)
Allelopathic Potential of Little Iron Weed
(Vernonia cinerea (L.) Less) Extracts
นันทนา คําประดับ1 อริสรา ปอมสิงห1 และธีรารัตน แชมชัยพร1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* teerarat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การทดสอบผลของสารสกัดจากหมอนอย (Vernonia cinerea (L.) Less) ดวยน้ํากลั่นจากการแยกสวน
ใบ ลําตนและราก ที่อัตราสวน 1:20 และ 1:40 ตอการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของถั่วเขียวและขาวพบวา
ศักยภาพของสารสกัดจากสวนของใบและลําตนของหมอนอยจะมีผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ด ความยาวราก
และความยาวตนของถั่วเขียวและขาวมากกวาสารสกัดจากสวนราก สําหรับผลของการรดสารสกัดดวยน้ําจากใบ ลํา
ตน และรากของหมอนอยที่อัตราสวน 1:20 ทุกๆ 5 วัน ตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในสภาพกระถางเปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห พบวา สารสกัดจากสวนของใบและลําตนของหมอนอย ภายหลังการรดสารสกัดจะทําใหความ
สูงของตนดาวเรืองสูงกวาการรดสารสกัดจากราก แตจะสงผลทําใหลําตนของดาวเรืองหงิกงอ ใบมีสีเหลืองและเหี่ยว
สวนสารสกัดทั้งใบ ลําตนและรากของหมอนอยจะสงผลทําใหความยาวรากของดาวเรืองลดลงเมื่อเทียบกับชุด
ควบคุม ดังนั้นหากจะนําสารสกัดจากหมอนอยไปใชควรตองวิเคราะหหาสารออกฤทธิ์สําคัญที่อยูในสารสกัดดวย
คําสําคัญ: อัลลีโลพาที หมอนอย การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต

Abstract
The effect of extracts from root, stem and leaf of little iron weed (Vernonia cinerea
(Linn.) Less) at the ratios of 1:20 and 1:40 (weight of plant: volume of water) on germination and
growth of mung been (Vigna radiata (L.)) and rice (Oryza sativa L.) were examined. The results
demonstrated that allelopathic potential from leaves and stems extract of little iron weed had
more efficiency in inhibiting germination, root length and stem length of mung bean and rice
than roots extract. The effect of watering extracts from the leaves, stems and roots of little iron
weed at a ratio of 1:20 every 5 days on the growth of marigold (Tagetes patula L.) in pots for a
period of 8 weeks. It was found that the extracts from the leaves and stems of little iron weed
after watering increased shoot lengths of the marigold plant than the root extract, but the
stems are not upright and the leaves are yellow and withered. The extract of the leaves, stems
and roots of little iron weed decreased root length of marigold when compared to the control.
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Therefore, if little iron weed extracts are to be used, they should also be analyzed for the
active ingredients contained in the extract.
Keywords: allelopathy, Leptochloa chinensis (L.) Nees., seed germination, growth
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ผลของสารอัลลีโลพาทีจากตนกระดุมทองเลื้อย
Effect of Allelopathy from Wedelia trilobata (L.) Hitchc
กนกวรรณ ขวัญสุวรรณ1 สุนิสา บุญผอง1 และธีรารัตน แชมชัยพร1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*teerarat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาผลของสารอัลลีโลพาทีจากตนกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) ดวยน้ํากลั่น
ที่อัตราสวน 1:10 1:20 และ 1:40 ตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส (mitosis) ของปลายรากหอม การงอก
ของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ พบวา สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยทุกอัตราสวนมีผลทําใหความ
ยาวรากของปลายรากหอม จํานวนเซลลในระยะ M phase และดัชนีการแบงเซลล (MI) ลดลง โดยเฉพาะความ
เขมขนที่อัตราสวน 1:10 จะยับยั้งความยาวรากของหอมอยางสมบูรณ ในการทดสอบการงอกของเมล็ดพบวา สาร
สกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยที่อัตราสวน 1:10 เทานั้นที่มีผลตอการงอกของเมล็ดขาว พันธุ กข 41 และเมล็ดถั่ว
เขียว แตสารสกัดทุกอัตราสวนจะมีผลทําใหความยาวตนและความยาวรากของทั้งขาว พันธุ กข 41 และถั่วเขียว
ลดลง สําหรับผลการฉีดพนสารสกัดตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในสภาพกระถาง ทุกๆ 5 วัน เปนระยะเวลา
8 สัปดาห พบวา สารสกัดจะสงผลทําใหความยาวรากของดาวเรืองจะมีแนวโนมลดลง แตในความยาวตนกลับพบวา
สารสกัดที่ความเขมขนมากขึ้นจะสงเสริมความยาวตนใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณคลอโรฟลล เอ คลอโรฟลล บี และ
คลอโรฟลลรวมดวย
คําสําคัญ: กระดุมทองเลื้อย สารอัลลีโลพาที การยับยั้ง ไมโทซิส

Abstract
The allelopathic potential of water extracts from Wedelia trilobata (L.) Hitchc. at the
ratios of 1:10, 1:20 and 1:40 were studied on onion root mitotic cell division, seed germination
and seedling growth in test plants. The water extracts at various concentrations decreased the
root length, mitotic cell division of the onion and mitotic index (MI). Wedelia trilobata (L.) Hitchc.
extracts affected seed germination and seedling growth of the test plants, especially at 1:10
concentration inhibited root length completely. The Wedelia trilobata (L.) Hitchc. extracts at 1:10
ratio also inhibited rice (Oryza sativa L.) RD 43 and mung been (Vigna radiata (L.)) seed
germination, meanwhile the extracts at all ratios decreased shoot and root lengths in rice and
mung been. In the foliar application tests of the Wedelia trilobata (L.) Hitchc. extracts to
marigold (Tagetes patula L.) seedlings every 5 days in pots for a period of 8 weeks., it was found
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that the after foliar application decreased root lengths of the marigold plant. However, the
extracts also increased shoot lengths, chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll
contents of marigold plant, particularly at the high extraction ratios.
Keywords: Wedelia trilobata (L.) Hitchc., allelopathy, inhibition, mitosise
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ขอมูลลักษณะชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Subsoil Data at Nakhon Pathom Rajabhat University
อุมาพร ปฏิพันธภูมิสกุล1*
1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*p.umaporn@npru.ac.th

บทคัดยอ
จังหวัดนครปฐมเปนเขตปริมณฑลซึ่งตั้งอยูฝงตะวันตกของกรุงเทพฯ เมื่อพิจารณาตามลักษะทางธรณีวิทยา
พบวาเปนขอบแองตกตะกอนน้ําพาและตะกอนดินเหนียวทะเล งานวิจัยนี้ไดนําเสนอลักษณะชั้นดิน (Soil Profile)
ในรูปแบบภาพจําลอง 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมสําหรับใชเปนขอมูลในงานออกแบบฐานรากอาคารหรือโครงสราง ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยอางอิงขอมูลจากหลุมเจาะสํารวจเดิมในพื้นที่
จํานวน 10 หลุม ความลึกหลุมเฉลี่ย 30 เมตร ผลการศึกษาพบวาลักษณะชั้นดินในพื้นที่สามารถจําแนกออกเปน 4
ชั้น มีรายละเอียดดังนี้ ดินชั้น Top Soil พบที่ความลึกประมาณ 0 - 2 เมตร ดินชั้น Medium to Stiff CLAY พบที่
ความลึกประมาณ 2 - 13 เมตร ดินชั้น Medium Dense to Very Dense Silty SAND พบที่ความลึกประมาณ 13
-24 เมตร ดินชั้น Very Stiff to Hard CLAY พบที่ความลึกประมาณ 24 -40 เมตร เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของชั้นดินดังกลาว ฐานรากเสาเข็มมีความเหมาะสมสําหรับงานกอสราง
คําสําคัญ: ดินเหนียวออนกรุงเทพ ตะกอนดินเหนียวทะเล คุณสมบัติดิน ลักษณะชั้นดิน จังหวัดนครปฐม

Abstract
Nakhon Pathom province locates on western part of Bangkok. By considering the
geological condition, the original material in this area is clay which originates from both of
spread out along the marine and alluvial deposits accumulating and complex subsoil affected
by geological processes. This research presents the subsoil profiles modelling in 2-dimensions
(2D) and 3-dimensions (3D) including studying on the relation between physical properties and
engineering properties for foundation design in Nakhon Pathom Rajabhat University area, Nong
Pak Long Sub-district Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom province based on the existing
10 boreholes information, 30 m. in average depth. The study results show that sub soil
condition can be exposed to 4 layers; at the depths of about 0 – 2 meters is Top Soil, 2 - 13
meters is Medium to Stiff CLAY, 13 -24 meters is Medium Dense to Very Dense Silty SAND and 24
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-40 meters is Very Stiff to Hard. By considering the engineering property, the pile foundation is
recommended for construction.
Keywords: Soft Bangkok Clay, Marine deposit, Soil properties, Soil profile, Nakhon Pathom
Province
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การปนเปอนโลหะหนักในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี
Heavy Metal Contamination in Soil Around Lopburi
Municipality Waste Disposal Site
กรองแกว มิฆเนตร1* จุฑามาศ โสภา1 ประนิตดา เพ็งงิ้ว1 และรัตติยาพร ใจดี2
1

สาขาวิขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
2
สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
* krongkaew.m@lawasri.tru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี) ในดินรอบแหลงกําจัด
ขยะเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งเปนระบบเทกองกลางแจง และประเมินการแพรกระจายของของโลหะหนักในแหลงฝง
กลบสูพื้นที่โดยรอบ โดยวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในตัวอยางดินที่ไดรับผลกระทบจากน้ําชะมูลฝอย เปรียบเทียบ
กับตัวอยางดินที่ไมไดรับผลกระทบ และตะกอนทองน้ําในรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะ ผลการศึกษาพบวา ดินที่
ไดรับผลกระทบจากน้ําชะมูลฝอยมีปริมาณโลหะหนัก (42.91±5.23 mg Cu kg-1, 19.68 ± 3.68 mg Pb kg-1,
28.28±6.33 mg Zn kg-1) สูงกวาดินที่ไมไดรับผลกระทบ (36.70±5.08 mg Cu kg-1, 15.72 ±4.11 mg Pb kg-1,
22.01±5.97 mg Zn kg-1) อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งบงชี้วาแหลงกําจัดมูลฝอยเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนัก โดย
แพรกระจายผานน้ําชะมูลฝอย อยางไรก็ตามปริมาณที่พบยังอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยูอาศัยและ
เกษตรกรรมของประเทศไทย การศึกษาปริมาณโลหะในตะกอนทองน้ํา พบวาปริมาณโลหะที่พบในตะกอนทองน้ํา
สูงกวาที่พบในตัวอยางดินอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะตะกั่ว และสังกะสี ซึ่งมีคา p ของการเปรียบเทียบ <0.000
บงชี้วาการขุดรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะสามารถชวยลดการแพรกระจายของโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมโดยรอบได
คําสําคัญ: โลหะหนัก การปนเปอน แหลงกําจัดขยะ

Abstract
This research investigates heavy metal concentrations in soil around Lopburi
Municipality open dumping site and to evaluate the possibility of their migration to adjacent
areas. Soil samples from a control group (no leachate received), leachate affected, and
sediments from a ditch around an open dumping site were collected and analysed for their
copper, lead and zinc contents. The study results show that leachate affected soils contain
42.91±5.23 mg Cu kg-1, 19.68 ± 3.68 mg Pb kg-1, 28.28±6.33 mg Zn kg-1. The metals observed are
significantly higher than those found in a control group soil samples (36.70±5.08 mg Cu kg-1,
15.72±4.11 mg Pb kg-1, 22.01±5.97 mg Zn kg-1). This finding indicates that Lopburi Municipality
waste disposal site is indeed a source of heavy metals to soils around the site through the
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migration of landfill leachate. The concentrations found, however, is lower than the standard
values of Thailand’s Soil Quality Standard for Housing and Agriculture. Statistical analysis also
shows that the metal contents in sediments are significantly higher than those in leachate
affected soil samples, particularly for lead and zinc that yielded p value as low as <0.000.
This suggests that dredging a ditch around a dumping site can immobilise and prevent the
migration of heavy metals from a waste disposal site to adjacent soils.
Keywords: heavy metal, contamination, waste disposal site
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วิทยาศาสตรกายภาพ
(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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สมบัติการกําบังรังสีแกมมา โปรตอน เเละ เเอลฟา ของแกวทังสเตนบอเรต:
การคํานวณทางทฤษฏี
Gamma Proton and Alpha Shielding Properties of Tungsten Borate
Glass: Theoretical Calculation
กิตติศักดิ์ ศรีวงคษา1,2,* ปุณณวิข อรุโณรส3 บุษญามาศ เสือเหลือง3 ศุภาวรรณ รูปสังข3
พันธศักดิ์ กล่ํากลอมจิตร3 พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ4,5 และจักรพงษ แกวขาว4,5
1

หลักสูตรฟสิกสศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
3
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
4
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
5
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*sriwongsa_k@silpakorn.edu
2

บทคัดยอ
สมบัติการลดทอนโฟตอนของระบบแกว WO3–B2O3 ที่ปรับเปลี่ยนปริมาณของ WO3 ดําเนินการโดยผาน
โปรแกรม Phy–X/PSD ที่พลังงานโฟตอน 0.015–15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
(mm) และคาเลขอะตอมยังผล (Zeff) ของระบบแกวนี้แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพการปองกันของโฟตอนแกมมา
นั้นสัมพันธกับปริมาณของ WO3 ในแกว ซึ่งการเพิ่มปริมาณ WO3 ลงในแกวจะชวยเพิ่มความสามารถการลดทอนโฟ
ตอนของระบบแกวนี้ไดมากขึ้น แตทวาคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล (Nel) นั้นมีคาตรงขามเนื่องจากการเพิ่ม
ปริมาณของ WO3 ทําใหเกิดพื้นที่วางในโครงสรางแกวบอเรต สงผลใหความหนาแนนของอิเล็กตรอนยังผลของ
ตัวอยางแกวลดลง นอกจากนี้ยังไดมีการคํานวณคาอํานาจศักยหยุดยั้งมวลรวม (TMSP) และชวงที่คาดการณความ
ลึกเฉลี่ย (PR) ของอนุภาคโปรตอน (H+1) และแอลฟา (He+2) ซึ่งอาจอนุมานไดวาตัวอยางแกว W4 ในกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษานี้เปนแกวที่กําบังพลังงานโฟตอน อนุภาคโปรตอน และอนุภาคแอลฟา ไดดีที่สุดในบรรดาตัวอยางแกว
ทั้งหมดนี้
คําสําคัญ: รังสีไอออไนซ สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล อํานาจศักยหยุดยั้งมวลรวม

Abstract
Photon attenuation properties of WO3 based WO3–B2O3 glass system have been
simulated through the Phy–X/PSD program at some photon energies of 0.015–15 MeV. The mass
attenuation coefficient (mm) and effective atomic number (Zeff) values of the selected glass
system exhibited that the shielding performance of the gamma photons is related to the WO3
content in glass, thus, the increasing of WO3 content to glass improves the capacity of the glass
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system to attenuate more photons. Whereas effective electron density (Nel) value is opposite
because of the vacant sites in glass structure of B2O3 are filled by WO3 atoms which results in
decreased electron density of selected glass sample. Further, total mass sopping power (TMSP)
and projected range (PR) are calculated for proton particles (H+1) and alpha particles (He+2). It
may be deduced that W4 glass among the studied samples may be kept in view as a superior
glass in terms of shielding for photon energy, proton and alpha particles.
Keywords: ionizing radiation, mass attenuation coefficient, total mass stopping powers
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การใชคลืน่ อัลตราโซนิคในการสกัดเอนไซมโบรมิเลนจากเศษเหลือทิ้งของสับปะรด
Ultrasonic – Assisted Extraction of Bromelain from Pineapple Waste
ธันยนันท ศรีพนั ธลม1 และจิรภิญญา คงอภิรกั ษ1*
*

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*jirapinyakhongpirak@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการใชคลื่นอัลตราโซนิคในการสกัดเอนไซมโบรมิเลนจากเศษเหลือทิ้งของสับปะรด โดย
เปรียบเทียบผลของวิธีการสกัดแบบดั้งเดิมและการสกัดแบบใชคลื่นอัลตราโซนิค จากนั้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
การสกัดแบบใชคลื่นอัลตราโซนิค โดยใชเศษสับปะรด 3 สวนคือ เปลือก กาน และจุกในสับปะรดสายพันธุปตตาเวีย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการทดลองพบวา การสกัดแบบใชคลื่นอัลตราโซนิคใหผลดีกวาการสกัดแบบดั้งเดิม
การสกัดแบบใชคลื่นอัลตราโซนิคในสวนของจุกสับปะรดมีปริมาณโปรตีนมากที่สุดเทากับ 107.47 mg/mL
รองลงมาคือ เปลือกเทากับ 106.27 mg/mL และกานเทากับ 45.53 mg/mLตามลําดับ และเมื่อศึกษาเวลาที่
เหมาะสมในการสกัดแบบใชคลื่นอัลตราโซนิค ที่เวลา 10 และ 20 นาที พบวา เวลา 10 นาทีมีคากิจกรรมการ
ทํางานของเอนไซมดีกวา 20 นาที และคากิจกรรมที่ดีที่สุดคือสวนของจุกสับปะรดมีคาเทากับ 0.1339 Units/mL
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการใชคลื่นอัลตราโซนิคมีความเหมาะสมในการสกัดเอนไซมโบรมิเลนจากเศษ
เหลือทิ้งของสับปะรด
คําสําคัญ : สับปะรด โปรตีน การโซนิเคท โบรมิเลน

Abstract

In this study, researchers use ultrasonic wave for extraction of Bromelain from pineapple
waste. by comparing the results of traditional extraction methods and ultrasonic extraction
methods. To study the optimal conditions for ultrasonic extraction methods. by using three
parts of pineapple waste such as peels, stalks and corks in the Pattavia pineapple originaled
from Prachuap Khiri Khan Province. The results of the experiment show that the ultrasonic
extraction is better than the traditional extraction. Moreover, ultrasonic extraction of the
pineapple cork has the highest protein amount 107.47 mg/mL followed by peels 106.27 mg/mL
and stalks 45.53 mg/mL respectively. And the period of time for the optimal conditions is
studied by ultrasonic extraction viz at 10 and 20 minutes. It is found that the enzyme activity
at 10 minutes is better than 20 minutes and the best activity is found to be 0.1339 Units/mL.
The results of this study show that the use of ultrasonic waves is appropriate to extraction of
Bromelain from pineapple waste.
Keywords : pineapple, protein, sonication, bromelain
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ผลของผงคารบอนจากกากน้ําตาลทีก่ ระตุนดวย H3PO4 ที่มีตอสมบัติ
ของยางธรรมชาติ
Effect of H3PO4 Activated Molasses Carbon on Properties
of Natural Rubber
จินตนา ภาถีย1 ณัฐมณฑ ทับวัล1 และธนัญญา เสาวภาคย1,2,*
1

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยวิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
bbiirrddtt@hotmail.com, thanunya@webmail.npru.ac.th

2

บทคัดยอ
กากน้ําตาลที่เปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลจากออย ในงานวิจัยนี้ไดนํากากน้ําตาลมาใชเปน
สารตัวเติมในยางธรรมชาติ เริ่มตนจากการเตรียมผงคารบอนจากกากน้ําตาล จากนั้นนําผงคารบอนมากระตุนดวย
H3PO4 ในอัตราสวนโดยน้ําหนัก 1:4 จากภาพถาย SEM พบวาพื้นผิวของผงคารบอนที่ไดจากกากน้ําตาลที่ผานการ
กระตุ นมี ความขรุ ขระเพิ่ มมากขึ้ นเมื่ อเที ยบกั บผงคาร บ อนที่ ยั ง ไม ผ านการกระตุ น เมื่ อนํ า ผงคาร บอนที่ ได จาก
กากน้ําตาลไปใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติในปริมาณ 10 phr พบวาเวลาที่ใชในการคงรูปเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นความตานทานตอแรงดึงและความตานทานตอตัวทําละลายของยางธรรมชาติที่เติมผงคารบอนที่ผานการ
กระตุนดวย H3PO4 มีสมบัติที่ดีกวายางธรรมชาติที่เติมผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ไมผานการกระตุน อยางไรก็ตาม
พบวาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่เติมผงคารบอนที่ผานการกระตุนดวยH3PO4 ยังดอยกวายางธรรมชาติที่มีผง
เขมาดําเปนสารตัวเติม
คําสําคัญ: กากน้าํ ตาล สารตัวเติม ยางธรรมชาติ สมบัติเชิงกล

Abstract

Molasses which is a by-product of sugar production process or agricultural wastes. In this
research, molasses was used as a filler in natural rubber (NR). Initially, molasses carbon (MC) was
prepared from molasses. Obtained MC was then activated with H3PO4 at ratio 1:4. From the
results, it was found the surface roughness of the H3PO4 activated MC are enhanced when
compared with unmodified MC. H3PO4 activated MC was used as filler in NR with the amount of
10 phr. It was found that incorporate H3PO4 activated MC in NR increases in cure time of NR.
Additionally, both tensile strength and swelling resistance of H3PO4 activated MC filled with NR
vulcanizates are improved when compared with NR filled with unmodified MC. However,
mechanical properties of H3PO4 activated MC filled with NR vulcanizate is not better than that
filled with carbon black.
Keywords: molasses, filler, natural rubber, mechanical properties
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การกําจัดสียอ มเมทิลีนบลูโดยใชวัสดุดูดซับที่เตรียมจากสาหรายพุงชะโด
The Removal of Methylene blue Dye by Using Adsorbent Material
Prepared from Ceratophyllum demersum L.
ดวงแกว แดงบุตร1 อุดมศักดิ์ พรมจารี1 ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ2 และ อดิศักดิ์ จตุรพิรีย1,2,*
1

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*adisak@webmail.npru.ac.th

2

บทคัดยอ
บทความงานวิจัยนี้เปนการนําสาหรายพุงชะโดมาเปนตัวดูดซับในการกําจัดสียอมเมทิลีนบลู โดยในงานวิจัย
นี้จะศึกษาผลของปจจัยในกระบวนการดูดซับไดแก เวลาในการดูดซับ ความเปนกรด-เบสของสารละลาย ปริมาณ
ตัวดูดซับ และอุณหภูมิในการดูดซับ จากผลการศึกษาพบวา เวลาที่สมดุลในการดูดซับจะเกิดภายใน 7 ชั่วโมง pH
ของสารละลายสียอมที่เหมาะสมควรมากกวา 6 ปริมาณตัวดูดซับ 0.1 กรัม อุณหภูมิควรเปน 50 oC นอกจากนี้ยัง
พบวาไอโซเทอมของการดูดซับสียอมนี้สอดคลองกับไอโซเทอมแบบแลงเมียร (R2 = 0.983) แสดงวาสาหรายพุง
ชะโดนี้สามารถประยุกตใชเปนตัวดูดซับสียอมในน้ําทิ้งได
คําสําคัญ: การดูดซับ การกําจัดสียอม สาหรายพุงชะโด สียอมเมทิลีนบลู

Abstract
In the research, the Ceratophyllum demersum L was used as an adsorbent for methylene
blue dye removal. The effects of adsorption parameter such as adsorption time, initial dye
concentration, acid-base of solution and temperature during adsorption process were
investigated. It was found that adsorption equilibrium state was completed within 7 hours. The
suitable pH, adsorbent dosage and adsorption temperature were higher than 6, 0.1 g and 50 oC,
respectively. In addition, the adsorption isotherm of the dye fitted well with the Langmuir
model (R2 = 0.983), demonstrating that Ceratophyllum demersum L might be applied for a good
adsorbent for dyes from wastewater.
Keywords: adsorption, dye removal, Ceratophyllum demersum L, methylene blue dye.
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การไพโรไลซิสเปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา
Pyrolysis of Papaya Peels and Cultivated Banana Peels
ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ1 ธัญญลักษณ แยมศักดิ์1 กนกพร สาริกานนท1 อรไททิพ ตวนเครือ1
อังคณา มีศิร1ิ และเอกราชันย ไชยชนะ1*
1

ศูนยวิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*ekrachan@npru.ac.th

บทคัดยอ
เปลือกของผลไมที่นิยมรับประทานในครัวเรือน ไดแก เปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา ถูกนํามา
ผานการไพโรไลซิสเพื่อเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาและเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของวัสดุทั้ง 2 ชนิด โดย
ทําการไพโรไลซิสโดยใชเครื่องปฏิกรณโลหะขนาด 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600°C พบวาเปลือกมะละกอ
ใหปริมาณผลผลิตน้ํามันชีวภาพมากกวาเปลือกกลวยน้ําวาในทุกอุณหภูมิ อยางไรก็ตามน้ํามันชีวภาพจากเปลือก
กลวยน้ําวามีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมในการนําไปใชงานมากกวา และพบวาน้ํามันดังกลาวมีคา pH 4 และมี
คาความรอนเทากับ 31.46 MJ/kg ซึ่งต่ํากวามาตรฐานน้ํามันปโตรเลียมแตสูงกวาชีวมวลทั่วไปที่เคยมีการศึกษา
ดังนั้นการนําไปใชงานอาจตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกอน เชน กระบวนการขจัดออกซิเจน
คําสําคัญ: การไพโรไลซิส น้ํามันชีวภาพ เปลือกมะละกอ เปลือกกลวยน้ําวา

Abstract
Household fruit peels i.e. papaya peels and cultivated banana peels were pyrolysed to
convert into valued products and to lower environmental impact from these materials. The
pyrolyses were conducted using 1 L metal reactor at 400, 500 and 600°C. It was found that the
papaya peels gave higher amounts of bio-oil than the cultivated banana peels at every
temperature. Nevertheless, the obtained bio-oils from the banana peels had a better physical
appearance, suitable for practical used. The cultivated banana bio-oil had a pH value of 4 and
a heating value of 31.46 MJ/kg and, which is lower than that of the standard petroleum oil but
higher than those of the other biomass previously studied. Therefore, for practical use the
obtained bio-oil needs to be improved through some processes e.g. deoxygenation.
Keywords: pyrolysis, bio-oil, papaya peels, cultivated banana peels
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พฤกษเคมี ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบชะคราม
Phytochemical, Antioxidant Activities of Suaeda Maritima
วรรณา วัฒนา1,* และวริศฐา วรรลา1
1

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
*wanna@mail.pbru.ac.th

บทคัดยอ ทัด 14 จุด)
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบ
ชะครามโดยตัวอยางใบชะครามเก็บมาจาก ต.หาดเจาสําราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นํามาแยกเปน 2 กลุมคือ กลุม
ตัวอยางใบชะครามสีเขียวและใบชะครามสีแดง เตรียมสารสกัดดวยวิธีการแชหมักโดยใชเอทานอลเปนตัวทําละลาย
และนําสารสกัดมาทดสอบสารพฤษเคมีเบื้องตน ไดแก เทอรปนอยด ฟลาโวนอยด แอลคาลอยด คารดิแอคไกลโค
ไซด ซาโปนิน และแทนนิน หาปริมาณฟนอลิกรวมดวยวิธี Folin-Ciocalteu และทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวย
วิธี DPPH ผลการวิจัยพบวาสารสกัดจากชะครามสีเขียวมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดสูงสุดเทากับ 328.62
± 0.01 mg GAE/g และเมื่อวิเคราะหหาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบวาชะครามสีเขียวมี
เปอรเซ็นตในการกําจัดอนุมูลอิสระสูงสุด เทากับ 44.91 % ซึ่งสอดคลองกับชนิดของสารพฤกษเคมีที่พบในสารสกัด
ซึ่งพบสารกลุมแทนนินและฟลาโวนอยดซึ่งนับวาเปนสารประกอบที่มักแสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชันไดดี
คําสําคัญ: ชะคราม สารตานอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑจากชะคราม

Abstract
This research aimed to study the phytochemicals and antioxidant activity of the Seablite
(Suaeda maritima). The Seablite (Suaeda maritima) from Hat Chao Samran Subdistrict, Muang
District, Phetchaburi Province. The ethanol extracts of Seablite were prepared by maceration.
All of the extracts were evaluated for their phytochemical include terpenoids, flavonoids,
alkaloid, cardiac glycoside, saponins and tannin. Total phenolic contents were investigated
using Folin-Ciocalteu method. The antioxidant ability of the Seablite extracts were using DPPH
assay. It was found that amount of Total phenolic compound of seablite fresh leaves bright
green extracted was a maximum amount of 328.62 ± 0.01 mg GAE/g. The analysis of antioxidant
activity by DPPH found that seablite scalded green leaves have the highest antioxidant activity
of 44.91 ± 0.02 which corresponded to the phytochemicals found. The tannins and flavonoids
were compounds that often exhibits antioxidant activity.
Keywords: suaeda maritima (Seablite), antioxidants, products processing from Suaeda maritime
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วิทยาศาสตรกายภาพ
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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การพัฒนานิลเทียมจากใบสับปะรด
Development of Imitation Black Spinel from Pineapple Leaves
พรนภา มั่งทอง2 ญิณดา แสงสวัสดิ์2 ณัฐพร มะหิงษา1 และณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1,2,*
1

สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*nattapon2004@gmail.com

2

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด ศึ ก ษาผลของการนํ า ขี้ เ ถ า จากใบสั บ ปะรดมาพั ฒ นาเป น นิ ล เที ย ม จากการวิ เ คราะห ห า
องคประกอบหลักของใบสับปะรดทั้งกอนและหลังเผา พบวากอนทําการเผาใบสับปะรดมีธาตุ K2O SiO2 และ CaO
เปนองคประกอบหลัก โดยมีสัดสวนเทากับ 41.333 31.202 และ 23.067 รอยละโดยน้ําหนัก และยังพบวามี
องคประกอบของธาตุเจือปนที่สงผลตอสี ไดแก MnO Fe2O3 NiO และ CuO หลังทําการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส พบวาปริมาณ K2O และ CaO มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน SiO2 มีสัดสวนที่ลดลง จากนั้นนําขี้เถา
ใบสับปะรดที่เผาแลวไปใชแทนสารเคมี SiO2 ในสูตรแกว (45-x)B2O3: 20SiO2: 15Bi2O3: 20Na2O: xCoO (เมื่อ x
เทากับ 8 10 12 14 และ 16 รอยละโดยโมล) พบวาแกวมีความทึบแสง คาความหนาแนนของแกวมีคาอยูระหวาง
3.9704 ± 0.0217 ถึง 4.2015 ± 0.0066 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งมีคามากกวาความหนาแนนของนิล แกวมี
คาความแข็งอยูที่ 6.5 โมหสเกล เมื่อเปรียบเทียบกับนิลที่มีความแข็งอยูที่ 7.5 โมหสเกล
คําสําคัญ: นิลเทียม ใบสับปะรด ความหนาแนน ขี้เถา ซิลิกา

Abstract
The aims of this research, study the effect of using ashes from pineapple leaves to
develop of imitation black spinel. From the analysis of main components of pineapple leaves,
both before and after burning. It was found that before burning, pineapple leaves have main
element is K2O SiO2 and CaO. In proportion equal to 41.333, 31.202 and 23.067 (Wt%) and also
found that the elements of the additives that affect the color Including MnO, Fe2O3, NiO and
CuO. After sintering at a temperature of 500 °C. Found that quantity K2O and CaO has increased
proportion. On the other hand, SiO2 has decrease proportion. Then Use the ashes from the
burnt pineapple leaves as a chemical replace SiO2 in glass formula (45-x) B2O3: 20SiO2: 15Bi2O3:
20Na2O: xCoO (where x was 8, 10, 12, 14 and 16 mol%). Found that the glass is opaque. The
density of the glass was between 3.9704 ± 0.0217 to 4.2015 ± 0.0066 g/cm3, which is greater
than the density of black spinel. Glass had a hardness value of 6.5 Mohs scale compared to
sapphire at 7.5 Mohs scale.
Keywords: imitation black spinel, pineapple leaves, density, ashes, silica
68

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

การพัฒนาวัสดุเปลงสีสมแดงจากแกวลิเทียมแคลเซียมบอเรตที่เจือดวย Eu2O3
Development of Reddish-Orange Color Emission Material from
Eu2O3-Doped Lithium Calcium Borate Glasses
วีรวัต บุญพา1 และ กีรติ เกิดศิริ1,2,*
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรและฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
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บทคัดยอ

แกวตัวอยางในระบบลิเทียมแคลเซียมบอเรตที่เจือดวยไอออน Eu3+ ในปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันถูก
เตรียมขึ้นดวยเทคนิคการหลอมเหลวแลวทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ
การเปลงแสง ผลจากการวิจัยพบวา คาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อปริมาณไอออน Eu3+ ที่เจือลงในระบบแกวเพิ่มขึ้น สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางพบพีคการ
ดูดกลืนทั้งหมด 4 พีค ในชวงแสงที่ตามองเห็นและอินฟราเรดใกลที่ความยาวคลื่นประมาณ 464, 530, 2100 และ
2205 นาโนเมตร สําหรับสมบัติการเปลงแสงของแกวตัวอยางนั้นพบวา แกวตัวอยางจะเปลงแสงสูงสุดซึ่งมีความ
ยาวคลื่นประมาณ 613 นาโนเมตร
จากการตรวจสอบสีของการเปลงแสงดวยแผนภาพสีในระบบ CIE-1931
chromaticity พบวาแกวที่เจือดวยไอออน Eu3+ จะเปลงแสงสีสมแดง ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดในการพัฒนาแกว
ตัวอยางเพื่อประยุกตใชเปนอุปกรณเปลงแสงสีสมแดงไดในอนาคต
คําสําคัญ: แกวบอเรต ยูโรเพียมออกไซด การเปลงแสง แกว

Abstract

The Eu3+ ions-doped lithium calcium borate glasses were synthesized by melt-quenching
technique with various Eu3+ ion concentrations to investigate their physical, optical, and
luminescence properties. The results showed that the density and the molar volume tended to
be increased along with increased Eu3+ ion concentration. The absorption spectrum of the
sample glass reveals all 4 absorption peaks in both visible and near infrared at wavelengths of
approximately 464, 530, 2100 and 2205 nm. The emission spectra of the glasses were illustrated
the highest emission intensity at 613 nm wavelength. The CIE-1931 chromaticity investigation
showed that Eu3+ ion doped glasses emitted the light with a reddish-orange color. Therefore, it is
possible to develop these glasses for the future application of reddish-orange light emitting
devices.
Keywords: borate glasses, Eu2O3, luminescence, glasses
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การศึกษาสมบัติของเบาหลอมแกวที่ผานการใชแลว
Study Properties of Used Glass Melting Crucible
อานนท อางนานนท1,2,* ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1,2 และจักรพงษ แกวขาว1,2
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาคุณสมบัติของเบาหลอมแกวที่ผานการใชงานแลว เบาหลอมไดรับการวัดคา
ความหนาแนนอาศัยหลักการของอารคิมิดีส องคประกอบทางเคมีไดรับการวิเคราะหดวยเอกซเรยฟลูออเรสเซนต
สเปกโทรมิเตอร แบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer; EDXRF)
โครงสรางผลึกไดรับการวิเคราะหดวยเครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกโทรมิเตอร (X-Ray Diffractometer; XRD) ผลการ
ทดลองแสดงคุณสมบัติของเบาหลอมใหมและเบาหลอมที่ผานการใชงานแลว เบาหลอมที่ใชกับอุณหภูมิ 1200 และ
1600 องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนน 2.4 และ 3.8 กรัมตอลูกบากศเซนติเมตร ตามลําดับ องคประกอบหลัก
ทางเคมีของเบาหลอมทั้งสองชนิด คือ Al2O3 และ SiO2 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซของตัวอยางเบาหลอม 1,200 และ
1600 องศาเซลเซียส แสดงรูปแบบของ SiO2 (JCPDs No.046-1045) และ Al2O3 (JCPDs No.046-1212) ตามลําดับ
คําสําคัญ: เบาหลอม อะลูมิเนียมออกไซด ซิลิกอนไดออกไซด

Abstract
In this research, the properties of the used glass crucibles were investigated. The crucible
has been measured for density based on Archimedes’ principle. The chemical composition was
analyzed with Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer. Crystal structures were
analyzed with an X-Ray diffractometer. The results show the properties of the new crucible and
the used crucible. The crucible used at 1200 and 1600 °C had a density of 2.4 and 3.8 g/cm3,
respectively. The main chemical composition of both types of the crucible is Al2O3 and SiO2. The
X-ray diffraction of crucible samples applied to temperatures of 1,200 and 1600 °C shows the
forms of SiO2 (JCPDs No.046-1045) and Al2O3 (JCPDs No.046-1212), respectively.
Keywords: crucible, Al2O3, SiO2
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การศึกษาเปรียบเทียบความเขมของแสงแบบอิเล็กโตรลูมิเนสเซนสสําหรับ
หลอดไฟ LEDs ในทองตลาด
Comparative Study on Intensity of Electroluminescence for
Commercial LEDs
นุชจรี คิ้วสกุลกาญจน1,2,* วินัท วงษแหวน1,2 ณัฐกฤตา จันทิมา1,2 และจักรพงษ แกวขาว1,2
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บทคัดยอ
การศึกษาหาความเขมของแสง (intensity) ที่เปลงออกมาจากไดโอดเปลงแสง (LEDs) ในสีตาง ๆ และความ
ยาวคลื่นของการเปลงแสง เพื่อยืนยันสีที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ เมื่อใหพลังงานไฟฟาหรือที่เรียกวาอิเล็กโตรลู
มิเนสเซนซ (electroluminescence) ที่เทากัน และเปรียบเทียบความเขมของแสงเมื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟาให
แตกตางกัน พบวาเมื่อใหพลังงานไฟฟาเทากันที่พลังงาน 2.7 โวลต กระแสไฟฟา 0.018 มิลลิแอมแปร หลอดไฟ
LEDs สีขาวใหความเขมของแสงไดดีที่สุด และสําหรับหลอดไฟที่ใหความเขมต่ําที่สุดคือหลอดไฟ LEDs สีเขียว พบ
สเปกตรัมการเปลงแสงจํานวน 2 พีค สําหรับหลอดไฟ LEDs สีขาว พบสเปกตรัมการเปลงแสงจํานวน 1 พีค
สําหรับหลอดไฟ LEDs สีเขียว สีแดง และสีเหลือง และเมื่อใหพลังงานไฟฟาที่แตกตางกันกับหลอดไฟ LEDs สีขาว
พบวาเมื่อเพิ่มพลังงานไฟฟา ความเขมของแสงสีขาวก็จะเพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะหชี้ใหเห็นวาหลอดไฟสีขาว
เหมาะแกการนํามาประยุกตใชมากที่สุด เนื่องจากเมื่อใหพลังงานไฟฟาที่เทากัน แสงสีขาวสามารถเปลงแสงออกมา
ไดดีที่สุด
คําสําคัญ: อิเล็กโตรลูมิเนสเซนซ ไดโอดเปลงแสง ความเขมแสง

Abstract

Study the intensity of light-emitting diodes (LEDs) in different colors and the wavelengths
of light emitting to confirm the color emitted of LEDs, while giving the same electrical power as
known as electroluminescence. And compare the intensity of light, while changing electrical
energy to be different. It was found that the same electric power at 2.7 volts, current at 0.018
mA, white LEDs gave the best light intensity. The lowest intensity was green LEDs. The
electroluminescence spectra were found that 2 peak of white LEDs and 1 peak for green, red
and yellow LEDs. Different electrical energy with white LEDs was found that the intensity of the
white light increase with increasing the electrical energy. From the analysis indicated that white
LEDs was the most suitable for application.
Keywords: electroluminescence, LEDs, intensity
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การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย
นีโอดิเมียม
Preparation and Physical Properties of Strontium Barium
Phosphate Glasses Dope with Neodymium
ณัฐกฤตา จันทิมา1,2,* ฉลองชัย จีนประชา1 วรพล เพ็งนู1 และนัฐกานต ทะนอย1
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาผลของความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซด ตอสมบัติทางกายภาพของแกว
สตรอนเที ยมแบเรียมฟอสเฟตตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยเทคนิค การหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่
อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบวาเมื่อความเขมขนของ Nd2O3 เพิ่มขึ้นจะทําใหความหนาแนนมี
คาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง ผลการศึกษาดรรชนีการหักเหแสงพบวาตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตาม
ความเขมขนนีโอดีเมียมออกไซต นอกจากนี้คาความแข็งแบบวิกเกอร ของแกวสตอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของนีโอดีเมียมออกไซต จนถึง 1.0 mol% หลังจากนั้นจะมีคาลดลง
คําสําคัญ: แกว แกวฟอสเฟต สมบัติทางกายภาพ ความแข็งแบบวิกเกอร

Abstract
In this work, studies the effect of Nd2O3 concentration on the physical properties of
strontium barium phosphate glasses. The glass samples were prepared by the melt-quenching
technique at 1200 ๐C. The results found that, when the Nd2O3 concentration doped in glasses is
increased, the result shows the increasing trends of the density, while the molar volume were
decreased. The refractive index of glass samples has increasing trends when Nd2O3
concentration increases. Furthermore, the Vickers hardness of barium phosphate glasses tended
to increase with increasing Nd2O3 contents up to 1.00 mol% thereafter decrease.
Keywords: Glass, phosphate glasses, physical properties, vickers hardness

72

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟต
ที่เจือดวยเพรซีโอดีเมียม
Preparation and Physical Properties of Strontium Barium
Phosphate Glasses Dope with Praseodymium
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1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
natthakridta@webmail.npru.ac.th

2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่มีปริมาณความเขมขนของ
เพรซีโอดิเมียมออกไซดแตกตางกัน ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยเทคนิคการหลอมและทําตัวใหเย็นลงอยางรวดเร็วที่
อุณหภูมิ 1200 องศาเซลซียส ตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะของเนื้อแกวใสเปนเนื้อเดียวกันและโปรงแสง จากการ
ทดลองหาค า ความหนาแน น และดรรชนี หั ก เหแสงของตั ว อย า งแก ว พบว า มี ค า เพิ่ ม ขึ้ น ตามความเข ม ข น ของ
เพรซี โ อดิ เ มี ย มออกไซด ในขณะที่ ป ริ ม าตรเชิ ง โมลของตั ว อย า งแก ว มี แ นวโน ม ลดลงเมื่ อ ความเข ม ข น ของ
เพรซีโอดิเมียมออกไซดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อเจือเพรซีโอดิเมียมออกไซดในแกวพบวาไมสงผลกับคาความแข็งแบบ
วิกเกอรของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟต
คําสําคัญ: แกวฟอสเฟต เพรซีโอดิเมียมออกไซด ความแข็งแบบวิกเกอร ความหนาแนน

Abstract
In this research, studies the physical properties of the strontium barium phosphate
glasses with varied the concentration of Pr2O3. Glass samples were prepared by melt –
quenching technique at 1200 °C. The results found that all glass samples are clear,
homogenous and transparent. The density and refractive index of glass samples were increased
with increasing Pr2O3 concentration, while the molar volume trend to decreased when the Pr2O3
concentration doped in glasses is increased. In addition, when doped the praseodymium oxide
in glass will not affect the Vickers hardness of barium phosphate glasses.
Keywords: phosphate glass, praseodymium, Vickers hardness, density
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การตรวจสอบสมบัติทางโครงสรางและองคประกอบทางเคมีของอเมทิสตธรรมชาติ
Investigation on Structural and Compositional Properties
of Natural Amethyst
จอนนี่ ทองแดง1 เยาวลักษณ ทาริวงศ2,3 และณัฐกฤตา จันทิมา2,3,*
1

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*natthakridta@webmail.npru.ac.th
2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบอเมทิสตธรรมชาติจากประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
โดยทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสราง และองคประกอบทางเคมี จากผลการศึกษาความหนาแนนขอ
งอเมทิสตธรรมชาติพบวามีคาอยูระหวาง 2.632±0.0083 - 2.638±0.0050 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ผล
การศึ ก ษารู ป แบบการเลี้ ย วเบนรั ง สี เ อ็ ก ซ ส ามารถยื น ยั น ความเป น ผลึ ก ของอเมทิ ส ต ทั้ ง สอง ผลการวิ เ คราะห
องคประกอบทางเคมีแสดงใหเห็นวาอเมทิสตสวนใหญประกอบดวย ซิลิกอนไดออกไซด โซเดียมออกไซด และ
อะลูมิเนียมออกไซด ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบแหลงกําเนิดของอเมทิสตพบวา อเมทิสตจากประเทศไทยมี
ปริมาณ Fe2O3 สูงสุดซึ่งสงผลใหมีสีมวงเขมมากกวาอเมทิสตจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
คําสําคัญ: ไอรอนออกไซด แรควอซต อเมทิสตธรรมชาติ

Abstract
In this research, a comparative study of the natural amethysts from Thailand and
Myanmar. The physical, structural and compositional properties were studied. The results
indicate that the density of natural amethyst is between 2.632±0.0083 - 2.638±0.0050 g/cm3.
The XRD diffraction patterns result can be confirmed the crystalline nature of both natural
amethysts. The chemical composition analysis shows that the amethysts are mainly composed
of silicon dioxide, sodium oxide and aluminium oxide, respectively. From comparing the source
for amethysts, it was found that the Fe2O3 content in amethyst from Thailand is the highest
value, which enhances the depth of purple color compared with amethyst from Myanmar.
Keywords: iron oxide, quartz mineral, natural amethyst
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เรื่องการพัฒนาศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกายสําหรับทหารกองประจําการ
Development on Physical Strength for Airman
นิทัสน เจริญกิจ1* และกองเกียรติ บูรณะศรี1
1

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* notas4552@gmail.com

บทคัดยอ
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกายสําหรับทหารกองประจําการ ผูวิจัยได
จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพทางการรบของทหาร โดยมุงหมายใหมีการพัฒนาหลักสูตรสงเสริม
สมรรถภาพรางกายสํา หรับ ทหารกองประจํา การ กองทัพอากาศ ดวยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตา ง
ระหวางโปรแกรมการออกกําลังกายเดิม (แบบที่ 1) กับโปรแกรมการออกกําลังกายใหม (แบบที่ 2) โดยใชการ
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (z-test) ผูวิจัยใชการทดสอบความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายสําหรับการตรวจสอบ
หนวยฝกทหารใหม ฉก.ทม.รอ.904 เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีประชากรที่ใชในการทดสอบมีทั้งหมด 384 คน
โดยใชโปรแกรม Excel ในการคํานวณขอมูล ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยการออกกําลังกาย และทาออกกําลังกายที่เหมาะสม ปรากฏวาโปรแกรมการออกกําลังแบบใหม (แบบที่ 2)
มีประสิทธิภาพมากที่สุด สงผลใหมีผูผานการทดสอบคิดเปน 80 เปอรเซ็นตของผูที่เขาทดสอบทั้งหมด จากการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพ ดานความแข็งแรงทางรางกาย สําหรับทหารกองประจําการ ทําใหไดโปรแกรมการออกกําลัง
กายที่เหมาะสมสําหรับการฝกทหารกองประจําการเพื่อใหผานการทดสอบความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายตาม
เกณฑของฉก.ทม.รอ.904 ทําใหทราบแนวทางในการปฏิรูปการฝกซอมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกองกําลัง
ทหารอากาศ ตลอดจนทราบแนวทางการกําหนดกําลังรบอยางเหมาะสม และทําใหไดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานรางกายของบุคคลากรในหนวยงาน เพื่อใชกําลังในการรบและใชกําลังในการรักษาผลประโยชนของชาติ
คําสําคัญ: ศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกาย กองทัพอากาศ การทดสอบความแตกตางทางคาเฉลี่ย

Abstract
This research topic “Development on Physical Strength for Airman” focus on studying on
an approach to increase physical strength in warfare for soldiers with an aim to develop training
program to enhance physical strength for military personnel in the Royal Thai Air Force. The
study applies comparison method to analyze the differences between the current training
program (Program No. 1) and the new training program (Program No. 2) where the Mean
Different Test (z-test) is implemented. The researchers use the physical fitness test to validate
the new military training unit 904 as a research tool with 384 people participated in the test
using Excel program in data calculation. The results of data analysis show that, by comparing
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the difference in the exercise average with appropriate exercise postures, the new exercise
training program (Program No. 2) delivers the most effective result with 80 percent of the
number of personnel passing the physical fitness test. The result of this research stipulates an
effective training program for military training for the regular service personnel to increase their
physical potential strength in order to pass the physical fitness test criteria in accordance with
the test program of the 904 Unit and to understand a new approach in reforming the training
program to increase potential strength of the Air Force personnel as well as to enhance
approach in determining combat force and provide guidance for physical capacity development
program for the Unit’s personnel for utilizing the utmost force to protect the interests of the
nation.
Keywords: physical strength, Royal Thai Air Force, difference test of mean.
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การทดสอบสมบัติการกําบังอนุภาคโปรตอนของแกวบิสมัทโบโรซิลิเกต
Proton Shielding Properties Investigation of Bismuth Borosilicate Glass
วสุ ชีวสุขานนท1,2 วุฒิชัย ไชยภักษา1,2,* และพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ1,2
1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*wuttichai@npru.ac.th

2

บทคัดยอ
การศึกษาคุณสมบัติการกําบังอนุภาคโปรตอนในตัวอยางแกวในสูตร xBi2O3:(55-x)SiO2:15Na2O:10CaO:
20B2O3 โดยที่ x = 5, 10, 15, และ 20 โมลตเปอรเซ็นตของความเขมขนบิสมัท โปรแกรม SRIM (The Stopping
and Range of Ions in Matter) ถูกใชวิเคราะหคาพารามิเตอร คาพลังงานหยุดยั้งมวลรวม TMSP (total mass
stopping power) ชวงคาดการณความลึกเฉลี่ยของอนุภาค PR (projected range) ที่ชวงพลังงาน 0.01–10
เมกกะอิเล็กตรอนโวลต และชวงที่ไอออนสามารถเขาไปไดในเปาหมายสูงสุด (ion range) และทําการจําลอง
ความสามารถอนุภาคโปรตอนที่ผานเขาไปในวัสดุแกวที่ความหนา 1 ไมโครเมตร ที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต
และ 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ผลการทดลองพบวา คาพลังงานหยุดยั้งมวลรวมมีคาเพิ่มขึ้นที่ชวงพลังงานต่ําและ
ลดลงตามพลังงานที่เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะหชวงคาดการณความลึกเฉลี่ยของอนุภาค มีคาเพิ่มสูงขึ้นตามพลังงานที่
เพิ่มขึ้น และทั้งสองพารามิเตอรมีแนวโนมไปในทางเดียวกันโดยมีแนวโนมที่ลดลงเมื่อเติมอะตอมบิสมัทเพิ่มขึ้น ผล
การทดลองชวงที่ไอออนสามารถเขาไปไดในเปาหมายสูงสุดพบวามีคาลดลงตามความเขมขนของบิสมัทที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นผลการจําลองความสามารถอนุภาคโปรตอนที่ผานเขาไปในวัสดุแกว ที่ความหนา 1 ไมโครเมตรที่พลังงาน
5 กิโลอิเล็กตรอนโวลตพบวาสามารถเขาไปในเนื้อของวัสดุไดลึกนอยกวาที่พลังงาน 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต.
คําสําคัญ: พลังงานหยุดยั้งมวล อนุภาคที่มีประจุ วัสดุปองกันอนุภาคที่มีประจุ

Abstract
Proton shielding properties investigation in the glass compositions xBi2O3:(55-x)SiO2:15Na2O
:10CaO:20B2O3 where x = 5, 10, 15, and 20 mol% of bismuth concentration. The software SRIM
(The Stopping and Range of Ions in Matter) program was used for the parameters inspection as
the total mass stopping power (TMSP), projected range (PR), and ion-range at 0.01 MeV to 10
MeV of the energy ranges and making the particles’ ability simulation as it passes through into
the materials at 1µm of the thickness over the energy 5 keV and 10 keV. The result found that
TMSP increases at the low energy range, and decreased with the increasing of the higher energy.
The PR result found that increases with the increasing of the higher energy, and both
parameters are the same trend to decrease with the increasing of bismuth concentration. The
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ion-range result found also that decrease with the increasing of bismuth contents. In addition,
the particles’ ability simulation result at 5 keV of the ion-energy can less pass through into the
materials than the energy at 10 keV.
Keywords: mass stopping power, charged particle, charged particle shielding materials
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การศึกษาอันตรกริยารังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตระหวางชวง
พลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต โดยใชโปรแกรม Phy-X
The Gamma-Ray Interaction Study of Gallium Gadolinium Borate Glass
in Energy Range from 0.015 to 15 MeV using the Phy-X Program
ศุภกิตติ์ ยลพันธ1,2, พฤฒิพล ลิม้ กิจเจริญภรณ1,2 และจักรพงษ แกวขาว1,2,*
1

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*mink110@hotmail.com

2

บทคัดยอ
การศึกษาอันตรกริยารังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต จากสูตร (72.5-x)B2O3 : xGa2O3 :
27.5Gd2O3 (เมื่อ x = 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นตโดยโมล) โดยคํานวณจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวง
พลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ผลการคํานวณพบวา คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล คาเลข
อะตอมยังผลและคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผลมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในชวงพลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เม
กะอิเล็กตรอน และพบขอบการดูดกลืนรังสีเอกซที่พลังงาน 0.06 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ในชวงพลังงาน 0.2 ถึง 2
เมกะอิเล็กตรอนโวลต มีแนวโนมลดลงโดยมีอันตรกิริยาการกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท (incoherent scattering)
เปนอันตรกิริยาหลัก และมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อพลังงานมากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันพบวาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลมีคาใกลเคียงกันสําหรับทุกความเขมขนของแกลเลียม
ออกไซด คาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผลมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดเพิ่มขึ้น และคาเลข
อะตอมยังผลมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดเพิ่มขึ้นที่พลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เมกะอิเล็กตรอน
โวลต และมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดเพิ่มขึ้นที่พลังงาน มากกวา 0.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการกําบังรังสีของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตใชงานเปนวัสดุกําบังรังสีแกมมาได
คําสําคัญ: คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล เลขอะตอมยังผล ความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล โปรแกรม Phy-X

Abstract
The gamma-ray interaction study of gallium gadolinium borate glass in the compositions
of (72.5-x)B2O3 : xGa2O3 : 27.5Gd2O3 (where x is 0, 5, 10, 15, and 20 mol%) were computed by the
Phy-X program in the energy range 0.015 to 15 MeV. From the calculation result, the mass
attenuation coefficients, effective atomic number and effective electron density show the same
trend in this energy range. The results show the rapid decrease with gamma ray energy in
energy range 0.015 to 0.2 MeV and the K absorption edge were appear at 0.06 MeV. In the
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energy range 0.2 to 2 MeV, the results were decrease with the incoherent scattering is the main
interaction. The results show increasing with a little at energy beyond 2 MeV. The mass
attenuation coefficients show the closely values when compared. The effective electron density
values show the decrease with the increasing of Ga2O3 concentration in glass matrix. The
effective atomic number were decrease with gallium oxide content in energy range 0.015 to 0.2
MeV and show the increase at energy higher than 0.2 MeV. These results reflected to the
radiation shielding ability of the gallium gadolinium borate glass in radiation shielding
applications.
Keywords: mass attenuation coefficient, effective atomic number, electron density, Phy-X Program
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การศึกษาคา Buildup factor ของรังสีแกมมาในระบบแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัท
ออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด ระหวางชวงพลังงาน
0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต โดยใชโปรแกรม Phy-X
The Study of Buildup Factor in the Silicate Glass System Doped with
Bismuth Oxide, Barium Oxide and Lead Oxide in Energy Range from
0.015 to 15 MeV using the Phy-X Program
ศุภกิตติ์ ยลพันธ1,2 จักรพงษ แกวขาว1,2 และพฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ1,2*
1

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* golfpo@hotmail.com

2

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาพารามิเตอรทางรังสีไดแก คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor
ในระบบแกว ซิลิเกตเจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซด และตะกั่วออกไซดจากสูตร 20RmOn: 80SiO2 (เมื่อ
RmOn คือ Bi2O3, BaO และ PbO) โดยคํานวณจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต ผลการคํานวณพบวาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของบิสมัทออกไซดมีคามากที่สุด รองลงมา
คือตะกั่วออกไซด และบิสมัทออกไซด ในสวนของคา buildup factors คา EBF และ EABF ของแกวทั้ง 3 ชนิดมี
คาต่ํา ในชวงพลังงาน 0.15 ถึง 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และสําหรับในชวงพลังงานมากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอน
โวลต พบวาเปนชวงพลังงานที่เกิดอันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กตริก (photoelectric effect) และแพรโพรดักชัน
(pair production) เปนอันตรกิริยาหลัก ตามลําดับ ในขณะที่ชวงพลังงาน 0.1 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต คา
exposure buildup factors (EBF) และ energy absorption buildup factor (EABF) ของแกวมีแนวโนมสูง
มากขึ้นเนื่องจากมีการเกิดอันตรกริยาการกระเจิงแบบคอมปตัน (Compton scattering) และผลจากการ
เปรียบเทียบการเกิดอันตรกิริยาตางๆของแกวทั้ง 3 ชนิด พบวา แกวที่มีการเกิดอันตรกิริยามากที่สุดคือแกวซิลิเกตที่
เจือดวยบิสมัทออกไซด รองลงมาคือตะกั่วออกไซด และตําที่สุดคือแบเรียมออกไซด
คําสําคัญ: พารามิเตอรทางรังสี แกวซิลิเกต คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล โปรแกรม Phy-X

Abstract
In this research, the mass attenuation coefficients and buildup factor had been
investigated in the silicate glass system doped with bismuth oxide barium oxide and lead oxide
in compositions of 20RmOn: 80SiO2 (where RmOn are Bi2O3, BaO, and PbO) were computed by the
Phy-X program in the energy range 0.015 to 15 MeV. From calculated results, the mass
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attenuation coefficients value of glasses doped with bismuth oxide was higher than barium
oxide and lead oxide. The buildup factor of all glasses shows the low value of EBF and EABF at
the energy range 0.15 to 1 MeV and beyond 2 MeV, was found that the photoelectric effect and
pair production is a major interaction. While, the EBF and EABF values were higher at energy
range 0.1 to 2 MeV, due to the Compton scattering effect is a major interaction. As a result of
comparing the interaction of the three types of glass, it was found that the glass with the most
interaction was bismuth oxide-doped silicate glass. Followed by the lead oxide, and the lowest
is barium oxide.
Keywords: radiation parameters, silicate glass, mass attenuation coefficients, the Phy-X Program

82

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

การวิเคราะหกําลังหยุดยั้งมวลของระบบแกวบิสมัทโซเดียมบอเรตโดยใชโปรแกรม
SRIM ที่ชวงพลังงาน 0.01 – 10 เมกะอิเล็กตรอนโวลต
Mass Stopping Power Analysis of Sodium Bismuth Borate Glass System
using the SRIM Program in Energy Range from 0.01 – 10 MeV
เพชร บริสุทธิ1์ พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญพร1,2 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,2,* และจักรพงษ แกวขาว1,2
1

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

2

บทคัดยอ
การศึกษาการกําบังอนุภาคโปรตอนของฮีเลียมที่เคลื่อนที่ผานระบบแกวบิสมัทโซเดียมบอเรต xBi2O3:
20Na2O :(80-x) B2O3 ที่ x = 25, 30, 35 และ 40 mol% ผานการวิเคราะห คากําลังหยุดยั้งมวล (mass
stopping power; MSP) ชวงความลึกเฉลี่ยของอนุภาค (projected range; PR) ที่ชวงพลังงาน 0.01–10 MeV
และชวงการกระจายตัวของไอออน (ion range) โดยใชโปรแกรม SRIM (The Stopping and Range of Ions in
Matter) ยิ่งไปกวานั้นยังไดจําลองการเคลื่อนที่ผานเนื้อแกวของโปรตอนฮีเลียมที่ความหนา 1 µm ที่พลังงาน 5
และ 10 keV ผลการวิเคราะหพบวาเมื่อความเขมขนเพิ่มขึ้นทําใหความลึกเฉลี่ยลดและการกระจายตัวของไอออนมี
คาลดลงทําใหปองกันอนุภาคมีประจุดไดดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: กําลังหยุดยั้งมวล อนุภาคที่มีประจุ วัสดุกําบังรังสี โปรแกรม SRIM

Abstract
The studied of the masking of helium protons traveling through the sodium bismuth
borate glass system xBi2O3: 20Na2O :(80-x) B2O3 where x = 25, 30, 35 and 40 mol%. By analyzing
the parameters mass stopping power, projected range were energy range 0.01–10 MeV and ion
range by the SRIM program, Moreover, it simulates the glass movement of helium protons at
thickness 1 µm at energy5 and 10 keV, The results showed that the higher the concentration,
the lower the average depth and the lower the ion dispersion, resulting in better protection
against the particles.
Keywords: mass stopping power, charged particle, shielding materials, the SRIM program
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การใชอินโฟกราฟกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคงทนในการ
เรียนวิชาฟสกิ ส เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนศรีวชิ ัยวิทยา
The Using Infographic to Development of Learning Achievement and
Learning Retention for Mass, Force and Law of Motion Lesson in
Physics of Grade 10 Students at Sriwichaiwithaya School
อดิศา ขุมทอง1 นิชานันท แสงมาศ1 อุสรา ปเสือ1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,* และมัทนี เสียงเสนาะ2
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟก
และกลุมที่เรียนรูแบบปกติ และศึกษาความคงทนในการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2563 จํ า นวน 38 คน ซึ่ ง ได ม าจากการสุ ม แบบเจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ สื่ออินโฟกราฟกเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีของกลุม
ตัวอยางแบบอิสระ (t-test for independent samples) และการทดสอบคาทีของกลุมตัวอยางแบบไมอิสระ (ttest for dependent samples) ผลการวิจัยพบวา
1. นักเรียนกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่สูง
กวานักเรียนกลุมที่เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟกมีความคงทนในการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คําสําคัญ: อินโฟกราฟก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู

Abstract
This research aimed to: 1) compare students’ learning achievement of learning activities
through infographic group and normal learning activities group 2) study the learning retention for

84

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

mass, force and law of motion lesson in Physics of Grade 10 students after learning activities
through infographic.
Samples were 38 Grade 10 students studying in first semester of the academic year of
2020 at Sriwichaiwithaya School under Secondary Education Service Area Office 9, Muang
District, Nakhon Pathom Province. The samples were chosen by purposive sampling. Research
tools were infographic media about the topic of mass, force and law of motion, achievement
test. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, t-test for
independent samples, and t-test for dependent samples.
It was found that 1) the students’ learning achievement of learning activities through
infographic group was higher than that normal learning activities group at the statistical significance
level of .05. 2) The students undergo the learning management by infographic achieved the
retention in Physics at the statistical significance level of .05.
Keywords: infographic, learning achievement, learning retention
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การใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนศรีวชิ ัยวิทยา
Use of an Interactive Simulation Subject Reflection and Refraction
of Students Grade 11, Srivichaiwittaya School
ณัฐภัทร ปนเนตร1 จุฑารัตน เบญพาด1 ชุติมา ศรีสําราญ1 ศุภรัตน ทัศนเจริญ1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,*
และมัทนี เสียงเสนาะ2
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5/1 ก อ นและหลั ง การสอนโดยใช สื่ อ จํ า ลองโต ต อบเสมื อ นจริ ง และการสอนแบบปกติ และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โดยการสอนแบบใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง
กับการการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่เรียนวิชาฟสิกส
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยคือ สื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สวนการ
วิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test for Independent Samples)
และ (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส, วิธีสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง, วิธีสอนแบบปกติ

Abstract
The purposes of this research were to (1) compare the students’ learning achievement in
Physics before and after using an interactive simulation Teaching Method and Traditional
Teaching Method, (2) compare the students’ learning achievement in Physics before and after
using an interactive simulation Teaching Method and Traditional Teaching Method and The
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sample consisted of 16 Grade 11 students from 1 classes who were studying during 2nd
semester of 2020 academic year at Sriwichaiwithaya School, The instruments were interactive
simulation, learning plan, a learning achievement test. The data were analyzed by using
arithmetic mean ( x ), Standard deviation (S.D.), t–test for Independent Samples and t–test for
Dependent Samples. research results are as followings;
1) The learning achievement in Physics of Grade 11 students after learning by using an
interactive simulation Teaching Method and Traditional Teaching Method was statistically,
significantly higher than before learning at .01 level
2) The students’ learning achievement learning by using an interactive simulation
Teaching Method and Traditional Teaching Method found that learning by using an interactive
simulation Teaching Method as statistically, significantly higher than learning by using
Traditional Teaching Method at .05 level
Keywords: learning achievement in physics, using an interactive simulation teaching method,
traditional teaching method
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การศึกษาคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น
ของสารประกอบ CuEuO2
Seebeck Coefficient and Electrical Resistivity of CuEuO2 N-Type
Semiconductor
กิติพันธ บุญอินทร1, 2,* พีระพงษ แยมชุมพร1,2 และธนภรณ สุพรรณโรจน3
1

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
*kboonin@hotmail.com

2

บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ไดนํา Eu2O3 ในการเขาไปแทนที่ตําแหนงของ Al2O3 ภายในโครงสรางของสารประกอบเทอร
โมอิเล็กทริก CuAlO3 สําหรับสารประกอบ CuEuO2 ที่ไดทําการวิจัยนี้ไดถูกเตรียมขึ้นโดยการเผาดวยปฏิกิริยาโซ
ลิดสเตต ในการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกไดแก คาสัมประสิทธิ์ซีเบค คาสภาพตานทานไฟฟา และ
คาปจจัยกําลัง ไดถูกตรวจสอบดวยเครื่อง ZEM-3 ในชวงอุณหภูมิ 325-520 เคลวิน ภายใตสภาวะที่มีความดันต่ํา
และแกสฮีเลียม ไดผลดังนี้ เมื่อทําการเพิ่มอุณหภูมิในการวัด คาสภาพตานทานไฟฟามีคาลดลง ในขณะเดียวกัน คา
สั ม ประสิ ท ธิ์ ซี เ บค และค า ป จ จั ย กํ า ลั ง มี แ นวโน ม ในทางตรงข า ม ในการคํ า นวณหาค า ป จ จั ย กํ า ลั ง ด ว ยสมการ
P = S 2 ρ เมื่อ S คือ สัมประสิทธิ์ซีเบคและ ρ คือ คาสภาพตานทานไฟฟา คาปจจัยกําลังที่สูงที่สูดที่ตรวจสอบ
ไดจากงานวิจัยนี้คือ 28 mWm −1K −2 ที่อุณหภูมิ 520 เคลวิน
คําสําคัญ: ปฏิกิริยาโซลิดสเตต คาสัมประสิทธิ์ซีเบค คาปจจัยกําลัง

Abstract
In this work, Eu2O3 was replaced Al2O3 in CuAlO2 structures. The CuEuO2 was prepared by
conventional solid-state reaction method. The Seebeck coefficient and electrical resistivity were
measured by ZEM-3 series in low pressure helium gas atmosphere at temperature ranges of
325−520 K. It was found that, both electrical resistivity decreases with increasing of temperature
while Seebeck coefficient and power factor show the opposite trend. The power factor was
calculated by P = S 2 ρ (where S is Seebeck coefficient and ρ is electrical resistivity) and
exhibit highest value about 28 mWm −1K −2 at 520 K.
Keywords: solid-state reaction, seebeck coefficient, power factor
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ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของแกวซิงคบิสมัทแบเรียม
บอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด
Study on Physical and Optical Properties of Zinc Bismuth Barium Boro
Tellurite Glasses Doped with Europium Oxide
กิติพันธ บุญอินทร1,2,* ชุติกาญจน บัวกลิ่น1 รเมศร พรมแสง1 และธนภรณ สุพรรณโรจน3
1

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
* kboonin@hotmail.com

2

บทคัดยอ
ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความ
เขมขนของยูโรเพียมออกไซด ตั้งแต 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร 30-TeO2
– (38-x) B2O3 -10ZnO -2Bi2O3- 20BaO - xEu2O3 ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลง
อยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร
เทลรูไรท พบวาความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มมากขึ้นขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ของ Eu2O3 และเมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 2500 นาโนเมตร ของระบบแกว
พบวาความเขมพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของยูโรเพียมออกไซด
คําสําคัญ : แกวซิงคบิสมัทแบเรียม ยูโรเพียมออกไซด สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง

Abstract
The zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system doped with Eu2O3. Which varies
europium oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00, and 1.50 mol% of the composition
30TeO2 – (38-x) B2O3 -10ZnO -2Bi2O3- 20BaO - xEu2O3 have been synthesized by conventional
melt quenching technique. The physical and optical properties were investigated. The results
shown that the density and molar volume have no trend as Eu2O3 doped in glasses system was
found the density of the result glass system increased while the molar quantity increased with
the quantity of Eu2O3 and when measuring the absorption spectrum in the wavelength range
200 to 2500 nm of glass system found the absorption peak intensity was higher with the
concentration of europium oxide.
Keywords: zinc bismuth glasses, europium oxide, physical properties, optical properties
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การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลของเตาหลอมแกว
Development of a Glass Melting Furnace with Online Control Systems
กิติพันธ บุญอินทร 1,2,* วินัท วงษแหวน1 และกนกกาญจน ศรีสุรินทร3
1

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
*kboonin@hotmail.com

2

บทคัดยอ
ในงานวิจัยฉบับนี้เปนการนําเสนอการออกแบบเตาหลอมแกวโดยใชวัสดุกันความรอน เชน แผนฉนวนกัน
ความรอน ผาหมใยแกวแบบออนและอิฐทนไฟ พรอมกับพัฒนาระบบการติดตามผลและควบคุมระยะไกล โดยทาง
ผูวิจัยใชบอรดออดิโน WeMos D1 WIFI ESP 8266 เปนอุปกรณหลักในการควบคุมการทํางานของเตาหลอมแกว
แทนที่ชุดควบคุมแบบเดิมเพื่อลดตนทุนในการผลิดใหต่ําลง ซึ่งบอรดออดิโนนี้สามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟนผานแอปพลิเคชั่น บลิงค เพื่อควบคุมและติดตามผลอุณหภูมิภายในเตาหลอมแกว ซึ่งอุปกรณที่ใชใน
การวัดอุณหภูมิภายในเตาหลอมแกวคือ โมดูลออดิโน MAX 6675 รวมกับ เทอรโมคัปเปลชนิด R ในการควบคุม
การไหลของกระแสไฟฟาจะนําอุณหภูมิที่ตั้งคาในแอปพลิเคชั่น บลิงค เปรียบเทียบกับอุณหภูมิภายในเตาหลอม
เพื่อปลอยกระแสไฟฟายังขดลวดความรอนโดยขดลวดความรอนมีคาความตานทานไฟฟาเทากับ 12 Ω จากการ
ทดลองพบวากระแสไฟฟาที่ไหลผานเทากับ 11 A โดยอัตราการเกิดความรอนที่เตาทําไดสูงสุดเทากับ 6 oC/min
อุณหภูมิที่สามารถทําไดสูงสุดอยูที่ 1200 oC จึงสรุปไดวาการใชระบบควบคุมการทํางานของเตาหลอมจากบอรด
ออดิโนสามารถทดแทนชุดควบคุมแบบเดิม และยังมีราคาที่ถูกกวาถึง 17 เทา
คําสําคัญ: เตาหลอมแกว ออดิโน ชุดควบคุมความรอน

Abstract
In this research, intended to fabricate an electric furnace was built with Insulation such
as fiberboard fiberglass blanket and light brick. The tracking and systems remote control was
developed using the Arduino WeMos D1 WIFI ESP 8266 board running through an appication
blynk on a smartphone. The device used to measure the temperature inside the glass melting
furnace is the Audino MAX 6675 module, together with a thermocouple to control the electrical
current control the electric current going to the heating coil to heat the set temperature. The
1.2-mm wires were twisted into the 8.3-mm heating coils with a resistance of 12.0 Ω. When 11.0A current was applied to the heating coil, the furnace can be operated at a maximum heating
rate of around 6 oC/min. and max continuous operating temperature at 1200 oC. After the test
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run of this furnace and control system, it was found that this apparatus can be used as a
replacement for a traditional one. Furthermore, the cost of the temperature controller this
furnace is cheaper than a traditional one up to 17 times.
Keywords: glass melting furnace, Arduino, temperature controller
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การศึกษาสมบัติของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือ
ดวยดิสโพรเซียมออกไซด
Study Properties of Zinc Bismuth Barium Boro-tellurite Glasses
Doped with Dysprosium Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,* พิสชา จุมพล2 ธนาวดี จงใจรัก2 ศิริลักษณ แปนทอง2 และธนภรณ สุพรรณโรจน3
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
* pyasaka@hotmail.com

2

บทคัดยอ
ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร
30TeO2 – (38-x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xDy2O3 ถูกเตรียมดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง
และปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของระบบ
แกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรท พบวาความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิง
โมล มีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 และเมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200
ถึง 2,500 นาโนเมตร ของระบบแกวนี้ พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขน
ของดิสโพรเซียมออกไซด
คําสําคัญ: ซิงคออกไซด บิสมัทออกไซด แกวบอโรเทลลูไรท ดิสโพรเซียมออกไซด สมบัติทางแสง

Abstract
The zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system doped with Dy2O3. Which varies
dysprosium oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, and 0.25 mol% of the
composition 30TeO2 – (38-x) B2O3 - 10ZnO - 2Bi2O3 – 20BaO - xDy2O3 have been synthesized by
conventional melt quenching technique. This research study on physical and optical properties
of zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system. The results shown that the density
increased whereas the molar volume decreased with increasing of Dy2O3 concentrations and
the optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 200 – 2,500
nm. The intensity of all absorption bands increased with increasing dysprosium oxide
concentration.
Keywords: zinc oxide, bismuth oxide, boro-tellurite glasses, dysprosium oxide, optical properties
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การเตรียมและสมบัติของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรท
ที่เจือดวยนีโอดิเมียมออกไซด
Preparation and Properties of Zinc Bismuth Barium Boro Tellurite
Glasses Doped with Neodimium Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,* สุดารัตน ใจตรง1 รุจิรา บุตรสาร1 ศุภกร เกษประทุม1 และธนภรณ สุพรรณโรจน2
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
*pyasaka@hotmail.com

บทคัดยอ
ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยนิโอดิเมียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ
30TeO2 : (38 – x )B2O3 : 10ZnO :2Bi2O3 : 20BaO : xNd2O3 (เมื่อ x คือ 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 และ
0.25 เปอรเซ็นตโมล) ดวยเทคนิคการหลอมแกมที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้เปน
การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรท ที่เจือ
ดวยนิโอดิเมียมออกไซด พบวา ลักษณะทางกายภาพของแกวตัวอยางมีความโปรงแสง และมีลักษณะทางแสงที่ดี แกว
มีสีเหลืองเนื่องจากไดรับอิทธิพลไอออนของบิสมัทออกไซด คาความหนาแนนมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงคือมีคาความ
หนาแนนเพิ่มสูงขึ้น และคาปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมมีคาลดลง เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น
500 ถึง 1,000 นาโนเมตร พบวา มีคาการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณการเจือความเขมขน ของนิโอดิเมียมออกไซด
คําสําคัญ: แกวบอโรเทลลูไรท ซิงคออกไซด แบเรียมออกไซด บิสมัทออกไซด นีโอดิเมียมออกไซด

Abstract

The zinc bismuth barium boro tellurite glasses doped with neodymium oxide which varies
neodymium oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25 mol% of the
composition 30TeO2: (38 – x) B2O3: 10ZnO: 2Bi2O3: 20BaO: xNd2O3 have been synthesized by
conventional melt quenching technique. This research study on physical and optical properties
of zinc bismuth barium borotellurite glasses doped with neodymium oxide. The results shown
that the physical characteristics of the glass samples are transparent and have good optical
characteristics, the glasses are yellow due to the influence of bismuth oxide ions. The density
increased whereas the molar volume decreased with increasing of Nd2O3 concentrations. The
optical properties results shown that the optical absorption spectra of glasses were measured
in the wavelength range of 500 - 1000 nm. The intensity of all absorption band increased with
increasing Nd2O3 concentration.
Keywords : boro-tellurite glasses, zinc oxide, barium oxide, bismuth oxide, neodymium oxide
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การสังเคราะหและสมบัตขิ องแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร –เทลลูไรท
ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด
Synthesis and Properties of Zinc Bismuth Barium Boro – Tellurite
Glasses Doped with Samarium Oxide
ภัทรวจี ยะสะกะ1,* นิภาพร แกวรากมุข2 ปวริศา ลือกิจ2 วัชรียา ศรีสวัสดิ2์ และธนภรณ สุพรรณโรจน3
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
* pyasaka@hotmail.com

2

บทคัดยอ
ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ
30TeO2 – (38–x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3 ที่มีความเขมขน 0.00 0.05 0.10 0.50
1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นโมล ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 1,150 °C เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง และปลอยใหเย็น
ตัวลงอยางรวดเร็วงานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของระบบแกวซิงคบิสมัท
แบเรียมบอโร – เทลลูไรท เพื่อใหเขาใจบทบาทของ Sm2O3 ผลที่ไดพบวา คาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลมี
แนวโนมที่ไมแนนอน ซึ่งคาความหนาแนนมีคาระหวาง 3.6614 ± 0.0039 ถึง 3.8300 ± 0.0003 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร และมีคาปริมาตรเชิงโมล มีคาอยูระหวาง 32.0099 ถึง 33.8936 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล เมื่อวัด
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 2,000 นาโนเมตร ของซาแมเรียมออกไซด พบวา คาความ
เขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด
คําสําคัญ: แกวบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรท ซาแมเรียมออกไซด สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง

Abstract
The zinc bismuth barium boro – tellurite glasses system doped samarium oxide with
chemical composition of 30TeO2 – (38–x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3, where x are
0.00 0.05 0.10 0.50 1.00 and 1.50 in mol% have been synthesized by conventional melt
quenching technique at room temperature at 1,150 oC for 1.5 hours. This research study on
physical and optical properties. In order to understand the role of Sm2O3 in zinc bismuth barium
boro – tellurite glasses systems. The result showed that density and molar volume are no trend
which the density between 3.6614 ± 0.0039 to 3.8300 ± 0.0003 gram/ centimeter3 and have a
value of molar volume between 32.0099 to 33.8936 centimeter3/mol. The optical absorption
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spectra of glasses were measured in the wavelength range of 500 – 2,000 nm for Sm3+, the
intensity of all absorption bands increased with increasing Sm2O3 content.
Keywords: bismuth barium boro – tellurite glasses, samarium oxide, physical properties, optical
properties
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สมบัตสิ เปกโตรสโคปของซาแมเรียมออกไซดที่เจือในแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท
Spectroscopy Characteristics of Samarium Oxide Doped Zinc Bismuth
Barium Tellurite Glasses
ภัทรวจี ยะสะกะ1,* วินัท วงษแหวน1 ธนภรณ สุพรรณโรจน2 และสรายุทธ พานเทียน2
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
*pyasaka@hotmail.com

บทคัดยอ
ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (68–x)
TeO2 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3 ที่มีความเขมขน 0.00 0.05 0.10 0.50 1.00 และ 1.50 เปอร
เซ็นโมล ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 950 °C เปนเวลา 1 ชั่วโมง และปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัย
นี้ทําการศึกษาสมบัติทางสเปกโตรสโคปของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท เพื่อศึกษาบทบาทของ Sm2O3
ผลที่ไดพบวา ความหนาแนนของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมล มีคาลดลงตามปริมาณความ
เขมขนของ Sm2O3 เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 2,000 นาโนเมตร ของ
ซาแมเรียมออกไซด พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียม
ออกไซด นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของไอออน Sm3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียม
เทลลูไรท จากการกระตุนความยาวคลื่น 403 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่มีความยาวคลื่น 599 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวเทลลูไรท ซาแมเรียมออกไซด สมบัติสเปกโตรสโคป

Abstract

The zinc bismuth barium tellurite glasses system doped samarium oxide with chemical
composition of (68–x) TeO2 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3, where x are 0.00 0.05 0.10 0.50
1.00 and 1.50 in mol% have been synthesized by conventional melt quenching technique at
room temperature at 950 oC for 1 hour. This research study on spectroscopy properties. In order
to study the role of Sm2O3 in zinc bismuth barium tellurite glass systems. The results shown that
the density increased whereas the molar volume decreased with increasing of Sm2O3
concentrations. The optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength
range of 500 – 2,000 nm for Sm3+ ion, the intensity of all absorption bands increased with
increasing Sm2O3 content. In addition, the luminescence properties of Sm2O3 doped zinc bismuth
barium tellurite glass systems were carried out using excitation wavelengths of 403 nm the
luminescence peaks around 599 nm.
Keywords: tellurite glasses, samarium oxide, spectroscopy properties
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาฟสกิ สเรื่องคลื่น โดยใชนวัตกรรม
Superposition Principle of Wave ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนศรีวชิ ัยวิทยา
Comparison of the Achievements of Physics Subject is Waves
Superposition Principle the Wave of Mathayomsuksa 5 Students
เฉลิมชัย โพธิ์รังนก1 ฐิติมา กรประเสริฐ1 จงกลณี นกทอง1 ศุภรัตน ทัศนเจริญ1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,*
และมัทนี เสียงเสนาะ2
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่องคลื่นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่องคลื่นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ถ. มาลัยแมน ตําบล
วังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งไดมาจาก
การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 16 คน เนื่องจากครูที่
ปรึกษาของนักเรียน หองนี้เปนครูพี่เลี้ยงของผูวิจัย ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
1) นวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 10 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอการเรียนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20
ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)
จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 90 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยนวัตกรรม Superposition Principle of wave
เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
คําสําคัญ: เจตคติ นวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คลื่น

Abstract
The objectives of this research are: 1. To compare the learning achievement of physics
subject in waves of Secondary School Year 5 students using innovative technology.
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Superposition Principle of waves between before and after study 2. To study students'
satisfaction towards learning by using innovation. Superposition Principle of wave The Subject is
the wave of Secondary School Year 5 students. The sample group used in this study was
Secondary School Year 5 students. The sample group used in this study was Secondary School
Year 5 student at Srivichai Wittaya School, Malaiman Road, Wang Taku Subdistrict, Mueang
Nakhon Pathom District. Nakhon Pathom Province, Semester 1, Academic Year 2020, 1
classroom, which was obtained from Specific randomness (Purposive Sampling). Secondary
School Year 5/2, 16 students. Because the teacher advisor of the student. This room is the
mentor of the researcher. The duration of the research was 2 hours. The research instruments
were 1) Superposition Principle of wave Innovation in Secondary School Year 5, 2) 10 items of
achievement test, and multiple choice exams 4 options. 3). Student satisfaction questionnaire
towards innovative learning. Superposition Principle of wave, about waves in Secondary School
Year 5, amount 20 items. Research result 1) Students who are taught using innovation
Superposition Principle the Wave, Subject is wave the Secondary School Year 5 had
significantly higher post-learning achievement at the. 01 2) More than 90 percent of students
have a positive attitude towards innovative learning. Superposition Principle of wave,Subject is
wave of Secondary School Year 5 at a very satisfying level. Which is higher than the specified
criteria
Keywords: attitude, innovation, achievement, waves
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การพัฒนาแกวสีน้ําเงินในระบบแกวโซดาไลมจากเศษแกวเหลือใช
The Development of Deep Blue Colored Glasses in Soda Lime Glass
Matrix from Glass Waste
วีรวัต บุญพา1 สายธาร บูชา2 และกีรติ เกิดศิริ1,3,*
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
keyrati@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไ ดพัฒนาตัวอยา งแกวสีน้ํา เงิน ในระบบโซดารไ ลมโดยใชเศษแกว เหลือใชที่เจือดว ยโคบอลต
ออกไซด (CoO) ในปริมาณที่แตกตางกัน แลวศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง ผลการวิจัยพบวาคา
ความหนาแนนและคาดัชนีหักเหของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเขมขนของ CoO ในขณะที่คาปริมาตร
เชิงโมลจะมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของ CoO ในระบบแกว การวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบพีค
การดูดกลืน ในชวงความยาวคลื่นประมาณ 525, 625 และ 725 นาโนเมตร นอกจากนี้พบวาสีของตัวอยางแกว
สอดคลองกับคาพารามิเตอรในระบบ CIE L*a*b ดังนั้นผลงานวิจัยนี้จึงเปนแนวทางในการนําเศษแกวเหลือใชจาก
ครัวเรือนมาใชใหเกิดประโยชน และยังชวยลดปริมาณขยะเศษแกวเหลือใชไดอีกดวย
คําสําคัญ: แกวโซดาไลม แกวสี เศษแกวเหลือใช สมบัติทางแสง

Abstract
This research work has been developed the deep blue colored glasses in soda lime
glass systems doped with different CoO content by using glass waste as the substance and has
been studied their physical and optical properties. The results showed that density and
refractive index values tended to be increased along with increasing of CoO content. Whereas,
the molar volume decreased with increasing of CoO content in glass matrix. The absorption
spectra of glass sample showed three absorption peaks at wavelengths of approximately 525,
625 and 725 nm. The emission spectra of the glasses were illustrated the highest emission
intensity at 613 nm wavelength. Moreover, the color of glasses associated with the parameter in
the CIE L*a*b color coordinate. Hence, the results from this research could imply as a new way
to recycle household glass waste and also helpsreduce the amout of glass waste.
Keywords: soda lime glass, colored glass, glass waste, optical properties
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การเตรียมสารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกสําหรับประยุกตใชในการ
เตรียมฟลมบางตัวนําโปรงแสงอินเดียมทินออกไซด
Preparation of Indium Oxide Doped with Tin Oxide Compounds for
Application in Preparation of Indium Tin Oxide Transparent
Conducting Films
ณรงคชัย บุญโญปกรณ1,2,*
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หนวยวิจัยการเคลือบฟลมบางในสุญญากาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*nb_narongk@yahoo.com

2

บทคัดยอ
ในงานวิจัยชิ้นนี้เปาสารเคลือบออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกถูกเตรียมขึ้นโดยการผสมผงออกไซดของ
อินเดียมที่ถูกเจือดวยผงออกไซดของดีบุก 3, 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก อัดและอบผนึกที่อุณหภูมิ 1,300
องศาเซลเซียสเปนเวลานาน 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศปกติ จากผลการวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซแสดงใหเห็นโครงสรางผลึกของสารประกอบอินเดียมออกไซด มีพีคเดนของระนาบ (222),
(400), (440) และ (622) และนําเปาสารเคลือบออกไซดของอินเดียมที่ถูกเจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก มาประยุกตใชเปนเปาสารเคลือบสําหรับเคลือบฟลมบางตัวนําโปรงแสงอินเดียมทินออกไซดดวยเทคนิค
อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง มีคาสภาพตานทานไฟฟา 2.97 × 10-3 โอหม-เซนติเมตร
คําสําคัญ ฟลมบางตัวนําโปรงแสง ออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง

Abstract
In this research, targets of tin-doped indium oxide were prepared by mixing powder of
indium oxide doped with powder of tin oxide 3, 5 and 10 weight percent which were pressed
and sintered at 1,300 degree Celsius for 3 hours in normal atmosphere. From crystal structure
analysis by X-ray diffraction technique, the crystal structure of indium oxide has been shown
obviously with dominant peaks of (222), (400), (440) and (622) planes. The target of indium oxide
doped with tin oxide 10 weight percent has been used for preparations of indium tin oxide
transparent conducting thin films by RF magnetron sputtering technique with electrical resistivity of
2.97 × 10-3 Ohm-cm.
Keywords : transparent conducting thin film, indium oxide doped with tin, RF magnetron sputtering
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเกมโดมิโน
เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
Comparison of Achievements Before and After Class using Domino
Games Radioactivity of Grade 12 Students at Wat Huai Chorakhe
Wittayakhom School.
นนทรี โพธิร์ ังนก1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1,* และมัทนี เสียงเสนาะ2
1

สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช เกมโดมิโน เรื่อง
กัมมันตภาพรังสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ที่มีตอการเรียนฟสิกสการโดยใชเกมโดมิโน เรื่อง
กัมมันตภาพรังสี มาใชในการเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชา
ฟสิกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 16 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ สื่อเกมโดมิโน แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สวนการ
วิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test for Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบวา
1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชเกมโดมิโน
เรื่อง กัมมันตภาพรังสี พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนฟสิกส โดยใชเกมโดมิโน
เรื่อง กัมมันตภาพรังสี พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกมโดมิโนอยูที่รอยละ 89
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส วิธีสอนโดยใชเกมโดมิโน ธาตุกัมมันตภาพรังสี

Abstract
This research aims to compare achievements before and after class. Using domino games
on radioactivity of grade 12 students at Wat Huai Chorakhe Witthayakhom School. And to study
the satisfaction of grade 12 students at Wat Huai Chorakhe Witthayakhom School. Towards
studying physics using domino games. Radioactive matters are used in schooling. The samples
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used in this research were sixth graders studying physics, semester 2, academic year 2020, Wat
Huai Chorakhe Witthayakhom School. 1 classroom 16 students Research tools are domino
game media, learning management plans, academic achievement tests, etc. The data analysis
section uses the mean (x) standard deviation (S.D.) test values (t-test for Dependent Samples).
Research result
1 Comparison of achievements before and after grade 12. Using domino games about
radioactivity. It found that students achieved statistically significantly higher achievements after
studying than before at .05.
2 Results of the grade 12 student satisfaction study on physics using domino games
about radioactivity. It found that students were 89 percent satisfied with using domino games.
Keywords: physics achievements, how to teach using a domino game, radioactive elements
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คณิตศาสตรและสถิติ
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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ผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่อง รอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
The Effects of Active Learning Approach on Percentage Lesson of
Pratgomsuksa 5 Syudents
พรนรินทร โสภาพ1,* พรสิน สุภวาลย1 และสมวงษ แปลงประสพโชค1
1

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*056pornnarin@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูเชิงรุกเรื่อง รอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ศึกษาพัฒนาการของการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานโนนสูง ตําบลแขม อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 14
คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุกเรื่อง รอยละ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รอยละ และคาดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบวา
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รอยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน โดยใชการจัดการเรียนรู
เชิงรุก มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 11.36 คะแนน คิดเปนรอยละ 37.87 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 17.43 คะแนน
คิดเปนรอยละ 58.10 ซึ่งสูงกวารอยละ 50 และเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 20.24 ของคะแนนเต็ม
2) พัฒนาการของการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนเรื่อง รอยละ โดยการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการสูงขึ้นรอยละ 10 - 80 เฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ33 โดยมี 6 คน มี
พัฒนาการรอยละ 50 - 80 นักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู 4 คน มีพัฒนาการรอยละ10 - 16 นอกนั้น 4 คนมี
พัฒนาการรอยละ 18 - 33
3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเรื่องรอยละโดยการจัดการเรียนรูเชิงรุกในระดับมาก ( µ = 3.93,
σ = 0.68) และพบวานักเรียนพอใจในระดับมากทุกดานไดแกดานการจัดการจัดการเรียนรู ( µ = 3.84, σ =
1.01) ดานครูผูสอน ( µ = 4.13, σ = 0.96) ดานสื่อการเรียนรู ( µ = 3.98, σ = 1.05) และดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ( µ = 3.68, σ = 1.04)
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูเชิงรุก การจัดการเรียนรูเรื่องรอยละ ดัชนีประสิทธิผล

Abstract
The purposes of this study were to study the results of the active learning approach on
percentage lesson of Prathomsuksa 5 students intended to; 1) study about the achievement
104

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

oflearning 2) study students’ learning progression and 3) investigate the satisfaction levels . The
target population was 14 Prathomsuksa 5 students from Ban Nonsoong School, Khaem subdistrict, Uthumphornphisai district, Sisaket province during the second semester of the 2020
academic year. The instruments used in this research were 1) active leaning lesson plan 2)
achievement tests 3) satisfaction survey form on percentage lesson for Prathomsuksa 5
students. The Statistics used in this study were descriptive statistics; mean, percentages,
standard deviation and effectiveness index.
The results of the study were as follows: 1) Prathomsuksa 5 students had the pretest
mean score at 11.36 or 37.87 percent and the posttest mean score at 17.43 or 58.10 percent.
The posttest mean score was higher than 50 percent and increase 20.24 percent from total
score. 2) Mathematics’ Learning progression of Prathomsuksa 5 students after using active
learning approach on percentage lesson was higher 10-80 percent and mean score was higher
at 33 percent. There were 6 students had learning progression score at 50 - 80 percent, 4
learning disability students had learning progression score at 10 - 16 percent and 4 students had
learning progression score at 18 - 33 percent. 3) The students’ satisfaction after learning with
active learning approach on percentage lesson was at high level ( µ = 3.93, σ = 0.68) and the
satisfactions of each aspect, such as teaching ( µ = 3.84, σ = 1.01), teacher ( µ = 4.13, σ =
0.96), instructional media ( µ = 3.98, σ = 1.05) and measurement and assessment ( µ = 3.68,
σ = 1.04) were at high level.
Keywords: active learning, teaching percentage, effectiveness Index
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ผลการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน
Photomath สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Effects on Instructional Management on One Variable Linear Equations
by using Photomath Application for Mathayomsuksa I Students.
จุฑารัตน บุญชูวงค1,* พรสิน สุภวาลย1 และเดช บุญประจักษ1
1

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*kruporfai@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
กอนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จํานวน 120 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุม
อยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 แผน 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 22 ขอโดยเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบ
อัตนัย จํานวน 2 ขอ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู
สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู แอปพลิเคชัน Photomath สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

Abstract
The purposes of this research were to study of learning management by using
Photomath application of Mathayomsuksa I students 1) compare the learning achievement of a
one variable linear equation Pre and post 2) study the satisfaction of Mathayomsuksa I
students, the student used in this study was Mathayomsuksa I, Mattayomwatnongchok School
120 students. The sample groups used in this study was obtained by randomly with 30 students.
The tools used in this research were 1) one variable linear equation learning plan, 12 plans 2)
an achievement test were 22 items into multiple-choice, 20 items and a subjective test of 2
items 3) the satisfaction questionnaire of Mathayomsuksa I students. The statistics were used
by mean, standard deviation, and dependent sample t-test. The results of the research were as
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follows: 1) learning achievement after was significantly higher than pre-learning management at
the .05 level 2) satisfaction of students overall satisfaction was at a high level.
Keywords: managing learning, photomath application, one variable linear equation.
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชปญ
 หาเปนฐาน
The Results of Mathematics Learning Activity on Addition, Subtraction,
Multiplication and Division of Whole Numbers for Grade 4 Students
by using Problem-Based Learning (PBL)
นัฎฐกิตติ์ เพชรี1,* สมวงษ แปลงประสพโชค1 และกฤษณะ โสขุมา1
1

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* optimusmath@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชปญหาเปนฐานมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑรอยละ 70
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประชากรเปนนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ปการศึกษา 2563 จํานวน 190 คน กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียน จํานวน 42 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 23 ขอ และ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
โดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .052)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ

Abstract
This research is a study of Mathematics learning activity on Addition, Subtraction,
Multiplication and Division of Whole Numbers by using the Problem-Based Learning Approach. The
study aimed at: 1) to compare academic achievement before and after learning activity, 2) to
compare academic achievement with 70 percent criteria, 3) to study the students’ satisfaction
towards the learning activity. The population was 190 Grade 4 students of
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Anubanphraboromrachanusorndonchedi School in the academic year 2020. The 42 sample was
selected by using simple random sampling method. The tools used in this research were 1) 10
lesson plans 2) 23 Mathematics academic achievement tests 3) questionnaire on satisfaction
towards the learning activity. The collected data was accomplished on academic achievement
test scores before and after the instructional treatment. The statistics used in data analysis
were Mean and Standard Deviation and the hypothesis was tested by using the statistical tools.
The findings of the research were as follows: 1) The achievement in Mathematics after receiving
the instructional treatment with one variable was higher than before receiving the instructional
treatment with statistical significance at .05 level. 2) The achievement in Mathematics after
receiving the instructional treatment with one variable was higher than 70 percent with
statistical significance at .05 level. 3) The Grade 4 students’ opinions towards the instruction
were at a high agreement level.
Keywords: problem-based learning, addition, subtraction, multiplication and division
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รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โดยใชการจัดการเรียนรูแ บบหองเรียนกลับดาน
The Mathematics Learning Activity on Three-Dimensional Geometry
for Grade 6 Students by Using the Flipped Classroom
ชยาพร สงศรี1,* สมวงษ แปลงประสพโชค1 และพรสิน สุภวาลย1
1

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* chayaphornsongsri@gmail.com

บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู เ รื่ อ ง รู ป เรขาคณิ ต สามมิ ติ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวาเกณฑของโรงเรียนรอยละ 60 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิตกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 185 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 29 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน 2) ชุดแบบฝก จํานวน 10 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูเรขาคณิตสามมิติ จํานวน 30 ขอ โดยแบงเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 27 ขอ และแบบทดสอบ
อัตนัย จํานวน 5 ขอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ดาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน รูปเรขาคณิตสามมิติ ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

Abstract
This research was a study of The Mathematics Learning Activity on Three-Dimensional
Geometry for Grade 6 Students by using the flipped classroom. The study aimed at: 1) to
compare academic achievement before and after learning activity, 2) to compare academic
achievement with 60 percent criteria, 3) to study the students’ satisfaction towards the learning
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activity. The population was 7 classes 185 Grade 6 students of Beaconhouse Yamsaard School
Rangsit School in the academic year 2020. The 1 class compose of 29 students was selected by
using simple random sampling method. The tools used in this research were 1) 10lesson plans
2) 10 practice sets 3) 30 achievement tests 4) questionnaire on satisfaction towards the learning
activity. The collected data was accomplished on academic achievement test scores before
and after the instructional treatment. The statistics used in data analysis were mean and
standard deviation and dependent sample t-test. The findings of the research were as follows:
1) The achievement in mathematics after receiving the instructional treatment was higher than
before receiving the instructional treatment at .05 level of significance. 2) The achievement in
mathematics after receiving the instructional treatment was higher than 60 percent at .05 level
of significance. 3) The Grade 6 students’ opinions towards the instruction were at a high
agreement level.
Keywords: flipped classroom, three-dimensional geometry, satisfaction towards the learning activity
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การจัดการขอมูลไมสมดุลของการทํากลยุทธเสนอขายประกันตอยอด
สําหรับผูถือบัตรเครดิต
Managing the Imbalanced Data of Cross-sell Strategy
for Credit Card Holders
กิตติภพ แซเตีย1 และ จิรภัทร หยกรัตนศักดิ1,*
์
1

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*jiraphat.yo@kmitl.ac.th

บทคัดยอ
ปจจุบันการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตตอยอด (Cross-sell) สําหรับผูถือบัตรเครดิตของธนาคารตาง ๆ
ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย แตผลตอบรับในการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตนั้นมีการตอบรับเอนเอียงไป
ทางปฏิเสธการขาย จึงทําใหเกิดความไมสมดุลของขอมูลในการเสนอขาย ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงจัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคจัดการขอมูลที่ไมสมดุลของผลการตอบรับ เพื่อการนําไปใชงานสรางแบบจําลองทํานายอัตราตอบรับ
การเสนอขายกรมธรรม ทั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางชุดขอมูลจําลองประกอบไปดวยตัวแปรตาง ๆ ของลูกคาแตละคนพรอม
ทั้งคําตอบในการตอบรับ โดยใหคําตอบในการตอบรับมีสัดสวนไมสมดุล (Imbalanced Data) คลายกับขอมูลจริง
แลวไดใชเทคนิคการสังเคราะหขอมูลดวยวิธีการสุมลด (Under Sampling) วิธีการสุมเกิน (Over Sampling) และ
วิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (Synthetic Minority Over-sampling Technique: SMOTE) มาจัดการชุดขอมูล แลวใช
อัลกอริทึมชวยเลือกปจจัยที่เหมาะสม และใชแบบจําลองถดถอยในการทํานายเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิค
การจัดการขอมูล ผลการวิจัยพบวา วิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม SMOTE มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการแกปญหา
ขอมูลไมสมดุลของการเสนอขายกรมธรรม
คําสําคัญ: กรมธรรมประกันชีวิต บัตรเครดิต ขอมูลไมสมดุล วิธีการสุม

Abstract
Cross-selling insurance products, which is part of banking activities, has grown in
importance in today's banking industry. Because of the negative customer responses, highly
imbalanced data is taken into account. The study introduces the concept of management
imbalanced data and a forecasting model for predicting customer satisfaction response rates,
including with specific data. In this study, a simulated dataset was created that replicated the
statistical properties of the original data. The data is then adjusted using Under Sampling, Over
Sampling, and the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE). In addition, an
algorithm is used to select the precise factor. Furthermore, regression analysis is used to
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forecast the effectiveness of data analysis. This study demonstrates that the Synthetic Minority
Over-sampling Technique (SMOTE) is an effective method for improving the imbalanced crossselling insurance data.
Keywords: life insurance policy, credit card, imbalanced data, data sampling
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ผลการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI
The Effect of Cooperative Learning by TAI Technique on Analytic
Geometry in Mathenatics Learning Achievement
for Mathayomsuksa 4 Students
เกริกเกียรติ แสงวิทยาประทีป1,* กฤษณะ โสขุมา1 และเดช บุญประจักษ1
1

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*kerkkiet.s@sk.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง
เรขาคณิตวิเคราะห ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI กับเกณฑรอยละ 70 และ 3) เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันเปน
กลุมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 6 หอง จํานวนนักเรียน
450 คน สุมตัวอยางดวยการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ไดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 409
จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 25 ขอมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต 0.27 – 0.83 มีคาความยากตั้งแต 0.47 – 0.83 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.79 และแบบ
สังเกตพฤติกรรมการทํางานรวมกันเปนกลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบที (t – test) ผลการวิจัย พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
เรขาคณิตวิเคราะห หลังการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห หลังการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI สูงกวา
เกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนที่
เรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI มีพฤติกรรมการทํางานกลุมคิดเปนรอยละ 83.42 อยูในระดับสูง
คําสําคัญ: เรขาคณิตวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI
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Abstract
The purpose of this study were 1) to compare pre-test and post-test of academic
achievement who studied Mathematics with the TAI technique on the subject of analytic geometry
2) to compare academic outcomes of Mathayomsuksa 4 students who studied Mathematics after
learning with the TAI technique on the subject of analytic geometry to the 70% standard and 3) to
observe the behavior of working together as a group of Mathayomsuksa 4 students. The research
population were 450 Mathayomsuksa 4 students in the first semester of 2020 academic year at
Suankularb Wittayalai School, Bangkok. The sample consisted of 45 Mathayomsuksa 4 students
they were randomly selected by simple sampling. The research instrument employed in this
study was a set Mathematics lesson plans on the subject of analytic geometry for
Mathayomsuksa 4. The lesson plans comprised seven plans. The test for academic results
consisted of 25 four-choice questions with discrimination values for individual questions ranging
from 0.27 - 0.83 and Difficulty index values ranging from 0.47 - 0.83 and reliability of 0.79. The
data were analyzed employing paired t-test. The results of the study are described as follows 1)
the students post-test achievement higher than pre-test achievement with the .05 statistically
significant 2) the post-lesson academic outcomes on the subject of analytic geometry of
Mathayomsuksa 4 students who learned with the TAI technique was higher than 70% of
standard at the .05 statistically significant 3) the group working behavior of students in
cooperative learning with the TAI technique group was very high leveled at 83.42 percent of the
full score.
Keywords : analytic geometry, academic achievement, cooperative learning with the TAI technique
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การจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะ วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1เรื่อง
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Learning Management in Calculus and Analytical Geometry I
using Skill Practice the Topic of Limits and Continuity of Functions
for Studentsof Phranakhon Rajabhat University
สิริกาญจน สิมลี1,* สมวงษ แปลงประสพโชค1 และกฤษณะ โสขุมา1
1

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*sirikarn.sim@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะ วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห 1เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังจัดกิจกรรม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑรอยละ 60 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ตอกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยาง จํานวน 43 คน สุมอยางงายจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดการ
เรียนรู (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
โดยใชการฝกทักษะ หลังการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
โดยใชการฝกทักษะหลังการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไมสูงกวาเกณฑรอยละ 60
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะอยูที่ระดับมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การฝกทักษะ

Abstract
This research studies the learning management in Calculus and Analytical Geometry I
usingskill practice. The topic of Limits and Continuity of functions are used for students of
PhranakhonRajabhat University. The purposes of this research were 1) to compare the learning
achievement between before and after Learning management. 2) to compare the learning
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achievement after Learning with the standard criteria of 60 percent. 3) to study students’
satisfaction towards learning management. The sample was obtained by a simple random
sampling technique which consisted of 43 students from Faculty of Science and Technology and
Faculty of Industrial Technology Phranakhon Rajabhat University. The instruments used in this
research were (1) lessons plans (2) learning achievement test (3) satisfaction measurement form
towards learning management. The statistics used in this research were mean, standard
deviation and dependent t-test. The results of the research were 1) the learning achievement
after using skill practice was higher than before using skill practice packages at .05 statistics
significant. 2) the learning achievement after using skill practice was not higher than 60
percentage. 3) The students were satisfied with learning management at the high level.
Keywords: learning management, limits and continuity, skill practice
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การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทาน
แบบแมกนิโทเมตริกจากตัวกลางนําไฟฟาสามชั้นดวยชั้นขอบเขตแบบเลขชี้กําลัง
Mathematical Modelling of Magnetometric Resistivity Response from a
Three-Layered Conductive Medium with Exponential Boundary Layer
สุภารัตน ถิรนันทนากร1 และวรินทร ศรีปญญา1,*
1

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*w.sripanya@windowslive.com

บทคัดยอ
ผลเฉลยเชิงวิเคราะหของสนามแมเหล็กในสภาวะคงตัวอันเปนผลมาจากแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงไดถูก
นําเสนอขึ้นสําหรับปญหาของแหลงจายไฟฟาและตัวรับสัญญาณซึ่งถูกฝงอยูในพื้นผิวดินที่มีลักษณะเปนชั้นขนานกับ
แนวระดับ ตัวแบบของพื้นโลกที่มีลักษณะเปนชั้นแบบ 3 ชั้นตอเนื่องกันถูกนํามาพิจารณาในกรณีที่พื้นผิวดินชั้นบน
และชั้นลางเปนแบบเอกพันธุ โดยที่ชั้นกลางเปนชั้นรอยตอซึ่งมีสภาพนําไฟฟาเปลี่ยนแปลงแบบเลขชี้กําลังตามความ
ลึกของพื้นโลก การแปลงฮันเกลแบบทั่วไปถูกนํามาใชในปญหาซึ่งทําใหไดผลเฉลยเชิงวิเคราะห ผลลัพทที่เกิดขึ้นถูก
นํามาเขียนกราฟแสดงพฤติกรรมของสนามแมเหล็ก แนวเสนโคงของสนามแมเหล็กแสดงถึงนัยสําคัญบางประการ
ของการแปรผันของสภาพนําไฟฟา
คําสําคัญ: สภาพตานทานแบบแมกนิโทเมตริก ชั้นขอบเขตแบบเลขชี้กําลัง การแปลงฮันเกล

Abstract
An analytical solution of the steady state magnetic field resulting from a direct current
source is derived for the problem of a buried current source and a buried receiver within a
horizontally stratified layered earth structure. Three-layered continuously earth model is
considered in the case of homogeneous overburden and host medium in which the middle is a
boundary layer whose conductivity varies exponentially with depth. The generalized Hankel
transform is introduced to our problem and analytical result is obtained. The effects of
magnetic fields are plotted to show the behavior of the fields. The curves of magnetic fields
show some significance to the variation of conductivity.
Keywords: magnetometric resistivity, exponential boundary layer, Hankel transform
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ระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
Economic Crop Information Management System of Dan Makham
Tia District Kanchanaburi
ธีรเดช เทวาภินนั ท1,* อุไรรัตน แซตั้ง1 และสะไบแพร อาจศรี1
1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
*teeradetk@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาระบบจั ด การข อ มู ล พื ช เศรษฐกิ จ อํ า เภอด า นมะขามเตี้ ย จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของทองถิ่น ดังนั้นทางสํานักงานเกษตรอําเภอดานมะขามเตี้ยได
เล็งเห็นถึงความสําคัญจึงมีแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจใหเปนระบบ เนื่องจากปจจุบันขอมูล
สวนใหญถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ปญหาที่พบคือเอกสารสูญหาย การฉีกขาด สกปรก การเผยแพรลาชา เปนตน
ทางสํานักงานตองการใหพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อจัดเก็บฐานขอมูลพืชเศรษฐกิจของอําเภอดานมะขามเตี้ยในรูปแบบ
ของแอพพลิเคชัน โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาจัดการเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยงานวิจัยนี้ไดออกแบบและพัฒนาระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ ซึ่งระบบมีการทํางานเปน 2 สวน
ดังนี้ 1) เว็บแอปพลิเคชัน ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจโดยการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตาง ๆ สวน
ผูใชงานสามารถดูขอมูลรายละเอียดตาง ๆ และตั้งกระทูขอความและแสดงความคิดเห็น 2) โมบายแอปพลิเคชัน
มีการทํางานคือ สามารถระบุตําแหนงที่อยูของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดของแตละหมูบาน โดยผูใชงานสามารถดู
ตําแหนงพิกัด ของพืชได สวนผูดูแลสามารถเพิ่มขอมูลพิกัดของพืชผานอุปกรณมือถือได และผูพัฒนาระบบได
ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของระบบออกเปนสองดาน คือ 1) ความพึงพอใจ ในการใชงานผานเว็บแอป
พลิเคชัน และ 2) ความพึงพอใจในการใชงานระบบผานโมบายแอปพลิเคชัน โดยผูที่ทําการประเมินประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน และเจาหนาสํานักงานเกษตรอําเภอดานมะขามเตี้ย จํานวน 10 คน
จากผลการประเมินพบวา ในดานที่ 1 การใชงานผานเว็บแอปพลิเคชัน ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับดี มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.11 และผลการประเมินดานที่ 2 การใชงานผานโมบายแอปพลิเคชัน ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยใน
ระดับที่ดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.55 ตามลําดับ
คําสําคัญ: โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร โมเดล-วิว-วิว-โมเดล เอพีไอ

Abstract
This research aims to develop a system for managing economic information on crops of
Dan Makham Tia, District Kanchanaburi. In which agriculture is the main occupation of the local
area. Therefore, the Dan Makham Tia District Agricultural Office realizes the importance and
therefore has the idea to develop a system for systematic economic crop information
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management. As most information is now stored in a document format. The problems found
are lost documents, torn, dirty, delayed publishing, etc. The office wants to develop a system to
store economic data of the Dan Makham Tia district in the form of an application. By bringing
modern technology into the deal to facilitate the convenience of users and related agencies. By
this research, design and development of economic information management system. Which
the system has working in 2 parts as follows: 1) Web application, Administrators can manage
economic crop data by adding, deleting, editing various information. Users can view detailed
information and post posts and leave comments. 2) Mobile application, there is work able to
locate the location of each type of economic crops in each village. Where users can see the
coordinates of plants. Administrators can add the coordinates of the plant through a mobile
device. And the system developer has designed two aspects of the performance assessment: 1)
satisfaction on the web application and 2) the satisfaction of using the system through the
mobile application. Computer experts of 3 people and officials of the Agricultural Office of Dan
Makham Tia district of 10 people. From the evaluation results, it was found that in the first
area, web application usability. The users have the average satisfaction at a good level, the
average is 4.11. And the results of the evaluation of the second side of the mobile application.
The users have a good average of satisfaction. The average was 4.55, respectively.
Keywords: model-view-model, model-view-view-model, API
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การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
The Development of Computer Science Department’s Database
management system, Kanchanaburi Rajabhat University
ญาณี วงคตันฮวด1 ธีรเดช เทวาภินันท1 และนิลุบล ทองชัย1,*
1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*nilubon.tongchai@ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล แกไขปญหาการจัดการขอมูลที่มีความ
ซ้ําซอน และการสูญหายของขอมูลสารสนเทศ ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลนี้ใชซีชารป (C#) เปนภาษาหลักในการพัฒนา ใชเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET)
เปนเฟรมเวิรคในรูปแบบการเขียนเอ็มวีซี (MVC) และใชไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (Microsoft SQL
Server) เปนตัวจัดการฐานขอมูล การพัฒนาระบบยึดหลักการพัฒนาระบบตามหลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) เบื้องตนทดสอบกับผูใชงาน 3 กลุม คือ ผูดูแลระบบ 1 คน นักศึกษา 15 คน และผูใชงานทั่วไป 4
คน ผลการดําเนินงานพบวา ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีทุกดาน โดยเรียงตามลําดับผลการประเมิน สูงที่สุด
คือดานการออกแบบระบบ (𝑥̅ = 4.15, S.D. = 0.79) รองลงมา คือดานประสิทธิภาพของระบบ (𝑥̅ = 4.13, S.D.
= 0.72) และดานการใชงานระบบ (𝑥̅ = 4.09, S.D. = 0.66) ตามลําดับ โดยระบบสามารถทํางานไดตรงตามความ
ตองการของผูใชและสามารถนําไปใชงานไดจริง
คําสําคัญ: พัฒนาซอฟตแวร เอเอสพีดอตเน็ต เอ็มวีซี วงจรการพัฒนาระบบ

Abstract
The purpose of this project was to develop a database management system of the
department of Computer Science, Kanchanaburi Rajabhat University. In order to solve the
problem of redundant data management and the loss of information. C# was used as the
main language for development, ASP.NET was used as a framework for MVC writing and
Microsoft SQL Server was used for database management. The System was developed
respectively to the theory of System Development Life Cycle (SDLC), evaluated and initially
tested with 3 groups of users which are 1 system administrator, 4 general users, and 15 students
from the department of Computer Science, Kanchanaburi Rajabhat University. Results showed
that participants satisfied in ‘good’ level to all 3 aspects. The aspect of system design held the
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highest average score (𝑥̅ = 4.15, SD = 0.79), followed by the system efficiency (𝑥̅ = 4.13, SD =
0.72) and the system usage (𝑥̅ = 4.09, SD = 0.66) respectively. The system can work functionally
according to the needs of users.
Keywords: software development, ASP.NET, MVC, system development life cycle (SDLC).
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ประสิทธิภาพการรูจําภาษามือไทยโดยใชเครือขายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชัน 2 มิติ
The Performance of Thai Sign Language Recognition Using 2D
Convolutional Neural Networks
เอกบดินทร เกตุขาว1,*
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*eakbodin.g@chandra.ac.th

บทคัดยอ)
ในบทความนี้ ไดเสนอการใช 2D Convolutional Neural Networks สําหรับการรูจําลักษณะทาทางภาษา
มือไทย โดยไดฝกเครือขายเชิงลึกแบบ end-to-end สําหรับการรับรูทาทางแบบตอเนื่อง ซึ่งเครือขายที่ใชคือ 2D
convolutions เพื่อดึงขอมูลคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับลักษณะทาทางของภาษามือไทย โดยไดทําการออกแบบ
โมเดล 2D CNN และการสรางชุดขอมูลลักษณะทาทางของภาษามือไทย ซึ่งใช 2D convolution และ pooling
layers ชวยในการเรียนรูความแตกตางของขอมูล โดยไดใชลักษณะทาทางภาษามือไทย จํานวน 3 ทาทาง คือ
สวัสดี รัก และไมสบาย ทําการเลือกภาพทาทางละ 1000 ภาพรวม 3000 ภาพในการเรียนรูและใชทาทางละ 100
ภาพรวมเป น 300 ในการทดสอบ โดยในการทดลองได แ สดงให เ ห็น ว า โมเดลที่ ไ ด อ อกแบบสามารถชว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรับรูทาทางอยางมาก ไดคาความแมนยํา (Accuracy) เปน 0.93 และไดคาการสูญเสีย (Loss) เปน
0. 27 ที่ไดรับจาก 2D CNNs ใชเวลาในการเรียนรูทั้งหมด 1 ชั่วโมง 15 นาที 46 วินาที
คําสําคัญ: เครือขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 2 มิติ การรูจําลักษณะทาทางภาษามือ การเรียนรูเชิงลึก

Abstract
In this paper propose 2D Convolutional Neural Networks in Thai sign language
recognition. Network was train by end-to-end for continuous gesture recognition. 2D
convolutions was choose to extract features related to the gestures of Thai sign language. The
design of the 2D CNN model and the generate of Thai sign language gesture data set, using 2D
convolution and pooling layers, was used to train differentiation of the data. In experiment use
3 Thai sign language gestures: "Hello", "Love" and "Sick", 1000 images of each gesture, total 3000
images were selected in training and used 100 images of each gesture, total of 300 images were
selected to test. The experiment shown that the designed model can greatly enhance the
gesture perception, accuracy value is 0.93 and loss value is 0.27 obtained from 2D CNNs. The
total learn time is 1 hr 15 min 46 sec.
Keywords: 2D convolution neural network, sign language recognition, deep learning
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การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา
3.0 สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี
The Development Robotics Learning Curriculum Using STEM 3.0 for
Elementary School Students, Wat Kongkaram School, Lop Buri
เอกบดินทร เกตุขาว1,*
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*eakbodin.g@chandra.ac.th

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา
3.0 สําหรับนักเรียนประถมศึกษา หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการ
หุนยนต และประเมินผลความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต โดยใชแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา 3.0 ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรีที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 24 คน
โดยไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาจง โดยผลการวิจัยพบวาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต
โดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 80.97/86.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาสําหรับ
นักเรียนประถมศึกษา หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง
พอใจของพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียน
ประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ ) เทากับ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: สะเต็ม 3.0 วิทยาการหุนยนต การพัฒนาหลักสูตร

Abstract

The objectives of research are to develop a robotics learning curriculum using STEM 3.0
for elementary school students and find academic achievement before and after studying
robotics learning courses and evaluate the satisfaction of the training of robotics learning
courses using STEM 3.0 for early childhood student at Wat Kongkaram School, Lop Buri, which
study in science subjects total 24 people. The sample group was chosen by the purposive
sapling. The results shown that the robotics learning curriculum using STEM 3.0 for elementary
school students has the efficiency is 80.97/86.45 which was higher than the 75/75 in criteria. The
academic achievement of training the robotics learning course using STEM for elementary
school students have a higher average score than before studying, there was statistical
significance at the .05 level and the satisfaction of the training of robotics learning curriculum
using STEM for elementary school students has mean (𝑥̅ ) is 4.52, which is at highest level.
Keywords: STEM 3.0, robotics, curriculum development
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ระบบการขายลูกปลาน้าํ จืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2
Freshwater Fry Sales System: A Case Study Chumpon Farm 2
สมจินต จันทรเจษฎากร1 และจุฑามาศ จันทโชติ1,*
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*584267004@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
ระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 เปนการพัฒนาระบบการขายลูกปลาของฟารม ที่ชวย
ใหการบันทึกขอมูลรวมทั้งการขายลูกปลาและการสั่งจองลูกปลาของฟารม ซึ่งจดบันทึกดวยกระดาษหรือไวทบอรด
ใหเปนระบบอัตโนมัติที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถตรวจสอบขอมูลลูกปลา ขอมูลราคาตนทุน ราคาขาย
และขอมูลรายรับ ของฟารมรวมทั้งสามารถออกรายงานการขายลูกปลาและรายงานการจัดสงลูกปลาประจําเดือน
ของฟารมได ผูวิจัยไดทําการนําระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 ที่ไดพัฒนาขึ้นใหกลุมตัวอยาง
ไดแก ผูประกอบธุรกิจฟารมปลาไดทดลองใชโดยการติดตั้งคอมพิวเตอรและระบบการขายลูกปลาน้ําจืดใหกับ
เจาของฟารมไดทดลองใช นอกจากนี้ระบบมีการนําไปทดสอบการใชงานและประเมินผล ซึ่งพบวาความพึงพอใจ
ของผูใชที่มีตอระบบงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
เทากับ 0.53
คําสําคัญ: ระบบการขาย ระบบจัดการฐานขอมูล ฟารมปลา

Abstract
Freshwater fry sales system case study of Chumpon Farm 2 was to develop a system for
selling fry of the farm. That allows recording of data including the sale of fry and the
reservation of the farm fry. Which takes notes with paper or whiteboard to be automated, more
convenient and faster Which can examine the baby fish data Price, cost, sales price and
revenue information And able to issue a report of the sale of the fry and the monthly delivery
report of the farm. Researchers have implemented a system for selling freshwater fry. A case
study of Chumpon Farm 2, which was developed for a sample group, fish farming business
operators, was able to experiment by installing computers and selling freshwater fry to farm
owners. In addition, the system has been tested for use and evaluation. It was found that the
satisfaction of users with the overall work system was at the highest level. The mean is 4.27
and the standard deviation is 0.53.
Keywords: sales system, database management system, fish farm
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คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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การพัฒนาระบบแนะนํารานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง
A Development of Speech-Based Restaurant Recommendation System
for Nakhon Sawan Province
นฤพนธ พนาวงศ1,* เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน1 และภัคจิรา ศิริโสม1
1

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
* jnaruepon.p@gmail.com

บทคัดยอ
รานอาหารในจังหวัดนครสวรรคมีจํานวนมาก หลากหลายประเภท เมื่อเดินทางไปถึงรานอาหารบางครั้ง
พบวาไมมีอาหารที่ตองการ หรือ ปดบริการ หรือ ไมรูจักเสนทางไปยังรานอาหาร ทําใหเสียเวลาในการเดินทาง
รวมถึงการคนหาขอมูลทั่วไปมักใชวิธีการปอนขอความผานทางแปนพิมพ ซึ่งอาจพิมพชื่อรานอาหารไมถูกตอง ทําให
ตองเสียเวลาคนหาขอมูล ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแนะนํารานอาหารในจังหวัดนครสวรรคบน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด โดยใช เ สี ย งแทนการใช แ ป น พิ ม พ เ พื่ อ ลดป ญ หาจากการใช แ ป น พิ ม พ สํ า หรั บ
วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 5 สวน คือ 1) สถาปตยกรรมของระบบ 2) การนําขอมูลรานอาหารในจังหวัด
นครสวรรคเขาสูระบบ ในสวนนี้ผูวิจัยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดวยภาษา PHP และเก็บขอมูลลงฐานขอมูล MySQL
3) การขอคําแนะนํารานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียงพูด (ขอความเสียง) ในสวนนี้ผูวิจัยใชภาษา Java
สําหรับการแปลงขอความเสียงใหเปนขอความอักษร จากนั้นทําการตัดคําไทย ตัดคําบุพบทและคําที่ไมมีความหมาย
ออกแลวจึงแนะนํารานอาหารใหตรงกับความตองการของผูใช 4) การแนะนํารานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวย
เสียง (เสียงบรรยาย) ในสวนนี้ผูวิจัยใช Google Translate TTS ในการบรรยายรายละเอียดของรานอาหารเปน
ภาษาไทย และ 5) การแสดงแผนที่นําทางไปยังรานอาหารตามที่ผูใชตองการ โดยใชแผนที่กูเกิลแสดงเสนทาง ซึ่ง
ระบบจะใหขอมูลรานอาหารที่ผูใชตองการและใกลเคียงกับพิกัดทางภูมิศาสตรปจจุบันของผูใช รวมถึงขณะนั้ น
รานอาหารเปดหรือปดทําการ จากทดสอบการทํางานของระบบพบวา ในสภาพแวดลอมที่ไมมีเสียงรบกวนมีคา
ความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 91.60% สวนในสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวนมีคาความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 84.80%
คําสําคัญ: แอนดรอยด แนะนํารานอาหาร เสียงพูด แผนที่กูเกิล นครสวรรค

Abstract
Nakhon Sawan province provides various types of restaurants with diverse type of food
and atmosphere. Costumers sometimes arrives at the restaurants, but some dishes have run
out or found that the restaurants are closed. Some costumers do not know the route to the
restaurants. In general, the users enter searching restaurant names using keyboard and
sometimes they make typographical errors which consume their searching time. Therefore, this
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research aims to develop a speech-based restaurant recommendation system based on
Android operating system for Nakhon Sawan province in order to reduce problems caused by
using keyboards. The proposed speech-based restaurant recommendation system utilizes
speech instead of a keyboard as an input and implements the system on Android mobile
phones. The research methodology composed of five parts. First, the architecture of the
proposed system. Second, storing restaurant information within the area of Nakhon Sawan
province in MySQL database using PHP-based web application. Third, users can use their speech
as searching input to the proposed system. JAVA then transformed a speech input to a text
message. Word segmentation, deleting propositions and meaningless words are applied to the
transformed text message and search process will be executed. Forth, the proposed system
delivers the restaurant information to users as Thai speech messages using Google Translate
TTS. Last, the route to the user’s request restaurant was displayed on Google map. The speechbased restaurant recommendation system also provides the restaurants information nearby the
user’s geographical location and office hours in real time. The experimental results show that
the average accuracy of the proposed system is 91.60% in the noiseless environment. The
average accuracy in the noisy environment is decreased to 84.80%.
Keywords: Android, restaurant recommendation, speech, Google map, Nakhon Sawan
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การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา
Application System Development for Analysis of Fairy Mushroom
Cultivation Investment
กสมล ชนะสุข1,* และสมประสงค ทับไกร1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*kasamol2520@gmail.com

บทคัดยอ
การการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ด
นางฟา 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา ประชากร
ที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 68 ราย โดยใชการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบลูกโซ ไดแก เกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐมจํานวน 30 รายเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบนระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา
สําหรับผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะ
เห็ดนางฟา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟาโดย
ผูเชี่ยวชาญในภาพรวมมีคุณภาพในระดับดีมาก ( X = 4.96, S.D.=0.21) และผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใชง านแอปพลิเคชันสําหรับ วิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา โดยเกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟา ในจัง หวัด
นครปฐม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.63, S.D.=0.28) ผูใชงานแอปพลิเคชันสามารถ
นําความรูไปใชในการสรางรายไดวิเคราะห และการตัดสินใจ และทราบถึงความคุมคาของการลงทุนเพาะเห็ดได
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน เห็ดนางฟา

Abstract
This study aimed: 1) to develop an application system for analysis of Fairy Mushroom or
Phoenix Oyster Mushroom cultivation investment and 2) to study the satisfaction of the users of
the application for investment analysis, mushroom cultivation. The population of the study was
68 Fairy Mushroom cultivators in Nakhon Pathom. Then 30 of the Fairy Mushroom cultivators in
Nakhon Pathom were selected to be the samples of the study by purposive sampling. The
research instruments used consisted of the quality evaluation questionnaire of the investment
analysis of Fairy Mushroom cultivation and the satisfaction survey of the samples using the
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developed application. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and
standard deviation.
The results showed that the quality evaluation result of the investment analysis
of Fairy Mushroom cultivation was at a good level ( X = 4.96, S.D. = 0.21), and the satisfaction
result of the samples toward the application was at an excellent level ( X = 4.63, S.D. = 0.28).
Users of the application can use their knowledge to generate income, analyze and make
decisions, and know the value of their mushroom investment.
Keywords: application, fairy mushroom

131

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

แอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
The Tourism Promotion Application of Photharam District, Ratchaburi
Province with the Augmented Reality Technology
สุขสวัสดิ์ แซลิ่ม1,* ชัยวุฒ สัมฤทธิ1์ และดรุณกิจ ประสมศักดิ1์
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
s.suksawat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 2) เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยว
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริง
เสริม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวคนไทยที่เขามาทองเที่ยวในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จํานวน 60 คน โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เครื่องมือที่ใชในการ
พัฒนาประกอบไปดวยโปรแกรม Unity ภาษา C# โปรแกรม Google Sketchup โปรแกรม Visual Studio
โปรแกรม Android Studio โปรแกรม Vegas และ Vuforia สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวย
เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ประกอบดวย แผนพับประชาสัมพันธ และแผนภาพมารคเกอรที่มีคําบรรยายสั้น ๆ
สําหรับใชสแกนเพื่อแสดงขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ ภาพสองมิติ สามมิติ และเสียง ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง
2) ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตอแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.42, S.D.=0.51) และ 3) ผลการ
ประเมิน ความพึง พอใจตอการใชง านแอปพลิเคชัน สง เสริมการทองเที่ยวอํา เภอโพธาราม จัง หวัดราชบุรี ดว ย
เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.36, S.D.=0.56)
คําสําคัญ: การทองเที่ยว, ราชบุรี, โพธาราม, เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม

Abstract
The purposes of the research were 1) to develop the Tourism Promotion Application of
Photharam District, Ratchaburi Province with the Augmented Reality Technology, 2) to evaluate
the Tourism Promotion Application of Photharam District, Ratchaburi Province with the
Augmented Reality Technology, and 3) to study tourist satisfaction on the Tourism Promotion
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Application of Photharam District, Ratchaburi Province with the Augmented Reality Technology.
The sample used in this research was 60 Thai tourists who came to travel in Photharam District,
Ratchaburi Province. This research was developed by System Development Life Cycle (SDLC).
The application development tools include Unity, C#, Google Sketchup, Visual Studio, Android
Studio, Vegas, and Vuforia. The statistics used in the research were mean and standard
deviation.
The research findings showed that: 1) the results of the Tourism Promotion Application of
Photharam District, Ratchaburi Province with the Augmented Reality Technology consists of
brochure, label, and marker for displaying information in the form of augmented reality
technology, 2) the quality evaluation from experts who gave opinions on the Tourism Promotion
Application of Photharam District, Ratchaburi Province with the Augmented Reality Technology
at the high level (𝑥̅ =4.42, S.D.=0.51) and 3) the target group was satisfied with the application at
a high level (𝑥̅ =4.36, S.D.=0.56)
Keywords: tourism, Ratchaburi, Photharam, augmented reality

133

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายนิ้วมือ กรณีศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Fingerprint System for Checking Student’s Attendance,
Case Study: Information Technology Department,
Nakhon Pathom Rajabhat University
สมจินต จันทรเจษฎากร1,* ทัศพล บาลี1 และณรงคศักดิ์ ผลวิเศษชัยกุล1
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
somjin@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายนิ้วมือ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนดวยการสแกนลายนิ้วมือที่ชวยใหการตรวจสอบ
และติดตามการเขาเรียนของนักศึกษาในแตละชั้นเรียนของอาจารยประจํารายวิชา ซึ่งทําดวยมือใหเปนระบบ
อัตโนมัติที่ส ะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถตรวจสอบรายงานผลการเขาเรียน ขาดเรียน และลาเรียนของ
นักศึกษาแตละคนหรือทั้งชั้นเรียน รวมทั้งสามารถออกรายงานสรุปผลและสถิติการเขาเรียนแบบรายภาคเรียนได
นอกจากนี้ระบบมีการนําไปทดสอบการใชงานและประเมินผล ซึ่งพบวาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบงานโดย
รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.79
คําสําคัญ: ระบบตรวจสอบรายชื่อ ลายนิ้วมือ การเขาชั้นเรียน

Abstract
The fingerprint system for checking student’s attendance is a case study of the Information
Technology Department, Nakhon Pathom Rajabhat University. The system is developed for
instructors to monitor and track their students' attendance in a classroom using a fingerprint
authentication system, instead of manual checking. This automation system provides users
more convenience and works faster. They can check attendance reports, absenteeism, and
taking leave for each student or an entire class, including printing a summary report with
statistics for each semester. In addition, the system was evaluated and tested. It found that the
satisfaction of users toward the overall work system was at a high level. The mean is 4.20, and
the standard deviation is 0.79.
Keywords: checking system, fingerprint, class attendance
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การพัฒนาสือ่ ดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี
The Development of Digital Media on the Solar System with the
Augmented Reality Technology: a Case Study of Grade 4 Students,
Watthapkradan School, Suphanburi Province
สุขสวัสดิ์ แซลิ่ม1,* ภัทราพร เมืองศรี1 และอารียา ศรีบุญลือพันธุ1
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
s.suksawat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อประเมินคุณภาพของ
สื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัด
ทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวย
เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ
(SDLC) เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาประกอบไปดวยโปรแกรม Unity ภาษา C# โปรแกรม Blender โปรแกรม
Visual Studio โปรแกรม Android Studio โปรแกรม InShot และ Vuforia สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย เอกสารเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบสุริยะและมารคเกอรสําหรับใชสแกนเพื่อแสดงขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ ภาพสองมิติ สามมิติ และเสียง ใน
รูปแบบเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ซึ่งชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและเพิ่มความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
2) ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตอสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริง
เสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ =4.53, S.D.=0.50) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวย
เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี
ในภาพรวมอยูในระดับมากมากที่สุด (𝑥̅ =4.53, S.D.=0.64)
คําสําคัญ: ระบบสุริยะ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
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Abstract
The purposes of the research were 1) to develop the digital media on the solar system
with the augmented reality technology: a case study of grade 4 students, Watthapkradan
School, Suphanburi province, 2) to evaluate the digital media on the solar system with the
augmented reality technology: a case study of grade 4 students, Watthapkradan School,
Suphanburi province, and 3) to study student satisfaction on the digital media on the solar
system with the augmented reality technology: a case study of grade 4 students, Watthapkradan
School, Suphanburi province. The sample used in this research was 30 students in grade 4,
Watthapkradan School. This research was developed by System Development Life Cycle (SDLC).
The application development tools include Unity, C#, Blender, Visual Studio, Android Studio,
InShot, and Vuforia. The statistics used in the research were mean and standard deviation.
The results of the research were as follows: 1) the results of the digital media on the
solar system with the augmented reality technology: a case study of grade 4 students,
Watthapkradan School, Suphanburi province consists of document on the solar system and
marker for displaying information in the form of augmented reality technology that helps
learners gain more knowledge and understanding and increase their interest in learning, 2) the
quality evaluation from experts who gave opinions on the digital media for planets in the solar
system with the augmented reality technology. Case studies of grade 4 students,
Watthapkradan School, Suphanburi province at the highest level (𝑥̅ =4.53, S.D.=0.50) and 3) the
target group was satisfied with the digital media at a highest level (𝑥̅ =4.53, S.D.=0.64)
Keywords: solar system, digital media, augmented reality
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย
Factors Influencing Intention to Watch E-sports of the Thai Citizens
อีเลียส สะตาปอ1,* ศุภวิชญ คงสม1 อริสรา อาแว1 นูรฟาซีลา เจะนา1 และอาฟฟ ลาเตะ1
1

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี
* 6120117136@psu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของ
ประชาชนชาวไทยโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 177 ตัวอยาง และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จาก
การศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน
(คาเฉลี่ย = 3.717) รองลงมาปจจัยดานทัศนคติ (คาเฉลี่ย = 3.418) ดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม (คาเฉลี่ย =
3.410) ดานประสบการณ (คาเฉลี่ย = 3.031) และดานพฤติกรรม (คาเฉลี่ย = 2.893) ตามลําดับ ซึ่งปจจัย 5 ดาน ที่
สงผลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส โดยปจจัยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
สูงสุด รองลงมาเปน ปจจัยดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม ปจจัยดานดานทัศนคติ ปจจัยดานพฤติกรรม และ
ปจจัยดานประสบการณ มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ .378 , .336 , .071 , -.095 และ -.159 ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความตั้งใจ กีฬาอิเล็กทรอนิกส ประชาชนชาวไทย

Abstract
The purpose of this research was to study about Factors Influencing Intention to watch
E-sports the Thai citizens. By using questionnaires is the tool to collecting data from 177
peoples. And find the frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression
analysis to analyze From the study, the results that are the most respondents pay attention to
Enjoyment and Fun factors (mean = 3.717), followed by Attitude factors (mean = 3.418), Friends
groups and Social networks factors (mean = 3.410) Experience factors (mean = 3.031) and
Behavior factors (mean = 2.893) respectively, which 5 factors that affect the Intention to Watch
E-sports. With the Enjoyment and Fun factors affecting the Intention to Watch E-sports, the most
has the highest regression coefficient and next is the Friends groups and social networks factors,
Attitude factors, Behavior factors and Experience factors with regression coefficients .378, .336,
.071, -.095 and -.159 respectively.
Keywords: intention, e-sports, Thai citizens
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การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่
เพื่อการฝกเขียนพยัญชนะไทย
(ระยะบรรทัด 8

Design and Development of Character Recognition Applications
on Mobile Devices for Practice writing Thai consonants จุด)
สุภาพร นุภาพ1 และอรอุมา พราโมต1,*

1

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
*onbee@psru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อการ
ฝกเขียนพยัญชนะไทย 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน จํานวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 5
ขั้นตอน ไดแก 1) การเก็บขอมูลลายมือ 2) การสรางโมเดลรูจํารูปแบบ 3) การพัฒนาแอปพลิเคชัน 4) การนําไปใช
และ 5) การประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งผูวิจัยเก็บขอมูลลายมือจากนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 100
คน โดยใชกระดานวาดภาพอิเล็กทรอนิกส ไดภาพจํานวน 4400 ภาพ จาก 44 ตัวอักษร โดยใชเปนขอมูลการสอน
3080 ภาพ ขอมูลการทดสอบ 1320 ภาพ และนําภาพตัวอักษรมาผานกระบวนการประมวลผลภาพเพื่อใหไดภาพที่
เหมาะตอการใชงาน สรางโมเดลรูจํารูปแบบดวยเครื่องมือชื่อทีชเอเบิล แมชชีน (Teachable Machine) และพัฒนา
แอปพลิเคชันดวยแอนดรอยด สูติโอ (Android Studio) กับเทนเซอรโฟล ไลต (TensorFlow Lite) ผลการวิจัยพบวา
โมเดลรูจํามีคาความถูกตอง (Accuracy) รอยละ 94 และแอปพลิเคชันมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80
คําสําคัญ: การรูจําตัวอักษร เครื่องจักรเรียนรู แอปพลิเคชันมือถือ

Abstract
This research aims to: 1) Design and develop character recognition applications on
mobile devices for practice writing Thai consonants 2) Study the satisfaction of 30 users of the
application. This research process is as follows: 1) Data preparation 2) Creating a model for
pattern recognition 3) Application development 4) Using the application 5) Evaluation. We
collect handwritten data on a tablet from 100 computer science students. All images in
datasets contain 4400 from 44 characters, divided into two parts 1) training data 3080 images
and 2) testing data 1320 images. The datasets are processed by image processing techniques for
suitability to use in the next step. Character recognition models were created by Teachable
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Machine tool. Android Studio and TensorFlow Lite use to create the application. The evaluation
accuracy of character recognition models is 94%, and user satisfaction assessment results of the
application at a good level (𝑥̅ = 4.07, S.D. = 0.80), respectively.
Keywords: character recognition, machine learning, mobile application
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ตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
The Model for Stroke Risk Behavior Assessment Model in the Elderly
Damnoen Saduak District Ratchaburi with Data Mining Techniques
พิชยา สุขปลั่ง1,* กิตติธัช พูลนอย1 และศุภวิชญ มวงฉ่ํา1
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*pichaya@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคหลอด
เลือดสมองโดยเทคนิคเหมืองขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูสูงอายุในอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากทุกๆตําบล จํานวน 610 ชุด โดยประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว และ สวนที่ 2
แบบประเมิ น ความเสี่ ย งของโรคหลอดเลื อ ดสมอง ซอฟต แ วร ที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นา โปรแกรม Weka โปรแกรม
Microsoft Excel Office 16 ใชในการรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม Google Forms ใชในการสรางและเก็บขอมูล
แบบประเมิน และโปรแกรม Adobe Photoshop 2019 ใชในการออกพื้นหลังของแบบประเมิน งานวิจัยนี้ใช
เทคนิคการจําแนกขอมูลประเภทตนไมตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบอัลกอริทึม 5 อัลกอริทึมไดแก J48, LMT,
RandomTree, REPTree และ RandomForest เพื่อใหไดคาที่เหมาะสมและถูกตองที่สุด นํามาพัฒนาเปนตัวแบบ
สํารวจความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ
ผลการดําเนินงานพบวา อัลกอริทึม LMT มีคาความถูกตองและแมนยําของขอมูลซึ่งใช 10-fold cross
validation ในการแบงขอมูล มีคาเฉลี่ยความถูกตอง 97.7 % มีคาเฉลี่ยความแมนยํา 97.7% มีคาเฉลี่ยความระลึก
97.7% และคาเฉลี่ยความเหวี่ยง 97.7% ซึ่งมากกวาอัลกอริทึม J48, RandomForest, RandomTree และ
RERTree
คําสําคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง เหมืองขอมูล เสนเลือดในสมองตีบ

Abstract
This research has reasons for the study and development of the communication model,
the management regulation that causes the systemic disease without knowing the patient group
information used in the research of the disease patients in the provincial Takhae district,
selected from the provinces. The 610 sets contain Part 1, Personal Data and Part 2, Disease
Safety Stream. Elements used in the development of Weka, Microsoft Excel Office 16, are used
to collect Google Forms data. Practice and program Adobe Photoshop 2019 is used to design
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the background of the user model.This research uses automated tree data analysis techniques,
fire, 5 nearby algorithms, J48, LMT, RandomTree, REPTree, and RandomForest to obtain the
values that The most appropriate and accurate model was developed as a survey of the
relationship to musculoskeletal disease by the decision tree technique.
The results showed that the LMT algorithm had a data validity and skill that used 10x
cross validation to divide the data with a 97.7% validity value with a good thermal value of
97.7. % Has 97.7% aesthetics, 97.7% of the favor and 97.7% of the prosperity, which includes
Guitree J48, RandomForest, RandomTree, and RERTree.
Keywords: cerebrovascular disease, information mine, cerebral artery stenosis
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลไวนดวยเทคนิคเหมืองขอมูล
A Comparison of Wine Quality Classification Performance by using Data
Mining Techniques
จิรายุ สิทธิชัย1 ไกรงุ เฮงพระพรหม1,* และสุพจน เฮงพระพรหม1
1

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
kairung2011.heng@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองในการทํานายหาชนิดไวน โดยใช
เทคนิคเหมืองขอมูล 2 วิธี คือวิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีแบบเบย นํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการ
จําแนกหาตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อใชทํานายหาชนิดของไวน โดยใชขอมูล wine ของเว็บไซต UCI วิเคราะหขอมูลบน
พื้นฐานของวิธี 10-Fold Cross Validation โดยใชโปรแกรม R studio ในการสรางแบบจําลอง ผลการศึกษาพบวา
วิธีตนไมตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหคาความถูกตองเทากับ 98.21% รองลงมาคือวิธีแบบเบยที่ใหคาความ
ถูกตองเทากับ 97.54% จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพครั้งนี้ สามารถนําวิธีตนไมตัดสินใจไปใชในการทํานาย
หาชนิดของไวน
คําสําคัญ: เหมืองขอมูล วิธีตนไมตัดสินใจ วิธีแบบเบย การจําแนกขอมูล ประสิทธิภาพของโมเดล

Abstract
The purpose of this research is to compare the efficacy of a model for predicting wine
using two data mining techniques, namely the decision tree method and the Bayesian method.
The efficiency of the proper classification model for wine prediction was compared using the
wine data of the UCI website. Data were analyzed based on the 10-fold cross-validation
method using R studio for modeling.
The results showed that the decision tree method was most effective. The accuracy was
98.21%, followed by the Bayesian method with an accuracy of 97.54% from the results of this
comparison.
Keywords: data mining, decision tree, naïve bay, classification, accuracy
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การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาในเครือซุปเปอรมารเก็ตดวยเทคนิคเอไพรออริ
A Comparison of Wine Quality Classification Performance
by using Data Mining Techniques
อรทัย อวนล้ํา1 ไกรงุ เฮงพระพรหม1,* และสุพจน เฮงพระพรหม1
1

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*kairung2011.heng@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ากฎความสั ม พั น ธ เ พื่ อ แบ ง กลุ ม ลู ก ค า ตามพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า ด ว ย
อัลกอริทึมอพริโอริ ซึ่งเปนเทคนิคในการทําเหมืองขอมูล โดยการศึกษากลุมตัวอยางจากขอมูลรายการคาของ
ซูเปอรมารเก็ตในสหรัฐอเมริกา จํานวน 1000 รายการ ทําการเตรียมและปรับขอมูลเพื่อนําไปคนหากฎความสัมพันธ
ดวยอัลกอริทึมอพริโอริ โดยทําการวิเคราะหขอมูลการขายสินคา แลวพิจารณาวาผูซื้อมักจะซื้อสินคาประเภทใด
จํานวนเทาไหร จากนั้นก็นํามาวิเคราะหเพื่อแบงกลุมลูกคา ในการคนหากฎความสัมพันธของขอมูล ผลการวิจัย
ปรากฏวาสามารถสรางกฎไดทั้งหมด 9 กฎความสัมพันธและกฎความสัมพันธที่ไดจากการวิจัยสูงสุด คือ ถาลูกคาซื้อ
สินคาหมวดแฟชั่นในปริมาณหกชิ้นและมียอดซื้อ 201 ถึง 400 แสดงวากลุมลูกคาเปนเพศชาย โดยมีคาความ
เชื่อมั่น (Confidence) สูงสุดที่ 1 คาสนับสนุน (Support) ที่ 0.009 และคาสหสัมพันธ (Lift) ที่ 2.00
คําสําคัญ: เหมืองขอมูล อัลกอริทึมอพริโอริ ความสัมพันธขอมูลรายการคา

Abstract
The objective of this research is to find relationship rules to segment customers based on
their purchasing behavior by using the Apriori algorithm. This research studied a sample of 1000
U.S. supermarket trade items. Data were prepared and adjusted data to find correlation rules
using the Apriori algorithm by analyzing product sales data and then consider what types of
purchases shoppers tend to buy and how many then it is analyzed to segment customers to
find data relationship rules.The results showed that a total of nine relationship rules and
relationship rules could be created. The highest research was that if a customer bought six
fashion items and had a purchase of 201 to 400, the customer group was male with the highest
confidence at 1, support at 0.009, and correlation (Lift) at 2.00.
Keywords: data mining, apriori algorithm, data item association
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วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร
(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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การพัฒนาแผนคอรเดียไรท โดยใชสว นน้ําเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด
สําหรับทําผลิตภัณฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง
Cordia Life Sheet Development by Using Salt Water Kaolin and Sand
for Making High Heat Resist Shielding Products
สฤษณ พรมสายใจ1,* และอนัน หยวกวัด2
1
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1). เพื่อศึกษาอัตราสวนผสมของวัสดุสําหรับนํามาใชในการทําแผนคอรเดียไรท
2). เพื่อทดลองใชสวนผสมวัตถุดิบสําหรับนํามาใชในการทําแผนคอรเดียไรท 3). เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
ทดสอบวัดความพึงพอใจของผูใชแผนคอรเดียไรท เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เครื่อง X-ray Fluorescence
Spectrometry เครื่องวัดการหาคาความแข็งแรง เครื่องการดูดซึมน้ํา และแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ไดแก คารอยละ คาการหดตัว คาดูดซึมน้ํา และคาความแข็งแรง
ผลจากการวิเคราะหดินขาวลําปาง จังหวัดลําปาง คุณสมบัติทางเคมี จํานวน 12 ชนิด มีสารประกอบที่เรียง
จากมากไปหานอย ดังนี้ แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 56.20 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.32 ซิลิกา
(SiO2) รอยละ 0.10 และคาการสลายตัวของสารหลังจากการเผา (LOI) รอยละ 43.70 มีสารประกอบแคลเซียม
ประมาณ รอยละ 99.50-99.80 และมีเหล็กออกไซดเล็กนอย และนํามาใชเปนสวนการทดลองใชสวนผสมวัตถุดิบที่
นํามาใชในการทําผลิตภัณฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง ผลจากการทดลอง จํานวน 5 สูตร พบวา การพัฒนาแผน
คอรเดียไรท โดยใชสวนน้ําเกลือ ดินขาวและทราย สําหรับทําผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรท สูตรที่มีความเหมาะสมแก
การนําไปใชงานมากที่สุด ไดแก สูตรที่ 1 มีอัตราสวนผสมดินขาว รอยละ 60 ทรายละเอียด รอยละ 20 น้ําเกลือ
รอยละ 20 มีการดูดซึมน้ํา รอยละ 3.57 และคามีความแข็งแรง เทากับ 71.62 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดย
เผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ซึ่งทนความรอนไดมากกวาของเดิมถึง 600 องศาเซลเซียส จากนั้นนําผลที่ผาน
การทดลองไปทําการวิเคราะห เพื่อสรุปการหาประสิทธิภาพวัดระดับความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑแผนคอรเดีย
ไรท ทนความรอนสูง จํานวน 20 คน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคา ( x = 3.72 S.D. = 0.63)
คําสําคัญ : พัฒนาแผนคอรเดียไรท วัตถุดิบ ผลิตภัณฑลิ้นเตาอั้งโล ทนความรอนสูง

Abstract
Objective of this research: 1). To study the mix rate of materials used in the making of
cordiaite sheets 2). To try out a combination of raw materials that can be used to make Cordierite
sheets 3). To study the effectiveness of the test to measure the satisfaction of users of Cordia
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Wright sheets The research instruments were X-ray machines, Fluorescence Spectrometry, strength
determination machines. Water absorption and statistical questionnaires used in the analysis were
percentage values, shrinkage values, water absorption values, and strength
The results from the analysis of Kaolin, Lampang, Lampang Province, 12 chemical
properties, with descending number of compounds as follows: 56.20% calcium oxide (CaO), 0.32%
magnesium oxide (MgO), 0.32% silica (SiO2), 0.10% and 43.70% decomposition of the substance
after calcination (LOI) contains 99.50-99.80% calcium compounds and a small amount of iron
oxide and used as a trial part of the ingredients used in the production of high heat resistant
brazier tongue products The results of the experiment, 5 formulas, found that the corradialite
plate development By using the saline, kaolin and sand parts for making corporaite plate
products. The formula that is most suitable for use is Formula 1 with a mixture of 60 percent
kaolin, 20 percent fine sand, 20 percent salt water, and a percent water absorption. 3.57 and the
value is 71.62 kg/cm2 By burning at 1200 degrees Celsius, which can withstand heat up to 600
degrees Celsius more than the original. The results were then analyzed to summarize the
satisfaction level of the users of the cororite disc products. The number of 20 people had a high
level of satisfaction ( x = 3.72 S.D. = 0.63)
Keywords: cordia life sheet development, raw material, byazier tongue products, high heat
resistance
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา
The Design and Development of the Portable Herbal Compress
Ball Steaming Machine
อภิชาต โชติชื่น1,* และวนิดา โนรา1
1

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทายเขตเชียงใหม
*
apichart.cm@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องนึ่งลูกประคบสมุนไพรแบบพกพา ใหมีขนาดเล็ก
สามารถควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาการทํางานได โดยออกแบบเปนระบบกึ่งเปดกึ่งปด ใหมีชองวางสําหรับใส
ลูกประคบตรงกลางเพื่อใหไอน้ํารอนสัมผัสกับตัวลูกประคบโดยตรง ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาอุณหภูมิของน้ํา ปริมาณ
ของน้ํา และระยะเวลาในการนึ่ง กรณีที่ไมมีภาระงาน และมีภาระงานคือลูกประคบขนาด 200 กรัม ใชปริมาณน้ํา
500 mL และ 700 mL อุณหภูมิเริ่มตนของน้ําตั้งแต 10 oC ถึง 80 oC บันทึกเวลาถึงจุดเดือด พบวาที่ปริมาณน้ํา
500 mL ไมมีภาระงาน ระยะเวลาถึงจุดเดือดคือ 6 นาที 45 วินาที ถึง 1 นาที 33 วินาที เมื่อมีภาระงาน ระยะเวลา
ถึงจุดเดือด 7 นาที ถึง 1 นาที 57 วินาที ที่ปริมาณน้ํา 700 mL ไมมีภาระงาน ระยะเวลาถึงจุดเดือด คือ 9 นาที 52
วินาที ถึง 2 นาที 18 วินาที และเมื่อมีภาระงานเปน 8 นาที 57 วินาที และ 2 นาที 1 วินาที แสดงใหเห็นวาเมื่อใชน้ํา
500 mL ทั้งกรณีไมมีภาระงาน และมีภาระงาน ระยะเวลาถึงจุดเดือดของน้ําไมแตกตางกัน ขึ้นกับอุณหภูมิเริ่มตนของ
น้ํา แตเมื่อใชน้ํา 700 mL พบวาการเพิ่มภาระงานทําใหระยะเวลาถึงจุดเดือดลดลง เครื่องนึ่งลูกประคบสมุนไพรแบบ
พกพาที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีความเหมาะสมสําหรับการใชนึ่งโดยไมปดฝาภาชนะในกรณีใชน้ําไมเกิน 500 mL
คําสําคัญ: จุดเดือด เครื่องนึ่ง ลูกประคบ

Abstract
This research aims to design and develop the portable herbal compress steaming
machine to be small size, portable, and can control the temperature and working time. It is
designed as a semi-open system by the middle space for inserting the herbal compress, that
contacts with the hot stream, directly. The temperature (10 c to 80 c) and amount of water
(500 mL and 700 mL), and steaming time period were studied as 2 cases: no workload, and the
workload was a 200-gram herbal compress. It was found that at 500 mL of water without
workload, the time to the boiling point was 6 min 45 sec to 1 min 33 sec. When there is
workload, the time to the boiling point was 7 min to 1 min 57 sec. At 700 mL of water without
workload, the time to the boiling point is 9 min 52 sec to 2 min 18 sec. And when added
workload, time was 8 min 57 sec to 2 min 1 sec. there was demonstrated that when using 500

147

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

mL of water with and without workload, the time to reach the boiling point was not different,
that depends on the initial temperature of the water. However, when using 700 ml of water, it
was found that adding the workload decreased the time to boiling point. The developed
portable herbal compress streaming machine is suitable for steaming without the lid of the
container when using a limit to 500 mL of water.
Keywords: boiling point, steaming machine, herbal compress ball
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วิธีการตรวจหาขนตาและเปลือกตาดวยเทคนิค Hough transform และ Active
contour เพื่อกําจัดในงานรูจํามานตา
Method for Determining Eyelash and Eyelids Using Hough Transform
and Active Contour for Their Removal in Iris Recognition
อภิชาติ สุทธิธรรมานนท1,* และเกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ1์
1

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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บทคัดยอ
ระบบยืนยันตัวบุคคลดวยลายมานตาเปนหนึ่งในระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีการใชอยางกวางขวางใน
ดานตางๆ เชน ในบาน สถานที่ที่ตองการความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร หรือการทําธุรกรรมดานการธนาคาร
งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอวิธีการกําจัดสิ่งปนเปอน (noise) ในภาพของลายมานตาที่เกิดจากขนตาและเปลือกตา
เพื่อเพิ่มความแมนยําในการระบุตัวตนใหมากยิ่งขึ้น ดวยการใชเทคนิคตางๆ ทางการประมวลผลภาพดวยโปรแกรม
แมทแลป (MATLAB) โดยการทํางานประกอบไปดวย การนําภาพเขา การประมวลผลภาพกอน และการแยกสวน
ของลายมานตาดวย Hough transform และ Active contour เพื่อหาวงกลม และเสนโคงในภาพ ผลการศึกษา
พบวาวิธีดังกลาวสามารถตรวจหาขนตาและเปลือกตาเพื่อกําจัดสิ่งรบกวนการปนเปอนของภาพได
คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ hough transform active contour การรูจํามานตา

Abstract
Iris pattern recognition is one of the identification systems used for security systems in
various tasks such as in home, secure places, computer system or bank transactions. This article
presents the method for noise removal in images caused by eyelashes and eyelids to increase
the accuracy of identification by using various techniques in the image processing program,
MATLAB. The work consisted of image acquisition, pre-processing, and segmentation of the iris
pattern using Hough transform and active contour techniques to find circles, and curves of the
image. The results showed that the method can be used for determining eyelashes and eyelids
for noise removal in the images.
Keywords: image processing, hough transform, active contour, iris recognition
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วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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การพัฒนาตัวควบคุมสําหรับการเพาะปลูกพืชในระบบปด
Development of Controller for the Closed Grow Cropping System
กตญาณ พลกัลป1 และชัยยพล ธงชัยสุรัชตกลู 1
1

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ
ถึงแมประเทศไทยจะทําเกษตรกรรมเปนหลัก แตการทําการเกษตรกรรมก็มีปญหา ในหลายๆดาน ทั้งปญหา
ของการปลูกพืชและผลิต จึงมักจะประสบกับอุปสรรค และปญหาตางๆอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม พืชผักที่มีตนทุน
ในการผลิ ต สู ง ต อ งการการดู แ ลและเอาใจใส ระมั ด ระวั ง รั ก ษาเป น พิ เ ศษ หรื อ พื ช ผั ก ที่ นํ า มาเพาะปลู ก ใน
สภาพแวดลอมใหมๆ จําเปนตองมีการควบคุม ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ในแหลง
ที่ผิดไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีปญหารายไดของเกษตรกรที่ต่ํากวาทุน เกษตรกรขาดขอมูลเชิงลึก ในดาน
การตลาด และการวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพสูง อันเปน ผลทําใหเกิดความสูญเสีย ทั้ง ในดานปริมาณ และ
คุณภาพนานับประการ ตั้งแตเริ่มตนปลูกไปจนถึงมือผูบริโภค
จากปญหาที่กลาวขางตน ผูวิจัยเล็งเห็นและไดพัฒนาตัวควบคุมสําหรับการเพาะปลูกพืชในระบบปด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบควบคุมแบบปด โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่นํามาใชกับการเพาะปลูกที่เรียกวา
“Smart Farm closed system” หรือ “Intelligent Farm closed system” จากการทดลองพบวาตัวควบคุมที่
พัฒนาขึ้นชวยทําใหใบของตนพืชตัวอยางมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น สมารทฟารม สามารถรับรูขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่ไดมาจากไมโครโปรเซสเซอรกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งทําใหเกิดการแจงเตือนทั้งหมด ไปยังคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่
เชื่อมตออยูกับการตรวจสอบระบบ จะสามารถดําเนินการผานโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน เพื่อใชงานที่
สะดวกประหยัดเวลาและลดแรงงาน
คําสําคัญ: ปญหาเกษตรกรรม สมารทฟารมระบบปด เทคโนโลยีสงเสริมการเกษตร อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง

Abstract
Although Thailand mainly do agriculture, farming has issue in many ways. Both the issues
of growing and producing goods often face obstacles and problems due to the environment.
Vegetable crops with high production costs required special care and treatment. Vegetables
that plant on the new place need to be under control and improved environment. Many
farmers have low-income issues and lack of insight about marketing strategies in high quality
production plans. This cause losses in both quantity and quality from the beginning of planting
to the hand of consumers.
From the above-mentioned issues, this research presenting the development of crops
cultivation control systems with new technology in planting crops called “Smart Farm closed
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system” or “Intelligent Farm closed system” which can be expected to solve the problem of
farming cultivation. Smart farm itself can recognize any change receiving an information from the
semi-automatic microprocessor, which causes all notifications to the connected personal
computer. Monitoring system can perform through smartphone application in convenient
operation to saving time and reducing labor.
Keywords: agricultural problems, smart farm closed system, agricultural extension technology, IOT
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การพัฒนาเครื่องจําหนายอาหารปลาอัตโนมัตชิ นิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ
เชิงอนุรักษธรรมชาติ
Development of an Eco-friendly Coin Operated Fish Food
Vending Machine
โสภณ มหาเจริญ1,*
ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
sophon@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบและสรางเครื่องจําหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอด
เหรียญ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจําหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 3)
เพื่อหาความพึงพอใจของผูซื้ออาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการสรางแบบระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจําหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิด
เม็ดแบบหยอดเหรียญ สามารถทํางานไดตรงตามขอบเขตงานที่วางไว สั่งการโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเขามา
ควบคุมการทํางาน มอเตอรจะควบคุมวาลวเปด-ปดการไหลของอาหารปลา ระบบพรอมทํางานรอรับเหรียญ 10
บาท เมื่อเหรียญ 10 บาท เขามาถูกตอง ระบบจะทําการปลอยอาหารปลาโดยประมาณ 100 กรัม ซึ่งระบบสามารถ
ทํางานได 2) ผลการทดลองตัวหยอดเหรียญ พบวา ตัวหยอดเหรียญสามารถทํางานใหเหรียญ 10 บาท ลงชองหยอด
เหรียญได จํานวน 75 เหรียญ ที่หยอดเหรียญไมผาน 25 เหรียญ สาเหตุที่ไมผาน แบงไดดังนี้ เหรียญ 10 บาท
แบงเปน เหรียญ 10 บาทรัชกาลที่ 9 และเหรียญ 10 บาทรัชกาลที่ 10 ซึ่งหากสังเกตเหรียญทั้ง 2 แบบจะมีความ
แตกตางกัน โดยเหรียญ 10 บาท รัชการที่ 9 มีน้ําหนักมากกวาและขนาดหนากวา เหรียญ 10 บาท รัชการที่ 10 จาก
การทดลองหยอดเหรียญใหอาหารปลาไหลตามปริมาณที่กําหนดประมาณ 100 กรัม พบวา ชุดควบคุมของกลไกการ
ไหลของอาหารปลาจากชองจายอาหารปลา ไดปริมาณน้ําหนักอาหารปลาที่เฉลี่ย 99.6 กรัม คิดคาความคลาดเคลื่อน
อยูที่ 1% จากการทดลองถาดใสเหรียญ พบวาคาของปริมาตรของถาดใสเหรียญ โดยถาดมีความกวาง 10
เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร และความสูง 10 เซนติเมตร จะไดปริมาตร 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยจะ
รับเหรียญไดจํานวน 2,122 เหรียญ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูซื้ออาหารปลาจากเครื่องจําหนายอาหาร
ปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญที่พัฒนาขึ้น พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใช อยูที่ระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60
คําสําคัญ: เครื่องจําหนายสินคาแบบอัตโนมัติ เครื่องหยอดเหรียญ เครื่องจําหนายอาหารปลาหยอดเหรียญ
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Abstract
The objectives of this article is one) To design and build a coin operated fish feed
vending machine 2) To determine the performance of a coin operated fish feed vending
machine 3) To find the satisfaction of automatic fish feed buyers. Coin-operated tablet type
The results of the research were as follows: 1) The construction result of a control system
of a coin operated fish food vending machine Able to work in accordance with the specified
work scope. Command by using a microcontroller to control the work. The motor controls the
valve on-off the flow of fish food. The system is ready to work, waiting to receive a 10 baht coin
when the 10 baht coin comes in. The system will release approximately 100 grams of fish food,
which the system can operate. 2) The results of the coin-operated experiment showed that the
coin selector can work for 10 baht coins into the coin slot for 75 coins that failed to pass 25
coins. The reason for not passing Can be divided as follows. 10 baht coin divided into 10 baht
coin Rama 9 and 10 baht coin Rama 10. In which, if you observe the two types of coins, there
will be differences, with the 10 baht coin Ratchakarn 9 having more weight and a thicker size
than the 10 baht coin. From the coin-operated experiment, about 100 grams of eel fed the
specified quantity was found.The control unit of the mechanism for the flow of fish food from
the fish feed port. Obtained the average fish weight content of 99.6 grams, the error was 1%.
From the experiment on the coin tray, it was found that The value of the volume of the coin
tray The tray has a width of 10 centimeters, a length of 20 centimeters and a height of 10
centimeters, the volume is 2,000 cubic centimeters. Which will receive 2,122 coins. 3) The
satisfaction evaluation of fish food buyers from the developed coin operated fish feed vending
machine was found that User satisfaction level Is at a high level With an average of 4.38 or
87.60 percent
Keywords: automatic vending machine, vending machine, fish food vending machine
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การพยากรณอตั ราการเกิดของไกชนสายพันธุพมาดวยโครงขายประสาทเทียม
Birth Rate Prediction of Burmese Fighting Cock with Neural Network
ประพล อยูพรอม1* สราวุฒิ เชือ้ หงส1* ปยะมาศ ไชยนอก2* และบพิตร ไชยนอก1*
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
กลุมวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
*604282007@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาตูฟกไขไกชนสายพันธุพมาดวยระบบ Internet of Things (IoT) ซึ่งทางผูวิจัยได
พัฒนาโดยการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino LabVIEWและใชอุปกรณตรวจรู สําหรับวัดคาอุณหภูมิ
ความรอน คาความชื้น การพลิกไขไก และคาแสง ใช Neural Networkในการคํานวณอัตราการเกิดของไกที่ฟกจาก
ไขได ซึ่งผลการทดลองของการวิจัยนี้คาดวา ตูฟกไขไกพันธุพมาจะสามารถเพิ่มอัตราการเกิดของไกในไขแตละใบได
และลดระยะเวลาในการฟกไขได และ สามารถใช deep-learningในการคํานวณอัตราการเกิดของไกในไขได
คําสําคัญ: โครงขายประสาทเทียม อาดุยโน ไกชนพมา แล็บวิว

Abstract
This research is to develop a Burmese chicken incubator with Internet of Things (IoT)
system. The researcher has developed this incubator by applying an Arduino Uno LabView and
using a sensor to measure temperature, light, humidity, egg turning and exposure. Neural
Network was used to calculate the incubation rate of hens hatched from eggs. The
experimental result of this research is expected that the Burmese incubators can increase the
incubation rate of chicken in each egg, reduce time of incubation, and be able to use deeplearning to calculate incubation rate of hens hatched from eggs.
Keywords: Neural Network, Arduino, ฺBurmese fighting cock, LabVIEW
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เครื่องมือระบุตําแหนงแสดงผลผานกราฟานากรณีศึกษารถไฟฟา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
GPS Tracking Display on Grafana Case Study Nakhon Pathom
Rajabhat University
หฤทัย ดิ้นสกุล1* จารุพงศ เกาะแกว1 และณัฐฐา ระมณเฐียร1
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสาตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เสนอการนําเทคโนโลยีจีพีเอสแทรคกิ้งมาใชเพื่อระบุตําแหนง โดยพัฒนาหาประสิทธิภาพในการ
รับ-สงขอมูล และการประหยัดพลังงาน โดยใชการสื่อสารผานเทคโนโลยีเซลลูลารกลุม LPWAN คือการทําให
เครือขายเชื่อมตอในระยะทางที่ไกลไดโดยใชพลังงานต่ํา การทํางานของเครื่องระบุตําแหนง ประกอบดวย 1) มอดูล
จีพีเอส ทําหนาที่ถอดรหัสขอมูลที่สงจากดาวเทียมมาเปนพิกัด 2) ไมโครคอนโทรลเลอร และมอดูลเอ็นบี-ไอโอที
ทําหนาที่รับขอมูลจากมอดูลจีพีเอส และสงขอมูลไปที่โหนด-เรดเพื่อจัดเรียงขอมูลที่จะนําไปใช และมีการเก็บขอมูล
แบบเรียลไทมในอินฟลัคซดีบี โดยนําขอมูลไปแสดงผลที่แดชบอรดของกราฟานา ผลการทดลองโดยนําเครื่องระบุ
ตําแหนงติดตั้งบนรถไฟฟารับสงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบวามีคาความผิดพลาดเฉลี่ยของพิกัดคิด
เปนรอยละ 6.73 เมื่อเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชันกูเกิลแมพ
คําสําคัญ: มอดูลจีพีเอส อินฟลัคซดีบี กราฟานา แอพพลิเคชันกูเกิลแมพ มอดูลเอ็นบี-ไอโอที

Abstract
This research presents GPS tracking technology to determine location. by improving
efficiency in data transmission and energy saving. LPWAN cellular communication technology
which enables networks to connect over long distances with low power is used. The function of
GPS tracking consist of 1)The GPS module is responsible for decoding data sent from satellites
into coordinates. 2) Microcontroller and NB-Iot is responsible for receive coordinate data from
GPS module and sending the coordinate data to Node-Red to be used. The data is stored in
real time in the cloud database and displayed in Grafana. The results of the experiment by
installing the GPS tracking on the electric transport vehicle Nakhon Pathom Rajabhat University
was found that the average error of coordinates was 6.73 percent compared to the Google
Maps application.
Keywords: GPS module, influxDB, Grafana, googlemap and NB-IOT module
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(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูปญ
 หาเปนฐาน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนประชามงคล
The Development of Web-Based Instruction with Problem-Based
Learning in Abstraction Concepts for Grade 7 students of
Prachamongkol School
วิยะดา พุฒิตรีภูม1,*
ิ และนพดล ผูมีจรรยา1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*love.tatty99@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูปญหาเปนฐาน เรื่อง แนวคิดเชิง
นามธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนประชามงคล 2) เพื่อประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอน
รวมกับการเรียนรูปญหาเปนฐาน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนประชา
มงคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน และดานเทคนิคการพัฒนาเว็บ
ชวยสอน จํานวน 5 ทาน โดยใชมีวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก เว็บชวยสอนรวมกับการ
เรียนรูปญหาเปนฐาน เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและแบบประเมินเทคนิคเว็บชวย
สอน สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูปญหา
เปนฐาน เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม ประกอบดวยเนื้อหา 3 บทเรียน 2) เว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูปญหาเปน
� = 4.78, S.D. = 0.42) และมี
ฐาน เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝒙
� = 4.76, S.D. = 0.43)
คุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอนโดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝒙
คําสําคัญ: เว็บชวยสอน การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน แนวคิดเชิงนามธรรม

Abstract

The purposes of this research were; 1) to develop web-based instruction with problembased learning in abstraction concepts for grade 7 students of Prachamongkol School, 2) to
evaluate the quality of problem-based learning lesson in abstraction concepts for grade 7
students of Prachamongkol School. The sample group used in this research was 5 experts in
content and 5 experts in WBI production technique using purposive sampling method. The
research tools include 1) web-based instruction with problem-based learning in abstraction
concepts 2) content evaluation form and 3) WBI production technique evaluation form. The
results of the research were as follows; 1) the web-based instruction with problem-based
learning in abstraction concepts consisted of 3 units 2) the content quality was at a very good
� = 4.78, S.D. = 0.42) and the WBI production technique quality was at a very good level
level (𝒙
� = 4.76, S.D. = 0. 43)
(𝒙
Keywords: web-based instruction, problem-based learning, abstraction concepts
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การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมองเรื่อง อินเทอรเน็ต
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตน สําโรง
The Development of Web-Based Instruction with Brainstorming in
Internet for Senior Elementary Student of Banraitonsamrong School
ขวัญชัย เณรแตง1,* และนพดล ผูมีจรรยา1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*vitamilk.604145002@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง 2) เพื่อประเมินคุณภาพเว็บชวย
สอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบานไรตนสําโรง กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหารายวิชา คอมพิวเตอรเพิ่มเติม และ
ดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน จํานวน 5 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
เว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย พบว า 1) เว็ บ ช ว ยสอนร ว มกั บ กระบวนการเรี ย นรู แ บบระดมสมอง เรื่ อ ง
อินเทอรเน็ต ประกอบดวยเนื้อหา 3 บทเรียน คือ 1. เรื่องเครือขาย 2. เรื่องการใชอินเทอรเน็ต และ 3. เรื่องบริการ
อินเทอรเน็ต : เครือขายสังคมออนไลน เพื่อใหนักเรียน ไดเรียนรูเนื้อหา 2) เว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรู
� = 4.75, S.D. = 0.14)
แบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝒙
� = 4.83, S.D. = 0.12 )
และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอนโดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝒙
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เว็บชวยสอน อินเทอรเน็ต

Abstract

The purposes of the research were 1) to develop web-based instruction with
brainstorming in internet for senior elementary student of Banraitonsamrong school, 2) to
evaluate the quality of web based instruction with brainstorming in internet for senior
elementary student of Banraitonsamrong school. the sample group used in this research was 5
experts in content and 5 experts in WBI production technique using purposive sampling method.
the research tools include 1) web-based instruction with brainstorming in internet. 2) content
evaluation form and 3) WBI production technique evaluation form. the statistics used for data
analysis were mean and standard deviation. the results of the research were as follows; 1) the
�=
web based instruction consisted of 3 units 2) the content quality was at a very good level (𝒙
� = 4.83,
4.75, S.D. = 0.14) and the wbi production technique quality was at a very good level (𝒙
S.D. = 0.12 ).
Keywords: brainstorming, web-based instruction, internet
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การพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Development of Line Chatbot with Problem–Based Learning
in Basic HTML for Undergraduate Student of
Nakhon Pathom Rajabhat University
ทิพยรัตน สําราญ1,* และนพดล ผูมีจรรยา1
*

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
fangfy0775@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อหาคุณภาพแช
ทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้นกลุมผูใหขอมูลที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อรายวิชาการเขียนภาษา HTMLและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท 5 ทาน ซึ่ง
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับ
การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 2) แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท สถิติที่ใชไดแก
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา แชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรู
แบบปญหาเปนฐาน เรื่องภาษา HTML เบื้องตน ประกอบดวยเนื้อหา 3 บท มีคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการ
พัฒนาแชทบอทโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.11)
คําสําคัญ: แชทบอท การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ภาษา HTML

Abstract

The purposes of this research were; 1) to development of line chatbot with problem–
based learning in basic html for undergraduate student of Nakhon Pathom Rajabhat.,2) to
evaluate the quality of development of line chatbot with problem–based learning in basic html
for undergraduate student of Nakhon Pathom Rajabhat. The sample group used in this research
was 5 experts in content and production technique using purposive sampling method. The
research tools include 1) line chatbot with problem–based learning in basic html 2) content and
chatbot production technique evaluation form. The results of the research were as follows; the
development of line chatbot with problem–based learning in basic html consisted of 3 units the
content and chatbot production technique quality was at a very good level (𝑥̅ = 4.80, S.D. =
0.11)
Keywords: chatbot, problem–based learning, basic HTML
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การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
The Development of Web-Based Instruction with Cooperative Learning
in Design and Technology for Grade 8 Student of U-thong School
ธนพร รักรุง1,* และนพดล ผูมีจรรยา1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*ployzzozz@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบ
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 2) เพื่อประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอน
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหาและดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน จํานวน 5 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี แบบ
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย
และส วนเบี่ยงเบน ผลการวิ จัยพบวา 1) เว็บ ชว ยสอนรว มกับ การเรียนรูแ บบรว มมือ เรื่อ ง การออกแบบและ
เทคโนโลยี ประกอบดวยเนื้อหา 3 บทเรียน 2) เว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การ
ออกแบบและเทคโนโลยี มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: เว็บชวยสอน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การออกแบบและเทคโนโลยี

Abstract

The purposes of this research were; 1) to develop Web-based Instruction with
Cooperative Learning in Design and Technology for Grade 8 Student of U-thong School, 2) to
evaluate the quality of Web-based Instruction with Cooperative Learning in Design and
Technology for Grade 8 Student of U-thong. The sample group used in this research was and 5
experts in content and WBI production technique. using purposive sampling method. The
research tools include 1) Web-based Instruction with Cooperative Learning in Design and
Technology 2) the content and WBI production technique evaluation form. The statistics used
for data analysis were mean, and standard deviation.
The results of the research were as follows; 1) the Web-based Instruction with
Cooperative Learning in Design and Technology consisted of 3 units 2) the content and WBI
production technique quality was at a very good level
Keywords: WBI, cooperative learning, design and technology
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การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เรือ่ ง การใชงานอินเทอรเน็ต
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดอริยวงษาราม (หนองน้ําขาว)
The Development of Web-based Instruction with Think-Pair-Share in
Internet Usage for Grade 4 Students of Wat Ariyawongsaram School
(Nong Nam Khao)
สุนิตา อยูด1,*
ี และนพดล ผูมีจรรยา1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145066@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เรื่อง การใช
งานอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดอริยวงษาราม (หนองน้ําขาว) 2) เพื่อประเมิน
คุ ณ ภาพของบทเรี ย นแบบเพื่ อ นคู คิ ด เรื่ อ ง การใช ง านอิ น เทอร เ น็ ต กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหารายวิชาวิทยาการคํานวณและดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอนจํานวน 5 ทาน โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เว็บชวยสอนแบบการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เรื่อง การใช
งานอินเทอรเน็ต ผลประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ยและ
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตราฐานผลการวิ จั ย พบว า เว็ บ ช ว ยสอนร ว มกั บ การเรี ย นรู แ บบเพื่ อ นคู คิ ด เรื่ อ ง การใช ง าน
อินเทอรเน็ต มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.69, S.D. = 0.49) และมีคุณภาพดานเทคนิค
การพัฒนาเว็บชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.59, S.D. = 0.52)
คําสําคัญ: เว็บชวยสอน การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด อินเทอรเน็ต

Abstract

The purposes of this research were; 1) in internet usage in for grade 4 students of Wat
Ariyawongsaram School (Nong Nam Khao), 2) to evaluate the quality of Web-based Instruction
with think-pair-share in Internet usage for Grade 4 Students of Wat Ariyawongsaram School
(Nong Nam Khao). The sample group user in this research five experts in content and mediathe
in WBI production technique using purposive sampling method the research tools include 1) to
develop Web-based Instruction with Think-pair-share in Internet usage for Grade 4 Students, 2)
content evaluation form and 3) WBI production technique form,. The statistics used for data
analysis were mean and standard deviation. the result of the research were as follows; 1) the
development of web-based Instruction with think-pair-share in internet usage for grade 4
students of three units 2) the content quality was at highest level (𝑥̅ = 4.69, S.D. = 0.49) and the
WBI production techniques quality was at a highest level (x�= 4.59, S.D. = 0.52)
Keywords: web-based instruction , think-pair-share , internet
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การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับวิธีการจัดการเรียนรู 5E เรื่อง การถายทอดลักษณะ
พันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสองพี่นอง
The Development of Web-Based Instruction with 5E Approaches in
Science for Grade 5 Students of Song Phi Nong School
ธนพล บุญเกิด1,* และนพดล ผูจรรยา1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145057@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนเว็บชวยสอนการจัดการเรียนรู 5E เรื่อง การถายทอด
ลักษณะพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสองพี่นอง 2) ประเมินคุณภาพบทเรียนเว็บชวย
สอนการจัดการเรียนรู 5E เรื่อง การถายทอดลักษณะพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสอง
พี่นอง กลุมตัวอยางที่ใชครั้งนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3
ทาน และดานเทคนิคและวิธีการพัฒนาเว็บไซตบทเรียน m-learning จํานวน 5 ทาน ผลวิจัยพบวา บทเรียนเว็บ
ชวยสอนการจัดการเรียนรู 5E เรื่อง การถายทอดลักษณะพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนสองพี่นอง มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.28, S.D. = 0.17) และมีคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.52, S.D. = 0.35)
คําสําคัญ: เว็บชวยสอน กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop Web-Based Instruction with the 5E in
Science for Grade 5 Students of Song Phi Nong School 2) to evaluate the quality of Web-Based
Instruction with the 5E in Science for Grade 5 Students of Song Phi Nong School. The sample
group of the research was expert content in Science of 3 persons and media production
technique m-learning of 5 persons. The result of the study showed that Web-Based Instruction
with the 5E in Science for Grade 5 Students of Song Phi Nong School had the quality of the
content at the high level (𝑥̅ = 4.28, S.D. = 0.17) and had the quality of the technique and
methodology at a level (𝑥̅ = 4.52, S.D. = 0.35)
Keywords: web-based instruction, 5E approaches
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง
เรื่องการใช Application Nearpod สําหรับนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
The Develop of Online Lessons with Self-Directed Techniques on Using
Nearpod for Teacher Students of Bachelor's Degree of
Computer Education
ทิพยสุดา สวัสดีพร1,* และสุมาลี สุนทรา2
1

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145075@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเองเรื่อง
การใช Application Nearpod สําหรับนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพของบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง 4) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง กลุมตัวอยางของงานวิจัยคือ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
ออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน การวิเคราะหขอมูลใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent t-test)
ผลการวิ จั ย พบว า การพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน ร ว มกั บ เทคนิ ค การเรี ย นรู แ บบนํ า ตนเองเรื่ อ ง การใช
Application Nearpod 1)มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยอยูในระดับมากที่สุด(𝑥̅ = 4.66, S.D.= 0.47) และ2) ดาน
เทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.80, S.D.= 0.40) 3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียน
ออนไลนอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.41, S.D.= 0.77)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบนําตนเอง application nearpod ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to develop online lessons with selfdirected learning techniques on using Nearpod for teacher students of Bachelor's Degree of
Computer Education,2) to evaluate the effectiveness of the online lessons with self-directed
learning techniques,3) to compare the learners' learning achievement before and after learning
by using the online lessons with self-directed learning techniques,4) to study the satisfaction of
the learners towards the online lessons with self-directed learning techniques. The sample group
of this research were fourth-year undergraduate students in Computer Education at Nakhon
Pathom Rajabhat University which were obtained from a specific selection of 20 people. The
research tools were , online lessons, the online lessons' quality assessment tests, learning
achievement tests, and satisfaction questionnaire. The data was analyzed using mean,
standard deviation. , and comparing statistics (Dependent t-test )
The results of the research showed that the development of online lessons with selfdirected learning technique on using Nearpod had the quality of the content at the highest
level (𝑥̅ = 4.66, SD = 0.47),2)the production technique had the suitability at the highest level (𝑥̅ =
4.80, SD = 0.40), 3) the learners' achievement after learning were statistically significantly higher
than before at .05, and 4) the learners had the highest level of satisfaction after learning with
the lessons (𝑥̅ = 4.41, SD = 0.77)
Keywords: e-learning, self-directed learning, application nearpod, learning achievement
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การพัฒนาโมบายเลิรนนิง่ เรื่องสรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ Quizizz รวมกับ
การจัดการเรียนรูดว ยตนเอง สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
The Development of M-Learning on Creating Online tests Using Quizizz
with Self-Directed Learning for Teacher Students
of Computer Education
ณัฐพล ทาวสิมมา1,* และสุมาลี สุนทรา2
1

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145056@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการโมบายเลิรนนิ่ง เรื่อง สรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ
Quizizz รวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพของโมบายเลิรนนิ่ง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียน กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน
บนโมบายเลิ ร น นิ่ ง แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของโมบายเลิ ร น นิ่ ง แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
คาสถิติ (Dependent t-test)
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนบนโมบายเลิรนนิ่ง ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 หนวย ไดแก 1.1) แนะนํา
เว็บ Quizizz 1.2) แนะนําการสรางแบบทดสอบ และ 1.3) การเชื่อม Quizizz กับ Classroomและการดูคะแนน 2)
ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพโมบายเลิรนนิ่ง พบวา ดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.70,
S.D.= 0.28) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.67, S.D.= 0.20) 3) ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึง
พอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนโมบายเลิรนนิ่งอยูในระดับมากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.88, S.D.= 0.31)
คําสําคัญ: โมบายเลิรนนิ่ง การจัดการเรียนรูดวยตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract
This research had the following objectives: 1) To develop mobile learning. on creating
cnline tests using Quizizz with Self-directed learning for teacher Students of Computer
Education. 2) to assess content quality and production techniques, 3) to compare academic
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achievement before and after learning, and 4) to study the learners' satisfaction. The sample
group of this research i were Fourth-year undergraduates in Computer Education at Nakhon
Pathom Rajabhat UniversityIt which were obtained from a specific selection of 30 people. The
research tools were lessons, mobile learning. mobile learning's quality assessments,
achievement tests, and satisfaction questionnaire. The data was analyzed using mean,
standard deviation. And compare statistics (Dependent t-test )
The results of the research were as follows: 1) Mobile learning lessons consisted of 3
units of content: 1.1) Introduction to Quizizz, 1.2) suggestions for Quizzes, and 1.3) lnking Quizizz
with Classroom and Viewing Scores. experts evaluated that the quality of mobile learning in
content had the highest level( (𝑥̅ = 4.70, S.D. = 0.28) and production techniques had the
highest level (𝑥̅ = 4.67, S.D.= 0.20), 3) Learners had statistically significantly higher level of postlearning achievement than before. at .05, and 4) the students had the highest level of
satisfaction after learning with the mobile learning lessons ( 𝑥̅ = 4.88, S.D.= 0.31)
Keywords : M-Learning, self-directed learning, achievement
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E
The Development of Online Lesson in Technology Subjects
(Computing Science) on the Manual of Using Scratch Program for 5E
Learning Management
ณัฐริกา ผิวงาม1,* และมนัสนิต ใจดี1
1

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*604145065@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch
สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการ
จัดทําบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E กลุมเปาหมาย
คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน และ ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนออนไลน แบบประเมินดานเนื้อหา และ
แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในงานวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่องคูมือการใชงานโปรแกรม Scratch ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน
3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.74, S.D. = 0.14) และ 3) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch มีคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.26)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบ 5E โปรแกรม Scratch

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop an online lesson on the manual of
using Scratch Program for 5E learning management, 2) to evaluate the quality of the content of
an online lesson on the manual of using Scratch Program for 5E learning management, and 3)
to evaluate the quality of the technique and methodology of an online lesson on the manual
of using Scratch Program for 5E learning management. The target groups were 5 experts of the
content, and 5 experts of the technique and methodology by the purposive sampling technique.
The tools used in this research were the lesson plan, the online lesson, the content quality
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assessment form, and the technique and method assessment form. The statistics used in this
research were mean and standard deviation.
The research results found that 1) the online lesson on the manual of using Scratch
Program consisted of 3 units, 2) the online lesson on the manual of using Scratch Program had
the quality of the content at the highest level (𝑥̅ = 4.74, S.D. = 0.14), and 3) the online lesson
on the manual of using Scratch Program had the quality of the technique and methodology at
the highest level (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.26).
Keywords: online lesson, 5E learning, scratch program
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW
วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
Developing Interactive Multimedia Lessons with JIGSAW Technique
Learning Method Mathematics for Grade 5 Students
อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1 และชลันธร พุฒหอมรืน่ 2,*
1

ผศ.ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
604145007@webmail.npru.ac.th

2

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค
JIGSAW วิชาคณิตศาสตร 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียน
ดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร 3) หาคุณภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองในครั้ง
นี้ คือ กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 2) ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน 3)
ครูผูสอนกลุมวิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย 1) บทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร 2)
แผนการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1) ไดบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW 2) ไดแผนการจัดการเรียนรูอยูใน
ระดับดีมาก (𝑥̅ =4.63, S.D.= 0.49) 3) คุณภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดีมาก (𝑥̅ =4.38, S.D.= 0.53)
คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ JIGSAW คณิตศาสตร

Abstract

This research aims to 1) Develop interactive multimedia lessons with the JIGSAW math
technique learning method. 2) Develop a learning management plan with interactive
multimedia lessons in conjunction with the JIGSAW math technique learning method. 3) Find the
quality of the lessons developed. Target groups used in this experiment. Target groups used in
this experiment is expert group Including 1) Computer and Technology Specialist 2) Teaching
and learning specialist 3) Teacher of Mathematics Group Which was obtained by selecting a
specific number of 9 people. The tools used in this research include 1) Interactive multimedia
lessons with the JIGSAW math technique learning method. 2) Teaching and learning plan The
statistics used for data analysis are: Standard deviation mean. The results of the research were
as follows 1) Get interactive multimedia lessons with the JIGSAW method of learning. 2) Got a
learning management plan at a very good level (𝑥̅ = 4.63, S.D.= 0.49) 3) The quality of the
lessons developed was very good. (𝑥̅ = 4.38, S.D.= 0.53)
Keywords: multimedia lessons, interaction, JIGSAW, mathematics
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนบนเว็บรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
Development of Academic Achievement with Learning and Teaching
Materials on the Web Together with STAD Learning Management of
Thai Language for Mathayomsuksa 6 students
อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1 และ นพดล เล็กนิคม1,*
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145007@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเว็บรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD
วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น 4) เพื่อหาความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นดําเนินการโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จํานวน 1 หองเรียน 36 คน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนบนเว็บรายวิชา
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD 2) แผนการจัดการเรียนรูสื่อ
การเรียนการสอนบนเว็บ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบระหวางบทเรียน 5) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที (t-test) ผลวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียนบนเว็บรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD มี คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (𝑥𝑥 = 4.31 S.D. = 0.60) และคุณภาพ
ดานการผลิตสื่ออยูในระดับมากที่สุด(𝑥𝑥 = 4.53 S.D.=0.60) 2) บทเรียนบนเว็บรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 55.5/73.24 3)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนบนเว็บ 21.97 ซึ่งสูงกวากอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 19.53
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
(𝑥𝑥 = 4.75 S.D. = 0.52)
คําสําคัญ : สื่อการเรียนการสอนบนเว็บ STAD วิชาภาษาไทย
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Abstract
The purpose of this research is 1) to develop web lessons on Thai language courses. For
Mathayom Suksa 6 students, together with STAD learning management 2) to find the
effectiveness of web-based lessons developed 3) to compare the learning achievement of
learners who studied with developed web-based lessons 4) to Finding learner satisfaction with
developed web lessons conducted using a single-group research pattern.Samples used in the
research Secondary school students of the year 6 Kanchanaphisek Wittayalai School, 1
classroom, 36 students, Semester 1, Academic Year 2020, which was obtained by simple
random sampling. The research tools consisted of 1) web lessons, Thai language courses for
Mathayomsuksa 6 students, together with STAD learning management, 2) learning
management plans, web-based teaching materials, 3) achievement tests. Study 4) Quiz during
the lesson. 5) The Student Satisfaction Questionnaire The statistics used in data analysis were
mean, standard deviation. And t-test The results of the research were as follows: 1) The
lessons were learned on the Thai language course website. For Mathayomsuksa 6 students
with STAD learning management, the content quality was at a high level (𝑥𝑥 = 4.31 SD = 0.60)
and the media production quality was the highest (𝑥𝑥 = 4.53 SD = 0.60). 2) Thai language
course web lessons For Mathayomsuksa 6 students together with the developed STAD learning
management efficiency criteria 55.5 / 73.24. 3) Learner's achievement after learning with web
lessons 19.53 Which was significantly higher than before studying and had an average score of
21.97. Statistical at the .05 level 4) Student satisfaction with developed web lessons was at a
high level (𝑥𝑥 = 4.75 S.D. = 0.52).
Keywords : teaching materials on the STAD website, Thai language
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรปู แบบปญหา
เปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)
The Development of Online Lessons on Basic Programming Using
Problem-Based Learning for Grade 7 Students
at Municipality School 3 (Sakratiam)
จิรภัทร ใจทัน1 และสุมาลี สุนทรา1
1

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145072@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใช
รูปแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) 2) เพื่อหาคุณภาพ
ดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐานและ 3) เพื่อหา
คุณภาพดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน
กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตบทเรียนออนไลน จํานวนดานละ 5 ทาน
คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย บทเรียนออนไลน แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดาน
เทคนิคการผลิตบทเรียนออนไลน การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(x� = 4.52, S.D. = 0.50) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x� = 4.59 , S.D.= 0.50 )
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน ปญหาเปนฐาน การเขียนโปรแกรมเบื้องตน

Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to develop the online lesson on basic
programming using the problem-based learning for grade 7 students at Municipality School 3
(Sakratiam), 2) to find the quality of the online lessons on basic programming using the problem
-based learning, and 3) to find the quality of the media production technique of the online
lessons on basic programming using the problem-based learning. The sample groups in this
research were the experts in content and technique online lessons each of 5 persons selected
by a purposive sampling method. The tools used in this research were the online lessons, the
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content of quality assessment form, and the media production techniques assessment form.
The data was analyzed using mean, standard deviation.
The results of the research showed that the development of online lessons on basic
programming using problem-based learning for grade 7 students at municipality school 3
(Sakratiam) had the quality of the content at the highest level (x� = 4.52, SD = 0.50) and the
quality of technique had the suitability level at the highest level (x� = 4.59, SD = 0.50)
Keywords: online lessons, problem-based learning, basic programming
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การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม)
The Development of Online Lessons on Basic Programming Using Think
Pair Share Learning for Grade 8 Students
at Municipality School 3 (Sakratiam)
อาภาภัทร ตอวรรณะ1 และสุมาลี สุนทรา1
1

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145070@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับ
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) 2) เพื่อหา
คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน และ 3)เพื่อหาคุณภาพดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนออนไลน กลุม
ตัวอยา งของงานวิจัย คือ กลุมผูเชี่ยวชาญดา นเนื้อหาจํา นวน 5 ทา น และผูเชี่ยวชาญดา นเทคนิค การผลิตสื่อ
คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน แบบประเมินสื่อดานเนื้อหาและแบบ
ประเมินสื่อดานเทคนิคการผลิตบทเรียนออนไลน การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบ
เพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60, S.D.= 0.49) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x̅ =4.63,
S.D.= 0.49)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด การเขียนโปรแกรมเบื้องตน

Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to development of online lessons on
programming using the think pair share learning for grade 8 students at Municipality School 3
(Sakratiam),2) to find the quality of the content of the online lessons,3) to find the quality of the
media production technique of the online lessons. The sample groups of this research were 5
persons of content expert and 5 persons of media production technique expert selected by a
purposive sampling method. The research instruments were online lessons, content media
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assessment form media production technique online assessment form. The data was analyzed
using mean, and standard deviation.
The results of the research showed that the development of online lessons on basic
programming using the think pair share learning for the grade 8 students at Municipality School
3 (Sakratiam) had the highest content's quality (x̅ = 4.60, S.D. = 0.49) and the production
technique was appropriate in the highest level (x̅ = 4.63, S.D. = 0.49).
Keywords: online lessons, think pair share learning, basic programming
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย
Adobe Photoshop CS6 รวมกับการเรียนรูแ บบโครงงานเปนฐานสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา
The Development Online Lessons on Poster Design with Adobe
Photoshop CS6 with a Project-Based Learning for Grade 10 Students
at Debsirin Ladya School
ปญญธวรรธน วอนเพียร1,* และสุมาลี สุนทรา1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*tar4506246@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe
Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพศิ
ริ น ทร ล าดหญ า 2) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน เรื่ อ ง การออกแบบโปสเตอร ด ว ย Adobe
Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพศิ
รินทรลาดหญา กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ คือ ผูเชียวชาญดานเนื้อหา และดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน
จํา นวน 5 ทา น โดยใชวิธีก ารเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแ ก บทเรียนออนไลน เรื่อง การ
ออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน สถิติที่ใช ไดแก
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ประกอบดวยเนื้อหา 3 บทเรียน คือ 1. หลักการออกแบบโปสเตอร 2. การใช
งานเครื่องมือตกแตงภาพ และ 3. การใชงานเครื่องมือออกแบบโปสเตอร 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบ
โปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน มีคุณภาพดานเนื้อหา
� = 4.86, S.D. = 0.02) และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยรวมอยู
โดยรวมอยูในระดับดีมาก (𝒙
� = 4.85, S.D. = 0.12)
ในระดับดีมาก (𝒙
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การออกแบบโปสเตอร

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop online lessons on poster design with
Adobe Photoshop CS6 with a project-based Learning for Grade 10 students at Debsirin Ladya
School, 2) to evaluate the effectiveness of online lessons on poster design with Adobe
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Photoshop CS6 with a project-based Learning for Grade 10 students at Debsirin Ladya School.
the sample group used in this research was 5 experts in content and 5 experts in online lessons
on poster design with Adobe Photoshop CS6 with a project-based Learning to use purposive
sampling method.
The research tools include 1) online lessons on poster design with Adobe Photoshop CS6
with a project-based Learning. the statistics used for data analysis were mean and standard
deviation. the results of the research were as follows 1) the online lessons consisted of 3 units
� = 4.86, S.D. = 0.02) and the online lessons
2) the content quality was at a very good level (𝒙
� = 4.85, S.D. = 0.12 ).
technique quality was at a very good level (𝒙
Keywords: online lesson, project-based learning, poster design
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การพัฒนาโมบายเลิรนนิง่ เรื่องสรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ Quizizz รวมกับ
การจัดการเรียนรูดว ยตนเอง สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา
The Development of Online Lessons Using Self-Directed Learning
Techniques on Computing Science for the Grade 9 Students
at Banharnjamsaiwittaya 5 School
จักรพันธ ทองมูลเนือง1,* และสุมาลี สุนทรา1
1

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145054@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชา
วิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 2) เพื่อหาคุณภาพของ
บทเรียน ออนไลนโดยใชรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิดาน
เนื้อหา จํานวน 5 ทาน และดานเทคนิคการผลิตสื่อ จํานวน 5 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยไดแก บทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดาน
เทคนิคการผลิตสื่อ สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคํานวณ มี
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.54, S.D.= 0.31) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60, S.D.= 0.34)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูดวยตนเอง วิทยาการคํานวณ

Abstract

The objectives of this research were 1) to develop online lessons using self-learning
techniques. Computing science for the grade 9 students at Banharnjamsaiwittaya 5 School, and
2) to find the quality of the lessons. The sample group used in this research is 5 content experts
and 5 media production technicians using a purposive samples. The research tools were: Online
lessons using self-study techniques, content quality assessment form and the technique of
production of media, the statistic used in this research were mean, standard deviation.
The results of the research showed that the development of online lessons in
conjunction with self-study techniques. computational science. The content quality was at the
highest level (𝑥̅ = 4.54, S.D.=0.31) and the production technique was most appropriate (𝑥̅ = 4.60,
S.D.= 0.34) Keywords: online lessons, self-learning, computing science
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด
The Development of Online Learning Lessons on Technology
(Computing Science) for Grade 5 Students Using Cooperative Learning
with Think-Pair-Share Techniques
ณัฐพร พรมโสภา1 และวิมาน ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*604145076@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุป ระสงค 1) เพื่อพัฒ นาบทเรียนออนไลน วิช าเทคโนโลยี (วิ ทยาการคํา นวณ) ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5
คน และผูเชี่ยาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และ 2) แบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3
หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ = 4.66, S.D. = 0.22) และ 3) บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) มีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.27) ผลการประเมินบทเรียนออนไลนจากผูเชี่ยวชาญแสดงวา
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดใหการยอมรับบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นนี้วาสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the online learning lessons on
technology for grade 5 students, 2) to evaluate the content’s quality of the online learning
lessons on technology for grade 5 students, and 3) to evaluate the quality of the techniques
and methodology of the online learning lessons on technology for grade 5 students. The target
group used in this research were 5 experts in the content and 5 experts in the techniques and
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methodology selected by purposive sampling technique. The instruments used in this research
were 1) the content assessment forms and 2) the techniques and methodology assessment
forms. The statistical data used in the analysis were mean and standard deviation.
The research findings showed that: 1) the online learning lessons on technology consisted
of 3 units, 2) the online learning lessons on technology had the quality of the content at the
highest level (𝑥̅ = 4.66, S.D. = 0.22), and 3) the online learning lessons on technology had the
quality of the technique and methodology at the highest level (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.27). The
evaluation results of the online learning lessons from the experts showed that all of the experts
accepted the developed online learning lessons. It could be concluded that the online learning
lessons on technology could be used properly for grade 5 students.
Keywords: online learning lessons, cooperative learning, think-pair-share techniques
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
The Development of Online Learning Lessons on Efficient Use of the
Internet with MIAP Learning Process for Grade 6 Students
เมทินี สุวรรณนิยม1,* และวิมาน ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*604145081@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน เรื่ อ ง การใช ง านอิ น เทอร เ น็ ต อย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อประเมินคุณภาพ
ดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียน
ออนไลนที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.12) และ 3) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพดานเทคนิค
และวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.66, S.D. = 0.24) ผลการประเมินบทเรียนออนไลนจากผูเชี่ยวชาญแสดงวา
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดใหการยอมรับบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นนี้วาสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP

Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to develop the online learning lessons
on efficient use of the internet with MIAP learning process for grade 6 students, 2) to evaluate
the content’s quality of the developed online learning lessons, and 3) to evaluate the quality
of the techniques and methodology of the developed online learning lessons. The target group
used in this research were 5 experts in the content, and 5 experts in the techniques and
methodology selected by purposive sampling technique. The instruments used in this research
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were the content assessment forms and the techniques and methodology assessment forms.
The data were analyzed by mean and standard deviation.
The research results revealed as follows: 1) the online learning lessons on efficient use of
the internet for grade 6 students consisted of 3 units, 2) the developed online learning lessons
had the quality of the content at the highest level (𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.12), and 3) the developed
online learning lessons had the quality of the techniques and methodology at the highest level
(𝑥̅ = 4.66, S.D. = 0.24). The evaluation results showed that all of the experts accepted the
developed online learning lessons. It could be concluded that the online learning lessons could
be used properly for grade 6 students.
Keywords: online learning lessons, efficient use of the internet, miap learning process
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด
Development of Academic Achievement of Thai Course for
Mathayomsuksa 1 Students with Augmented Reality Instructional
Media with Think Pair-Share
อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1 และคํานวณ ปนนิลเพชร1,*
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145004@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1 ) พัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2 ) พัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
รวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 3 ) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการ
เรียนแบบเพื่อนคูคิด วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 4 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
ของผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 5 ) หาความ
พึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบางหลวงวิทยา จํานวน 26 คน โดยใชวิธีการสุมแบบอยางงาย
(Sample Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย 2)
แผนการจัดการเรียนการสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบความพึงพอใจของผูเรียน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t (t-test) ผลวิจัยพบวา
1) การพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (x̅= 4.64, S.D.=0.48) มีคาเฉลี่ยคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี
มาก (x̅= 4.88, S.D.=0.37) 2 ) แผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียน
แบบเพื่อนคูคิด คุณภาพอยูในระดับดีมาก (x̅= 4.56, S.D.=0.56) 3 ) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือน
จริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ 84.23/80.26
ซึ่งมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียน (x̅= 24.08, S.D.=2.06)
สูงกวากอนเรียน (x̅= 12.42, S.D.=3.62) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ความพึงพอใจของผูเรียนที่
มีตอสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดีมาก (x̅= 4.66, S.D.=0.51)
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง เทคนิคเพื่อนคูคิด วิชาภาษาไทย
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Abstract
This research aims to 1) develop and find the quality of teaching and learning materials
for virtual Thai language subjects at Mathayomsuksa 1 level. 2) Develop and find quality
learning management plans with virtual instructional media in conjunction with a partner
learning model. 3) Finding the effectiveness of virtual learning and teaching materials together
with a partner learning model for Thai language subjects at Mathayomsuksa 1 level. 4)
Compare learners' pre-learning and post-learning achievement after learning with virtual
teaching materials together with a partner learning model. 5) Finding the satisfaction of learners
with virtual learning and teaching materials together with the peer-to-peer learning model. The
sample groups in this research were 26 students in Mathayom Suksa 1, Bang Luang Wittaya
School using simple random sampling method research tools included 1) Virtual teaching
materials for Thai language subjects 2) Instructional plan 3) Learning achievement test 4)
Learners satisfaction test The statistics used for data analysis were mean standard deviation.
And t-test The research found that 1) development and finding the quality of teaching and
learning materials for Thai language subjects at Mathayomsuksa 1 level, the content quality is
very good (x̅= 4.64, S.D.=0.48). The media production technique is very good (x̅= 4.88, S.D.=0.37).
2) Learning management plan with virtual learning and teaching materials in conjunction with a
partner learning model. The quality is very good (x̅= 4.56, S.D.=0.56). 3) The efficiency of virtual
learning and teaching materials together with a partner learning model for Mathayomsuksa 1
level of Thai language was 84.23 / 80.26, which had higher efficiency than the 80/80 criterion. 4)
The learner's achievement after (x̅= 24.08, S.D.=2.06) was significantly higher than before
(x̅= 12.42, S.D.=3.62) at the .05 level. and 5) The students' satisfaction with the learning materials
developed was very good (x̅= 4.66, S.D.=0.51).
Keywords: academic achievement, virtual teaching materials, partner techniques, thai language
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบยอนกลับ กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
The Development of Achievement Through of Student by Augmented
Reality Instruction with Backward Design Case Study of
Kanchanaphisekwittayalai, Suphanburi School
ธีระ บุญประจักษ1,* และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604145021@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1 ) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการ
สอนเสมื อ นจริ ง ร ว มกั บ การจั ด การเรี ย นรู แ บบย อ นกลั บ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม 3 ) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จํานวน 36 คนไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random
sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงเรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม แผนการจัดการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการ
สอนเสมือนจริง สถิติที่ใชในการวิจัย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคลองของขอสอบ คาความยาก
งาย คาอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20) ผลวิจัยพบวา 1) การพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อ
การเรียนการสอนเสมือนจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.87, S.D. =
0.19) มีคาเฉลี่ยคุณภาพดานเทคนิคการ ผลิตสื่ออยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.79, S.D. = 0.24) 2) แผนการจัดการ
เรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบ การเรียนรูแบบยอนกลับ คุณภาพอยูในระดับดีมาก (x̄ =
4.70, S.D. = 0.24 ) 3) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ มี
คาเทากับ 84/85 ซึ่งมีคา ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียน (x̄ =
11.7, S.D. = 1.64) และหลังเรียน (x̄ = 21.20, S.D. = 2.10 ) ซึ่งสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ 5) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.80, S.D. =
0.01 )
คําสําคัญ: : สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรูแบบยอนกลับ
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Abstract
The objectives of this study were 1) to develop and find the quality of Augmented
RealityInstruction together with Backward design management in social studies, religion and
culture. 2) Manage Backward design Social Studies, Religion, and Culture subjects 3) to compare
the learning achievement before and after learning the samples with virtual teaching materials
together with Backward design management. Social Studies, Religion and Culture subjects were
36 students in Mathayom Suksa 2 at Kanchanaphisek School, Suphanburi College. Simple
random sampling was used for the research. The research instraments Augmented
RealityInstruction about Benjasin Benjatham learning management plan, Achievement test and
a questionnaire on student satisfaction with virtual learning materials. The statistics used in the
research mean, standard deviation. Exam Conformity Index Difficulty Discriminatory power Test
Confidence (kr20). The results showed that 1) The development and finding the quality of
virtual teaching materials of Secondary school level 2, the content quality was very good (x̄ =
4.87, S.D. = 0.19), with the technical quality average. The media production was at a very good
level (x̄ = 4.79, S.D. = 0.24). 2) The quality of Backward design The quality was very good (x̄ =
4.70, SD = 0.24) 3) The efficiency of the Augmented Reality Instruction combined with the
Backward design was 84/85, which had a higher efficiency of the criterion 80. / 80 4) The
learning achievement of the learners before (x̄ = 11.7, SD = 1.64) and after (x̄ = 21.2, SD = 2.1),
which was statistically higher than before studying at the .05 level, and 5) The satisfaction of
the learners with the developed learning materials at a very good level (x̄ = 4.80, SD = 0.01).
Keywords: virtual teaching materials social studies, religion, backward design
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การประยุกตใช Google Apps for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
รวมกันแบบออนไลน สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Applying Google Apps for Education to Enhance an Achievement of
Online Collaborative Learning for Students from Computer Science
Department, Kanchanaburi Rajabhat University
นิลุบล ทองชัย1,*
1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
*nilubon.tongchai@ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกต Google Apps for Education ในการจัดทําหองเรียนและสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน จัดเก็บและปอนกลับผลการเรียนรู ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใหผูเรียน พัฒนา
หองเรียนออนไลนโดยใช Google Classroom และใชเครื่องมือ อาทิ Docs, Drives, Sheets, Forms เพื่อจัดทํา
ใบงานและพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับการเรียนการสอนหัวขอตางๆ กอนนําระบบไปใชจริง
กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 23 คน ที่ลงทะเบียนวิชาสถาปตยกรรมและองคประกอบ
คอมพิวเตอร ขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจแสดงใหเห็นวา ผูเรียนสวนใหญเขาใชหองเรียนและ
สื่อที่ไดจัดเตรียมใหในระดับความถี่ที่คอนขางสูง โดยมีความรูสึกเชิงบวกตอการเรียนการสอนรูปแบบนี้ โดยเลือก
ความรูสึก ‘ประทับใจ’ และ ‘ผอนคลาย’ เปนอันดับหนึ่ง โดยปราศจากความ ‘ตื่นกลัว’ ผูเรียน ‘พึงพอใจมาก’ ใน
ทุกดานของการประเมิน ซึ่งประกอบดวย 1) สวนติดตอกับผูใช 2) ประสิทธิภาพและการทํางานของระบบ 3) การ
ทํางานรวมกัน 4) การสงขอมูลปอนกลับ และ 5) ภาพรวมการใชงานโมดูล และเมื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูซึ่ง
พิจารณาจากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการสอบหลังเรียน (32.57) กับกอนเรียน (23.64) พบวาผูเรียนมี
คะแนนเพิ่มขึ้น และเมื่อสังเกตจากการเรียนในหองและชิ้นงานที่มอบหมาย พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการไปในทางที่ดี
ขึ้น มีการนําขอมูลที่ไดจากการปอนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรูไปปรับใช มีความกระตือรือรนในการทํางาน และมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
รวมกันแบบออนไลน
คําสําคัญ: ซอฟตแวรเพื่อการศึกษาของกูเกิ้ล กูเกิ้ลคลาสรูม การเรียนรูรวมกันแบบออนไลน เรียนรูรวมกัน
เรียนออนไลน
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Abstract
This research aimed to apply Google Apps for Education to manipulate online classroom
and learning materials. Store and feedback results in order to improve learning achievement for
learners. Developed online classrooms using Google Classroom together with tools such as
Docs, Drives, Sheets, Forms to create assignment and workshops for learning the topics, and
then applying to 23 computer science students, who registered in the architecture and computer
components course.
The results from the questionnaire showed that most students use the classroom and
media quite often. They have positive feeling for this way of teaching by choosing 'impress' and
'relax' as the number one feeling in their mind without feeling 'panic'. Learners were 'very
satisfied' in all aspects of the assessment which were 1) user interface, 2) system performance
and functionality, 3) interoperability, 4) data feedback, and 5) module deployment overview.
When focusing on the learning achievement, based on the comparison of the average score of
the post-test (32.57%) and the pre-test (23.64%), the average score was increased. As observed
results during classroom and assigned work, the results showed that learners have improved in
a better way: could deployed the obtained information from both feedbacks and knowledge
exchanges to improve learning, had passions more responsible for work, and basically could tell
what they did or did not know from the test. As a result, it could be concluded that this type of
learning materials enhanced the learning achievement of online collaborative learning.
Keywords: google apps for education, google classroom, online collaborative learning, collaborative
learning, online learning
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คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่อง
การเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
Development of Computer Assisted Instruction According to the Skill
Training Learning Process Subject Introduction to Kidbright IDE
Programming in Mathayom 1 Kamphaeng Saen Wittaya School
ปยะพงศ บุญวงษ1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
604145028@webmail.npru.ac.th และ panuwat.edu@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝก
ทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 2)
หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ กลุมเปาหมายที่ใชในการ
ทดลองในครั้งนี้ประเมินดา นกลุมผูเชี่ยวชาญ 3 ดาน คือ 1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2) ผูเชี่ยวชาญดา น
รูปแบบการเรียน 3) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อ ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการเรียนรู
แบบฝกทักษะ เรื่อง การทํางานของ Kid-Bright ตัวแปรในโปรแกรม Kid-Bright IDE และโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง 2)
แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบฝกทักษะ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัย
พบวา 1) ไดสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ ในรายวิชาการเขียน
โปรแกรม Kid-Bright IDE เบื้องตน จํานวน 3 บท ประกอบดวย บทที่ 1 เรื่องการทํางานของ Kid-Bright บทที่ 2
เรื่องตัวแปรในโปรแกรม Kid-Bright IDE และบทที่ 3 เรื่องโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง 2) สื่อที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก (X̅ = 4.65, S.D. = 0.05)
คําสําคัญ : กระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

Abstract
This purpose of this research were 1) develop computer-assisted lessons based on the
skills training process. Basic Kidbright IDE programming in grade 1 Kamphaeng Saen Witthaya
School 2) find the quality of computer-assisted lessons based on the skill training process. The
target audience used in this experiment evaluated a group of 3 experts: 1) design experts 2)
learning model experts 3) media development experts, which were acquired by selecting 5
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specific people. The results showed that 1) the media of computer-assisted lessons followed
the learning process in the basic Kid-Bright IDE programming course. Chapter 1: How Kid-Bright
Works Chapter 2: Variables in Kid-Bright IDE program and Chapter 3: Command Set Builder 2)
The generated media is of very good quality. (X̅ = 4.65, S.D. = 0.05)
Keywords : according to the skill training learning process, computer assisted instruction lesson
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การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรปู แบบ
การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
The Development of Augmented Reality About Our Body Using the
CIPPA MODEL on Science Courses for Grade 6 Students
Wat Pratumkhanawat Municipal School
กชกร ดีชัยยะ1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
kotchakorn.k27@gmail.com และ panuwat.edu@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 2) หาคุณภาพของสื่อเสมือนจริง (AR) รวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ที่
พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ดาน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ 2) ผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนและเนื้อหา 3) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อ ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 5 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปดวย 1) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการ
สอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 2) แผนการจัด
กิจกรรมการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
วัดประทุมคณาวาส 2) สื่อที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (X̅ = 4.78, S.D. = 0.10)
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง รางกายของเรา วิทยาศาสตร

Abstract
This research aims to 1) develop Augmented Reality about our body Using the CIPPA
MODEL in the science courses Of the sixth grade students at Wat Pratumkhanawas Municipality
School 2) find the quality of Augmented Reality The developed target groups for this research
were 1) experts in design, 2) lesson and content specialist, 3) media development
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specialist. Which was obtained by selecting a specific number of 5 people. The tools used in this
research include 1) the quality assessment of Augmented Reality The development of
Augmented Reality about our body Using the CIPPA MODEL on science courses for grade 6
students Wat Pratumkhanawat Municipal School 2) CIPPA Model Teaching Activity Plan (CIPPA
MODEL) 3) Student Achievement Test The results of the research showed that 1) received a
Augmented Reality about our body. Using the CIPPA MODEL in the science courses. Of the 6th
grade students at Wat Pratumkhanawas Municipality School 2) The generated media perfrmace
is at the highest level (X̅ = 4.78, S.D. = 0.10)
Keywords: augmented reality, our body, science
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การพัฒนาบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชปญ
 หาเปนฐาน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
The Development of E-Learning Lessons in the Study of Science
Subjects About the World and Its Change Using Problem Base Learning
for Students Grade 8 Uthong School
ณัชชาภัชร รุง เรืองจําเริญ1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
nutchapht.17@gmail.com และ panuwat.edu@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน e-learning วิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง โดยใชปญหาเปนฐาน 2) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียน e-learning วิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง โดยใชปญหาเปนฐานที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองในครั้งนี้ คือ กลุมผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2) ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนรู 3) ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาสื่อ
ซึ่งไดมาโดย การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 1) แบบประเมิน
คุณภาพสื่อ 2) แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบปญหาเปนฐาน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
บทเรียน จํานวน 3 บท ประกอบดวย บทที่ 1 โครงสรางภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก บทที่ 2 ดินและ
น้ํา บทที3่ ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 2) สื่อที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก มีคาเทากับ ( 𝑥̅ =4.69,S.D.= 0.52)
คําสําคัญ: การเรียนวิชาวิทยาศาสตร ปญหาเปนฐาน โลกและการเปลี่ยนแปลง

Abstract
This research aims to 1) develop science e-learning lessons About the world and its
change Using the problem as a base. 2) to find the quality of e-learning lessons, science
subjects. About the world and its change Using the problem as a developed base the target
group for this experiment was a group of experts, consisting of 1) Design Specialist 2) Learning
Pattern Specialist 3) Media Development Specialist, which was obtained by a specific selection
of 5 people. This research consisted of 1) a media quality assessment form 2) a problem-based
teaching activity plan 3) a test to measure student achievement. The results of the research
were as follows: 1) learning e-learning lessons in science The story of the world and its
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transformation. The three lessons are: Chapter 1: Structure of the Earth and Change on the
Earth's Surface, Chapter 2: Soil and Water, Chapter 3: Natural Disasters on the Earth's Surface 2)
The media created was of very good quality, equal to (𝑥̅ = 4.69, SD = 0.52)
Keywords: e-learning, lessons, problem base
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการเรียน
แบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”
The Development of E-Learning on Using Microsoft Word by ProjectBased Learning for Mathayomsuksa 5 Students of
Sripachan Methipramuk School
พรชัย เชือ้ วงษ1 และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*bpoch129711@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวย
การเรียนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” และ 2)
ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5
คน ซึ่ง ไดมาจากการคัด เลือ กแบบเจาะจง สถิติ ที่ใช ในการวิเคราะหขอ มูล ได แ ก คา เฉลี่ย และส ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย
เนื้อหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นวามี
คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.75, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน ไมโครซอฟตเวิรด

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop e-Learning on Using Microsoft Word by
Project-based learning for mathayomsuksa 5 students of Sripachan Methipramuk school and 2)
to evaluate quality of the developed e-Learning using discussion from 5 experts, selected by
purposive sampling. The statistics used in this research were mean and standard deviation.
The results showed that: 1) the developed e-Learning on Computer and Data Processing
consisted of 3 units and 2) the overall opinion of experts towards the developed e-Learning was
at the highest level (𝑥𝑥 = 4.75, S.D. = 0.43).
Keywords: e-learning, project-based learning, microsoft word
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกบั การประมวลผลขอมูล
รวมกับการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”
The Development of E-Learning on Computer and Data Processing
with Jigsaw Cooperative Learning Technique for Grade 7 Students of
Sripachan Methipramuk School
จารุวรรณ พันธุร ูด1,*
ี และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*jaruwan100640jib66@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต
“เมธีประมุข” และ 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว า 1) บทเรี ย นออนไลน เรื่ อ ง คอมพิ ว เตอร กั บ การประมวลผลข อ มู ล ที่ พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยที่ 1 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร หนวยที่ 2
ประเภทของคอมพิวเตอร และหนวยที่ 3 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร และ 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นวามีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.77, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.42) เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิคจิ๊กซอว

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop e-Learning on Computer and Data
Processing jigsaw cooperative learning technique for Grade 1 students of Sripachan Methipramuk
school and 2) to evaluate quality of the developed e-Learning using discussion from 5 experts,
selected by purposive sampling. The statistics used in this research were mean and standard
deviation.
The results showed that: 1) the developed e-Learning on Computer and Data Processing
consisted of 3 units Including Unit 1 Computers and Computer Equipment and Unit 2 Types of
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Computers Unit 3 Computing Systems and 2) the overall opinion of experts towards the
developed e-Learning was at the highest level (𝑥𝑥 = 4.77, S.D. = 0.42), which was according to
the hypothesis.
Keywords: e-learning, cooperative learning, jigsaw technique
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ งทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง
ตามทฤษฎีการเรียนรูแ บบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD
The Development of Computer-Assisted Instruction on Mathematics
Course About the Pythagorean Theorem of Students Grade 2 at
U-Thong by Using STAD Cooperative Learning
พงษระพี ออนเฉียบ1 และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
604145029@webmail.npru.ac.th และ panuwat.edu@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค
STAD 2) หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่พัฒนาขึ้น
กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2) ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบบทเรียน
3) ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาสื่อ ซึ่งไดมาโดย การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 1)
แบบวั ด ประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ 2) แผนการจั ด กิ จ กรรมการสอนแบบร ว มมื อ เทคนิ ค STAD 3) แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลการวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช
เทคนิค STAD จํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย บทที่ 1 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก บทที่ 2 เรื่อง บททฤษฎี
บทพีทาโกรัส บทที่ 3 บทกลับของ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูใน
ระดับ ดีมาก เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ

Abstract
This research aims to 1) Development of Computer-assisted instruction on Mathematics
course About the Pythagorean Theorem of students Grade 2 at U-Thong by using STAD
cooperative learning 2) the quality of the computer-assisted math lessons on the Pythagorean
Theorem was developed. The research experts group consisted of 1) Design Specialist 2) Lesson
Format Specialist 3) Media Development Specialist, which was obtained by selecting a specific
design. The instruments used in this research consisted of 1) a media quality assessment
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questionnaire, 2) a collaborative teaching activity plan, STAD technique, and 3) a test to
measure student achievement. The results of the research were as follows: 1) A computerassisted lesson was taught in mathematics on the Pythagorean Theorem. Of students in
Mathayom Suksa 2, Uthong School According to the theory of collaborative learning using STAD
techniques, 3 subjects consisted of 1 chapter.
Keywords: computer-assisted instruction, mathematics course, STAD
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash CS6
รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
The Development of CAI on Using Adobe Flash CS6 with ProjectBased Learning for Mathayomsuksa 3 Students of
Princess Sirindhorn College
กลวัชร เจริญสุข1 และพงษดนัย จิตตวิสทุ ธิกุล1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*bomzaclubb@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอรชว ยสอน เรื่อง การใชง านโปรแกรม
Adobe Flash CS6 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย และ 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการ
สอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Adobe Flash CS6 ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด วยเนื้ อหาจํ านวน 3 หน วยการเรี ยนรู 2) ผู เชี่ ยวชาญมี ความคิ ดเห็ นในภาพรวมต อคุ ณภาพบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.54, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โปรแกรม Adobe Flash CS6 การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop CAI on Using Adobe Flash CS6 with
Project-based learning for mathayomsuksa 3 students of Princess Sirindhorn College and 2) to
evaluate quality of the developed CAI using discussion from 5 experts, selected by purposive
sampling. The statistics used in this research were mean and standard deviation.
The results showed that: 1) the developed CAI on Using Adobe Flash CS6 consisted of 3
units and 2) the overall opinion of experts towards the developed CAI was at the highest level
(𝑥𝑥 = 4.54, S.D. = 0.51).
Keywords: CAI , Adobe Flash CS6, project-based learning
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการ
เรียนรู แบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย
The Development of CAI on Computing Science with Think-Pair Share
Learning Technique for Mathayomsuksa 2 Students
of Uthongsuksalai School
ณรงคฤทธิ์ มากะเรือน1,* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*narongrit092839@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับ
วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย และ 2) ประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5
คน ซึ่ง ไดมาจากการคัด เลือ กแบบเจาะจง สถิติ ที่ใช ในการวิเคราะหขอ มูล ได แ ก คา เฉลี่ย และส ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูลที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นวามีคุณภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.49, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop CAI on Computing Science with ThinkPair Share technique for mathayomsuksa 2 students of Uthongsuksalai school and 2) to
evaluate quality of the developed CAI using discussion from 5 experts, selected by purposive
sampling. The statistics used in this research were mean and standard deviation.
The results showed that: 1) the developed CAI on Computing Science consisted of 3 units
and 2) the overall opinion of experts towards the developed CAI was at the high level (𝑥𝑥 =
4.49, S.D. = 0.75).
Keywords: CAI , computing science, think-pair share technique
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
2010 เบื้องตน สําหรับจัดการเรียนรูแ บบรวมมือดวยเทคนิค TGT
The Development of Online Multimedia Lesson About an Introduction
to Using Microsoft Word 2010 for TGT Collaborative Learning Technique
ศิริลักษณ ปนสังข1,* และมนัสนิต ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*604145064@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ออนไลน เรื่ อ ง การใช ง านโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใช
งานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทํา
บทเรีย นมัล ติ มีเ ดี ย ออนไลน เรื่ อง การใช ง านโปรแกรมไมโครซอฟตเ วิ ร ด 2010 เบื้ องต น กลุ มเป า หมาย คื อ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน และ ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน แบบประเมินดานเนื้อหา
และแบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในงานวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัย พบว า 1) บทเรี ยนมั ล ติ มี เดี ยออนไลน เรื่ อง การใช ง านโปรแกรมไมโครซอฟตเ วิร ด 2010
เบื้องตนประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.54, S.D. = 0.38) และ 3)
บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.66, S.D. = 0.21)
คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เทคนิค TGT โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the online multimedia lesson about an
introduction to using Microsoft Word 2010, 2) to evaluate the quality of the content of the
online multimedia lesson about an introduction to using Microsoft Word 2010, and 3) to
evaluate the quality of the technique and methodology of the online multimedia lesson about
an introduction to using Microsoft Word 2010. The target groups were 5 experts of the content,
and 5 experts of the technique and methodology by the purposive sampling technique. The
tools used in this research were the lesson plan, the online multimedia lesson, the content
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quality assessment form, and the technique and method assessment form. The statistics used
in this research were mean and standard deviation.
The research results showed that 1) the online multimedia lesson about an introduction
to using Microsoft Word 2010 consisted of 3 units, 2) the online multimedia lesson about an
introduction to using Microsoft Word 2010 had the quality of the content at the highest level (𝑥̅
= 4.54, S.D. = 0.38), and 3) the online multimedia lesson about an introduction to using
Microsoft Word 2010 had the quality of the technique and methodology at the highest level (𝑥̅ =
4.66, S.D. = 0.21).
Keywords: online multimedia lesson, TGT technique, microsoft word 2010
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es
รายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
The Development of Online Computer Assisted Instruction Together
with 5Es Instructional Model in Computational Science Subjects
for Grade 8 Students
ธนัญญา ตันติสปุ รีย1,*
 และวิมาน ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*thananya.25012542@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es รายวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบ 5Es และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ 5Es กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทามะกา
วิทยาคม จํานวน 31 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลน แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยรายการทํางานหลัก 6
รายการ ไดแก หนาหลัก เนื้อหาเรื่องการออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมภาษาไพทอน ตัวแปรภาษาไพ
ทอน รหัสควบคุมและตัวดําเนินการ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และผูจัดทํา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es มีคาประสิทธิภาพ
94.84/91.08 3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) นักเรียนมีความพึง
พอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es อยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน การเรียนรูแบบ 5Es วิทยาการคํานวณ

206

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop and evaluate the quality of an online
computer assisted instruction in computational science subjects for grade 8 students, 2) to find the
effectiveness of the online computer assisted instruction together with 5Es instructional model
in computational science subjects for grade 8 students, 3) to compare the learning achievement
of the students before and after learning with the online computer assisted instruction together with
5Es instructional model, and 4) to find the satisfaction of students on the online computer
assisted instruction together with 5Es instructional model. The sample group used in this
research was 31 students of grade 8 students of Tamaka Wittayakhom School by the purposive
sampling technique. The instruments used in this research were the online computer assisted
instruction, the assessment form of the content, the assessment form of the techniques and
methodology, the learning achievement test, and the assessment form of student satisfaction.
The data were statistically analyzed using mean, standard deviation, and t–test dependent.
The research findings showed that: 1) the online computer assisted instruction that
developed was consisted of 6 main items including main page, the content of programming
designed in Python language, Python language variable, control code and operator, pretest and
posttest, and developer, the opinion of the content experts and the opinion of the technique
and methodology experts on the online computer assisted instruction were at the highest level,
2) the effectiveness of the online computer assisted instruction together with 5Es instructional
model was 94.84/91.08, 3) the students who studied with the online computer assisted
instruction together with 5Es instructional model had post-test scores higher than pre-test scores
at .05 significance level, and 4) the students' satisfaction with the online computer assisted
instruction together with 5Es instructional model was at the highest level.
Keywords: online computer assisted instruction, 5Es instructional model, computational science
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนประชามงคล
The Development of CAI on Technological Change with Self-Directed
Learning Technique for Mathayomsuksa 2 Students
of Prachamongkol School
ลมฟา อาสา1,* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*tangkekht@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประชามงคล และ 2)
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา เฉลี่ย และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นวามีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.64, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop CAI on Technological Change with Selfdirected learning technique for mathayomsuksa 2 students of Prachamongkol school and 2) to
evaluate quality of the developed CAI using discussion from 5 experts, selected by purposive
sampling. The statistics used in this research were mean and standard deviation.
The results showed that: 1) the developed CAI on Technological Change consisted of 3
units and 2) the overall opinion of experts towards the developed CAI was at the highest level
(𝑥𝑥 = 4.64, S.D. = 0.48).
Keywords: CAI, technological change, self-directed learning technique
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต
The Development of Online Computer Assisted Instruction in
Technology Subjects (Computing Science) on Using
Microsoft Excel 2010 for Demonstration Teaching
ธนัท ล้ําเลิศ1,* และ มนัสนิต ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
604145058@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนออนไลน วิ ช า เทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010
และ 3) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพด า นเทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการจั ดทํ าบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอนออนไลน วิ ชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การ
ใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีคุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.15, S.D. = 0.37) 3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.78, S.D. = 0.12)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน การสอนแบบสาธิต วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the online computer assisted instruction
in technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010, 2) to evaluate the
quality of the content of online computer assisted instruction in technology subjects (computing
science) on using Microsoft Excel 2010, and 3) to evaluate the quality of the technique and
methodology of the online computer assisted instruction in technology subjects (computing
science) on using Microsoft Excel 2010.
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The research results showed that 1) the online computer assisted instruction in
technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010 consisted of 3 units, 2) the
online computer assisted instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft
Excel 2010 had the quality of the content at a high level (𝑥̅ = 4.15, S.D. = 0.37), and 3) the online
computer assisted instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel
2010 had the quality of the technique and methodology at the highest level (𝑥̅ = 4.78, S.D. =
0.12).
Keywords: online computer assisted instruction, demonstration teaching, technology subjects
(computing science)
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สําหรับจัดการเรียนรูแ บบ Active Learning โดยใชเทคนิคการสอนแบบระดมสมอง
The Development of Online Learning Lessons in Occupations Subjects
of Grade 7 Students for Active Learning Management
Using Brainstorming Teaching Techniques
ชุติกาญจน สงประเสริฐ1,* และวิมาน ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*604145009@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 2) ประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3) ประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน
และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และ 2) แบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู คือ เรียนรูกระบวนการทํางาน การดูแลรักษาบาน และอาหารกับ
การดํารงชีวิต 2) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วามีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.48, S.D.=0.13) และ 3) ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
วามีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก (𝑥� = 4.36, S.D. = 0.36)
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน วิชาการงานอาชีพ เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the online learning lessons in
occupations subjects for grade 7 students, 2) to evaluate the quality of the content of an online
learning lessons in occupations subjects for grade 7 students, and 3) to evaluate the quality of
technique and methodology of an online learning lessons in occupations subjects for grade 7
students. The target groups used in this research were 5 experts of the content, and 5 experts of
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the technique and methodology by the purposive sampling technique. The instruments used in
this research were 1) the content quality assessment form, and 2) the techniques and
methodology quality assessment form. The statistical data analysis was mean and standard
deviation.
The research findings showed that: 1) the online learning lessons in occupations subjects
for grade 7 students consisted of 3 units were work process learning, home care, and food and
living, 2) the opinion of the content experts on the online learning lessons in occupations
subjects for grade 7 students was at the high level (𝑥̅ =4.48, S.D.=0.13), and 3) the opinion of the
technique and methodology experts on the online learning lessons in occupations subjects for
grade 7 students was at the high level (𝑥̅ =4.36, S.D.=0.36).
Keywords: online learning lessons, occupations subjects, brainstorming teaching techniques
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch
สําหรับการสอนแบบ MIAP
The Development of Online Lesson on Programming with Scratch
Program for MIAP Teaching
ธนพล โชติงาม1,* และมนัสนิต ใจดี1
1

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*maxza_2551@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับ
การสอนแบบ MIAP 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย
Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน
เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน
3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.80, S.D.= 0.27) และ 3) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มีคุณภาพ
ดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับ มากที่สุด (𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.32)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การสอนแบบ MIAP โปรแกรม Scratch

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop the online lesson on programming with
Scratch program for MIAP teaching, 2) to evaluate the quality of the content of an online lesson
on programming with Scratch program for MIAP teaching, and 3) to evaluate the quality of
technique and methodology of an online lesson on programming with Scratch program for MIAP
teaching.
The research results showed that 1) the online lesson on programming with Scratch
program consisted of 3 units, 2) the online lesson on programming with Scratch program had
the quality of the content at the highest level (𝑥̅ = 4.80, S.D.=0.27), and 3) the online lesson on
programming with Scratch program had the quality of the technique and methodology at the
highest level (𝑥̅ = 4.60,S.D.=0.32).
Keywords: online lesson, MIAP teaching, scratch program
213

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี
รวมกับเทคนิคการสอนแบบนําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)
The Development of E-Learning on Design and Technology with SelfDirected Learning for Mathayomsuksa 2 Students of Wat Jantaram
(Tangtrongjit 5) School
สราลี สีใจดี1,* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*saralee.seejaidee@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบนําตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) และ 2)
ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5
คน ซึ่ง ไดมาจากการคัด เลือ กแบบเจาะจง สถิติ ที่ใช ในการวิเคราะหขอ มูล ได แ ก คา เฉลี่ย และส ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยเนื้อหา
จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นวามีคุณภาพอยู
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.67, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การออกแบบและเทคโนโลยี เทคนิคการสอนแบบนําตนเอง

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop e-Learning on Design and Technology
with self-directed learning for mathayomsuksa 2 students of Wat Jantaram (Tangtrongjit 5)
school and 2) to evaluate quality of the developed e-Learning using discussion from 5 experts,
selected by purposive sampling. The statistics used in this research were mean and standard
deviation.
The results showed that: 1) the developed e-Learning on Design and Technology
consisted of 3 units and 2) the overall opinion of experts towards the developed e-Learning was
at the highest level (𝑥𝑥 = 4.67, S.D. = 0.51).
Keywords: e-Learning , design and technology, self-directed learning
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E)
Development the Online Lesson of Ecology in Science Subject for
Students in Mathayomsuksa 3 Thawanukul School Samutsongkram
Teaching by Inquiry Process (5E)
ธนภัทร นิลศรี1,* และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม
*jobjob6631252@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู 5 ขั้น (5E) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ ที่พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คื อ 1)บทเรี ย นออนไลน วิ ช าวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ งระบบนิ เ วศ 2) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น (5E) มี
ประสิทธิภาพ 81.10/80.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนดวยบทเรียน
ออนไลนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศที่พัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบนิเวศ ที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( X =4.20,S.D.= 0.77)
คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน, ระบบนิเวศ, การเรียนรูแบบสืบเสาะ(5E)

Abstract
The purposes of the research were 1) to develop the online lesson of ecology in science
subject at the level of 80/80 2) to compare students pre test and post test score after learning
by the online lesson of ecology in science subject and 3) to study the learners ̉ satisfaction
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towards the online lesson of ecology in science subject. The sample groups in this research
consisted of 40 the students in Mathayomsuksa 3 Thawaranukul school Samutsongkram in the
ﬁrst semester of acadermic year 2020. The research instrument method were 1) The online
lesson of ecology in science subject 2) The achievement test and 3) The questionnaire to
measure students ̉satisfaction to the online lesson
The result of this research were as following (1) The efficiency of the online lesson of
ecology in science subject was 80.10/80.00 (2) The achievement of the students were found the
post- test score higher than pre-test score at the significant level .05 (3) The student ̉ satisfaction
to the online lesson was at the higher level. ( X =4.20,S.D.= 0.77)
Keywords: the online lesson, ecology, inquiry-based learning (5E)
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การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเที่ยว
Application of Digital Technology in Tourism
อุไร ทองหัวไผ1,*
1

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*thnghph@hotmail.com

บทคัดยอ
การทองเที่ยวเปนการเปดโลกทัศนชวยใหมนุษยมีทัศนคติที่กวางไกล สามารถรับรูและเขาใจสถานการณที่
เปน จริ ง การทองเที่ยวมี ค วามสํ า คัญทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิจ ดา นสัง คมและการเมือง ดา นวัฒนธรรม และดา น
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอใหเกิดรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ ชวยสรางอาชีพและการจางงาน เกิดการ
พัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ชวยฟนฟูสืบทอด
วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ชวยสรางความตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอม ปจจุบันภาคทองเที่ยวไทยมีรายไดลดลง
เนื่องจากเกิดสถานการณโควิดระบาด และเมื่อสถานการณดีขึ้นการสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจังโดยมีเปาหมาย
ในการยกระดับและการเสริมศักยภาพธุรกิจทองเที่ยวและบริการแบบกาวกระโดดเปนสิ่งจํา เปนอยา งยิ่ง โดย
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการที่สามารถนํามาพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม หรือพัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวเดิมจึงเปนทางเลือกที่สําคัญสําหรับการเติบโต สามารถแบงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการเปน 3 รูปแบบ ไดแก นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมดานกระบวนการและบริหารองคกร
และนวัตกรรมดานการสื่อสารและการตลาด ซึ่งปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
ผานยุทธศาสตรและแผนงานดานการทองเที่ยวในทุกระดับ
คําสําคัญ: การทองเที่ยว นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล

Abstract
Tourism is one’s views of world. It helps humans to have a broader perspective to
recognize and understand real situations. Tourism is important both economically social and
political aspects, cultural aspects, nature and environment. It generates income in the form of
foreign currency, helps build careers and employment, develops public utilities and facilities,
helps conserve cultures and the environment, helps restore cultural inheritance of local
communities, helps build awareness of environmental value. Currently, the Thai tourism sector
has decreased incomes due to the COVID epidemic. And when the situation improves, a
vigorous promotion of tourism with the goal of enhancing and empowering the tourism and
service businesses leapfrog is essential. Innovation in the tourism and service industry that can
be used to develop new attractions or develop and improve the original tourist attractions
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become an important choice for growth. It can be categorized into three categories: product
and service innovation, process and organizational Innovation, and communication and
marketing Innovation. The government has continued to give importance and support through
tourism strategies and programs at all levels.
Keywords: tourism, innovation, digital technology
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน รายวิชาเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง
The Development of Computer Assisted Instruction on Technology
(Designing and Technology) Subjects for Roundtable
Learning Management
ชาภา ทรัพยสมิง1,* และมนัสนิต ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
izermeen@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) สําหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียน
รอบวง และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สําหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นเปนบทเรียนมัลติมีเดีย ประกอบดวยเนื้อหา
จํานวน 3 หนวย สําหรับนําไปใชสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง รายวิชาเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) มีคุณภาพดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.83, S.D. = 0.12) และ 3) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.33)
คําสําคัญ: คอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการเขียนรอบวง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to develop the computer assisted
instruction on technology (designing and technology) subjects for roundtable learning
management, 2) to evaluate the quality of the content of the computer assisted instruction on
technology (designing and technology) subjects for roundtable learning management, and 3) to
evaluate the quality of the techniques and methodology of the computer assisted instruction
on technology (designing and technology) subjects for roundtable learning management.

219

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

The research results showed that 1) the developed computer assisted instruction
consisted of 3 units for teaching with a roundtable on technology (designing and technology)
subjects for grade 7 students, 2) the computer assisted instruction on technology (designing and
technology) subjects had the quality of the content at the highest level (𝑥̅ = 4.83, S.D. = 0.12),
and 3) the computer assisted instruction on technology (designing and technology) subjects had
the quality of the techniques and methodology at the highest level (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.33).
Keywords: computer assisted instruction, roundtable techniques, technology (designing and technology)
subjects
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนโดยใชการจัดการเรียนรูดวยตนเอง
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
The Development of Computer Assisted Instruction Using Self-Directed
Learning on Technology (Computing Science) Subjects
for Grade 3 Students
อานนท แผนสมบูรณ1,* และวิมาน ใจดี1
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*604145069@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิช าเทคโนโลยี (วิทยาการคํา นวณ) สําหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวย ไดแก การแกปญหาในชีวิตประจําวัน การแสดงอัลกอริทึม
และตัวอยางการแกปญหาเกมเตตริส 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.35, S.D. = 0.33) และ 3) บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.55, S.D. = 0.29) ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจาก
ผูเชี่ยวชาญแสดงวาผูเชี่ยวชาญทั้งหมดใหการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้วาสามารถนําไปใช
สําหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองไดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูดวยตนเอง วิทยาการคํานวณ

Abstract
The objectives of this research were as follows: 1) to develop the computer assisted
instruction (CAI) on technology (computing science) subjects for grade 3 students, 2) to evaluate
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the content’s quality of the CAI on technology (computing science) subjects for grade 3
students, and 3) to evaluate the quality of the technique and methodology of the CAI on
technology (computing science) subjects for grade 3 students. The target group used in this
research were 5 experts in the content, and 5 experts in the technique and methodology selected
by purposive sampling technique. The instruments used in this research were the learning plan,
the CAI, the content assessment forms, and the technique and methodology assessment forms.
The statistical data used in the analysis were mean and standard deviation.
The research findings showed that: 1) the CAI on technology (computing science) subjects
for grade 3 students consisted of 3 units which were problem solving in daily life, algorithm
representation, and the example of solving Tetris, 2) the CAI on technology (computing science)
subjects for grade 3 students had the quality of the content at a high level (𝑥̅ = 4.35, S.D. = 0.33),
and 3) the CAI on technology (computing science) subjects for grade 3 students had the quality of
the technique and methodology at the highest level (𝑥̅ = 4.55, S.D. = 0.29). The evaluation results
of the CAI from the experts showed that all of the experts accepted the developed CAI. It could
be concluded that the developed CAI could be used for self-directed learning for grade 3
students.
Keywords: computer assisted instruction, self-directed learning, computing science
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การพัฒนาแอปพลิเคชันในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางดานภาษา ที่ไดรบั การ
ยอมรับในระดับสากลดวยการสรางตนแบบ
The Development of Vocabulary Application for High Schools and
University According to the Common European Framework of
Reference for Languages with the Prototype
นฤพล สุวรรณวิจิตร1,* และเมืองแมน สระทองจีน1
1

สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
naruapon@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการพัฒนาแอปพลิเคชันในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (CEFR) ดวยการสรางตนแบบ
ขั้นตอนการวิจัย ประกอบดวย 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาปญหาและความตองการการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแบบสอบถามความตองการ ระยะที่ 2 วิเคราะหความตองการ
เพื่อนํามาสรางตนแบบ นําตนแบบไปนําเสนอตอผูใชและรับขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงตนแบบ ระยะที่ 3
ดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ทดสอบการ
ทํางานแอปพลิเคชันโดยผูพัฒนาและนําไปใหผูใชงานทดลองใช ปรับปรุงแอปพลิเคชันและเผยแพร จากผลการวิจัย
ทําใหทราบถึงความตองการฟงกชันการทํางาน หนาจอของแอปพลิเคชันในการเรียนรูคําศัพทในเบื้องตน และ
วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการประยุกตใชการสรางตนแบบ
คําสําคัญ: การสรางตนแบบ แอปพลิเคชันในการเรียนรูคําศัพท การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

Abstract
This paper attempts to present the development of English vocabulary application for
high school and university students based on The Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) with the prototype. Research procedures consist of three main phases. In
phase 1, in order to find out English vocabulary problems and needs, undergraduate students
at Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU) were assigned to complete a needs analysis
questionnaire. In phase 2, based on the needs analysis results, the prototyping model was
designed. It was then presented to the users (NPRU students) in order to receive feedback. In
the last phase, the application was developed, pilot-tested by the application developers, and
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implemented by the users (NPRU students). The application was then improved and finally
published. Findings shed light on the needs of working functions, application screen icons for
vocabulary learning, and methods to develop application adopting the prototyping model.
Keywords: prototyping model, vocabulary application, mobile application development
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การวิจัยเชิงสุขภาพ สรางดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal
(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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คุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตปริมณฑล
Quality of Working Life of Professional Nurses at Private Hospitals
in Bangkok’s Vicinity
พรสุวรรณ จารุพันธุ1,*

1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
*aj_wan@hotmail.co.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน เขตปริมณฑล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ศึกษา
ประกอบด ว ย 3 กลุ ม คื อ ผู จั ด การพยาบาล หั ว หน า พยาบาล และพยาบาลระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 4 แหงในเขตปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 74 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.94 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1.กลุมตั วอย า งสว นใหญเป น เพศหญิง มีอ ายุนอ ยกว า 30 ป สถานภาพโสด มีวุ ฒิการศึกษาในระดั บ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป มีรายไดตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป และมี
ตําแหนงพยาบาลระดับปฏิบัติการ
2. คุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางานราย
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับสูงสุด และอยูในระดับดี คือ ดานการบูรณาการทางสังคม (M=4.00) รองลงมาคือ
ดานสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (M=3.87) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคาตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม (M=3.32)
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน

Abstract
This descriptive research was to study the quality of working life of professional nurses at
private hospitals in the metropolitan area and classified by personal factors, sample consisted
74 professional nurses, divided into 3 groups: nurse manager, chief nurse, and registered nurse,
working in 4 private hospitals in the metropolitan area. The research instrument included a
questionnaire consisting of 2 parts : personal information and quality of work life of professional
nurses. The Cronbach’s alpha coefficiency of the questionnaire was 0.94. The data was
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analyzed by distribution of frequency, percentage, mean and standard deviation. The research
results were as follow:
1. Most of the respondents were female, less than 30 years old, single, had a bachelor's
degree or equivalent, held less than 5 years’ work experience, had monthly income of 30,001
baht or more and held the position of registered nurses, respectively.
2. Overall, the quality of working life of the sample was at a good level. When
considering the quality of work life in each aspect, the highest average mean scores at a good
level were revealed with the social integration, followed by the development of human
abilities, and the lowest mean score was adequate and fair compensation respectively.
Keywords : quality of working life, professional nurse. private hospital
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พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
Behavior of Online Media Use of Students of Faculty of Nursing,
Suratthani Rajabhat University
พัชริดา บํารุงศรี1 จันจิรา ตราสุวรรณ1 สุภาพร รัตนรัตน1 อภิสรา ทาระการ1 ณัฐธิดา ชํานาญกิจ1
ณัฐปภัสร พงศทองเมือง1 และนิตยา ศรีสุข1*
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
*nittaya.sri@sru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีชั้นปที่ 1-4 และลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชสื่อ
สังคมออนไลนของนักศึกษาแตละชั้นปในดานการศึกษา ดานการสื่อสาร ดานการบันเทิง สภาพปญหาการใชสื่อ
สังคมออนไลน และแนวทางการแกไขปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน กลุมตัวอยางจํานวน 206 ราย คัดเลือกกลุม
ตัวอยาง โดยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลากเลือกตามรหัสนักศึกษา และสุมเลขรหัสนักศึกษาในแตละชั้นปเก็บ
ข อมูล โดยใชแ บบสอบถามที่ ผูวิจัยปรับ งานวิจัยของกมลลักษณ อิน เอกและจากการทบทวนวรรณกรรม แบ ง
ออกเปน 5 สวน เก็บขอมูลโดยใช Google form หาคาความเชื่อมั่นของคา สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคจาก
กลุมตัวอยางที่ใกลเคียงจํานวน 30 คน โดยไดคา เทากับ 0.93 ผลการศึกษาพบวาลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลน
ของนักศึกษาพยาบาลทั้ง 4 ชั้นปมีลักษณะการเลือกใชสื่อสังคมออนไลนไมแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางมากกวา
ครึ่งเปนเพศหญิง อุปกรณที่เลือกใชมากที่สุด คือ โทรศัพทมือถือ โดยสถานที่ที่ใชบอยมักใชที่หอพัก นอกจากนี้ยัง
พบวานักศึกษาพยาบาลมีความถี่ในการใชงานทุกวัน สวนใหญใชงานมากกวา 2 ชั่วโมงตอวัน โดยมีชวงเวลาที่ใช
บอยเวลา 20-24 น. และมีพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในดานการศึกษาสูงสุดและมีการใชในดานการสื่อสาร
ต่ําสุด ปญหาที่พบบอยคือใชเปนระยะเวลานานและมีแนวทางแกปญหาคือไมควรเปดเผยขอมูลสวนตัวมากเกินไป
คําสําคัญ: นักศึกษาพยาบาล สื่อสังคมออนไลน พฤติกรรม

Abstract
The objective of this survey research was to investigate the behavior of online media use
among nursing students of Faculty of Nursing, Suratthani Rajabhat University. Five aspects of
social media use involving education, communication entertainment, problems of using online
media, and solutions to solve the problem of using online media were asked. Participants were
206 nursing students. Simple random method was used to draw the student according to their
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student ID. Then they were chose between even or odd numbers in order to participate in this
study. The data was collected using Google form. The instrument was a questionnaire
developed by Kamolluck In-eak. The questionnaire was divided into 5 parts. The reliability was
test in the 30 participants. Cronbach’s alpha was 0.93. The results of the study revealed that
the online media use behavior among nursing students in each year was not different. More
than half of the participants were female. The most used device was a mobile phone which
was used frequently in dormitories. It was also found that nursing students had a daily
frequency of use. The participants reported that they spent for more than 2 hours a day
between 8PM to 12 PM. The highest proportion of the online media used was for academic
purposes and the lowest proportion was for communicating. The most common problem
reported was a long period of time used as well as the problem on personal security.
Keywords: nursing student, online media use, behavior
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ความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Happiness of Students Enrolling Bachelor’s Degree Programs,
Chaiyaphum Rajabhat University
กมลรัตน ทองสวาง1* และธนาวิทย กางการ2
1

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
*tongsawangk@cpru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความสุขโดยรวมและรายดานของนักศึกษา หลักสูตรปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 ชั้นปที่ 1-4 จํานวน 386 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มี 2 สวน คือ แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล และแบบวัดความสุขซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบวัดความสุขของ จตุรวัฒน ผนึกรัมย (2559)
จํานวน 51 ขอ หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.93 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ระดับความสุขโดยรวมเฉลี่ย
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 อยูในระดับสูง ( X = 3.93, SD. =
0.42) และระดับความสุขรายดานของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561
มีความสุขดาน Happy Heart / น้ําใจดีสูงที่สุด ( X = 4.41, SD. = 0.51)
คําสําคัญ: ความสุข นักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี

Abstract
The objective of this study was to investigate the level of happiness among students
enrolling the Bachelor’s degree program at Chaiyaphum Rajabhat University. 386 subjects were
selected from 2,946 students enrolling in the academic year 2018. The tool used in this research
was questionnaire. The questionnaire was developed from the happiness measurement model
of Jaturawat Phanuekrum (2016),containing 51 items,composing 2 parts namely the first part
seeking personal data and the second part seeking happiness index, reliability by Cronbach’s
Alpha Coefficient at 0.93. The statistics used for analyzing data consisted of percentage, mean,
S.D..Result of the research was found that the average level of overall happiness of Bachelor's
degree programs,Chaiyaphum Rajabhat University,academic year 2018 is high ( X = 3.93, SD. =
0.42). And found that the level of happiness in Happy Heart/Kindness is the highest ( X = 4.41,
SD. = 0.51).
Keywords: happiness, student, bachelor's degree programs
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การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนสมโอ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่
อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Participatory health development in Pamelo’s Agriculturist : A Case
Study in Nakhonchaisri and Sampran Districts, Nakhonpathom Province
มาลินี จําเนียร1,* วิไล ตาปะสี 2 วารธินีย แสนยศ1 และภาศินี สุขสถาพรเลิศ1
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*malinee2014@outlook.co.th

2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนสมโอ
ประชากรเปนเกษตรกรชาวสวนสมโอ เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ อสม. และเจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ความตองการการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ขั้นตอนที่
2 ขั้นตอนการพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหไดแนวทางการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เปนแนวคําถามเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูล โดยนําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัยถึงผูนําชุมชนเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคและขออนุญาตดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา 1. การจัดการปญหาสุขภาพ เกษตรกรชาวสวนสมโอมีวิธีการจัดการปญหาสุขภาพที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน 2. ความตองการดานสุขภาพและการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพ เกษตรกรแตละ
คนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวได 3. การพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพ เกษตรกรตองมีสวนรวม
ในการสรางแนวทางพัฒนาการดูแลสุขภาพ สังเคราะหและรางแนวทางในการดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ของเกษตรกรและวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดี ไดมีการระดมสมองรวมกันเสนอขอมูลจัดทําแผนปฺฏิบัติงาน และนําเสนอ
การวางแผนพัฒ นาแนวทางในการดูแ ลสุ ข ภาพสอดคลองกับ วิถี การดํ า รงชี วิต ด วยการกํา หนดกิ จ กรรม และ
ผูรับผิดชอบ
ขอเสนอแนะ. นําผลการวิจัยนําไปวางแผนการทํางานของ อบต. ในการพัฒนานโยบายดานการสงเสริม
อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนนําไปวางแผนการทํางานของ รพ.สต.ในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคในพื้นที่
คําสําคัญ : การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวม เกษตรกรชาวสวนสมโอ
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Abstract
The purpose of this research was to develop a participatory health for the pamelo’s
agriculturists. The population comprised of pamelo’s agriculturists , public health officers , village
health volunteers and local administrative organizations’ officers. Purposive sampling was used by
the specified features. The research process : Step 1 was to study : health care behavior, health
care needs of pamelo’s agriculturists. Step 2 Developing stage by organize a workshop to achieve
a participatory health care approach. Research instruments are qualitative question. Collected
data by bringing a letter permission to conduct research to the community leaders for clarify their
objectives and request permission to conduct research. The data analyzed by content analysis.
The results founded that 1. Managing health problems : pamelo’s agriculturists have the
way to manage health problems from work. 2. Health needs and use of local wisdom in health
care among pamelo’s agriculturists. Each one has the potential to take care themselves and
their family. 3. Develop guidelines for health care. Pamelo’s agriculturists should be involved in
creating guidelines for the development of health care. Synthesize and draft guidelines for
health care that consistent with the lifestyle and way of life of pamelo’s agriculturists. They
brainstormed to present data, create an action plan, present planning and developing
guidelines for health care in accordance with the way of life by setting activities and responsible
person.
Recommendations : The research results were used to plan the work of local
administrative organizations on policy development to promote the occupation of pamelo’s
agriculturists in the area. As well as to plan the work and disease prevention of health
promotion hospital.
Keywords : participatory health development, pamelo’s agriculturist
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ความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสมกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
แหงศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Relationship between GPA and Community Health Nursing
Competenciesin the 21th century of 4th Year Nursing Student :
Bangkokthonburi University
บุษยากร หลาหัวหนอง1 ปณรวีร นาคบรรจง1 และวิวัน เขงคุม2
1

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
กลุมวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
pinmimwoo.02780@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการ
เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 2) เปรียบเทียบสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 จําแนกตามเพศ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม กับ สมรรถนะรายวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับสมรรถนะรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชั้น
ปที่ 4 ที่ผานการศึกษาในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนปการศึกษา 2562 จํานวน 79 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 คา IOC
.76 ความเชื่อมั่น (Reliability) (Cronbach Alpha coefficient) ไดคา .96 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระดับสมรรถนะ ใช T-Test และหาคาความสัมพันธโดยใชสถิติ
สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรู
แหงศตวรรษที่ 21 ภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อนํามาเปรียบเทียบตามเพศแลวคาเฉลี่ยสมรรถนะรายวิชาของเพศชาย
สูงกวาเพศหญิง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวาสมรรถนะที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานสมรรถนะรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน ( x =4.08 , S.D.=1.06 เกรดเฉลี่ยสะสมและเพศมีความสัมพันธกับสมรรถนะรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ ผลการวิจัยนี้จะนําไปใชสําหรับการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนการเรียนวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน
คําสําคัญ : สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21
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Abstract
The purpose of this research were 1) to study the level of the community health nursing
competencies according to the 21st century learning skills. 2) to compare the community health
nursing competencies according to the 21st century learning skills classified by gender. 3) to
study the relationship between GPA and community health nursing competencies according to
the 21st century learning skills 4) Relationship between gender and GPA in community health
nursing competencies according to the 21st century learning skills of forth year nursing students,
Bangkokthonburi University. The population comprised of 79 fourth year nursing students who
study the Community Health Nursing. The research instrument was a questionnaire on
community health nursing competencies according to the 21st century learning skills. The
validity of questionaire IOC=.76, Reliability (Cronbach Alpha coefficient) =.96. The data was
analyzed by percentage, means, standard deviation, compare performance levels using T-Test
and the correlation was determined using Pearson's correlation.
The results were found that the sample group was a good level of community health
nursing competencies according to the 21st century learning skills. Compared by gender, the
mean of performance in male was higher than female. It was found that the performance with
the highest average was in the field of community health nursing curriculum competencies ( x =
4.08, SD = 1.06). Cumulative GPA and gender were significantly related to community health
nursing course competency at the .05.
Recommendations The results of this research will be used to prepare students before
studying community health nursing.
Keywords : competency of community health nursing course, 21st century learning skills
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Associated with Stress of Nursing Students : Private
University in Bangkok
อัจฉรา ยศปญญา1,* กนกวรรณ เหมือนพันธ1 และสุวิมล แสนเวียงจันทร2
1

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กลุมวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
* yotpanyaatchara5@gmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียด และปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับ
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
ชั้นปที่ 1-4 ปการศึกษา 2563 จํานวน 348 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน
(multistage Sampling) เครื่องมือที่ใชใน การวิจัยประกอบดวย 3 สวน ไดแกแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
แบบสอบถามปจจัยที่สัมพันธกับความเครียดของนักศึกษา และ แบบประเมินความเครียด (SPST-20) โดยมีคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือตามวิธีประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ .82 และ .85 ตามลําดับ
ผลการศึกษา พบวาความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่พบมากที่สุดคือ ความเครียดระดับสูง (รอยละ
33.9) รองลงมาคือความเครียดระดับปานกลาง (รอยละ 31.2) ความเครียดระดับรุนแรง (รอยละ 27.4) และ
ความเครียดระดับนอย (รอยละ 7.5) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียด พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบ
ระดับต่ํากับระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ไดแก ความแข็งแกรงในชีวิต (r = -.268, p -value= .00)
สัมพันธภาพกับเพื่อน ( r = -.198, p –value = .00) ภาวะสุขภาพ ( r = -.162, p -value= .02) สัมพันธภาพกับ
อาจารย (r = -.147, p -value= .04) และปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับความเครียดของนักศึกษา
พยาบาล ไดแก ความคาดหวัง ( r = .178, p -value= .01)
ขอเสนอแนะ:
1) ควรมีการจัดกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ในกลุมนักศึกษาพยาบาล และจัดชองทางใหนักศึกษาสามารถติดตอ
กับอาจารยไดทุกชองทาง และจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษากลุมยอย
2) ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อคนหาวิธีการจัดการความเครียดที่เหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลที่สามารถ
จัดการความเครียดไดดี
คําสําคัญ : ความเครียด นักศึกษาพยาบาล ปจจัยของความเครียด
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Abstract
The objective of survey research were to study stress levels. and factors associated with
stress levels of nursing students. The sample were students of the Faculty of Nursing. in private
university, 1st -4th years academic year 2020, 348 people selected the sample by multistage
sampling. instrument used in the research consisted of 3 parts: a personal information
questionnaire. The Student Stress Factor Questionnaire and the Stress Assessment Questionnaire
(SPST-20). The confidence of the instruments according to Cronbach's Alpha efficacy method of
.82 and .85, respectively.
The study found that the most common stress among nursing students was high stress
(33.9%), followed by moderate stress (31.2%), severe stress (27.4%) and low stress (7.5%).
Factors that were negatively correlated with the stress levels of nursing students were life
strength (r = -.268, p -value = .00), peer relationship (r = -.198, p --value = .00), health status (r =
-.162, p -value = .02) and relationship with teacher (r = -.147, p -value = .04), The low-level
positive correlation factors with stress nursing students nursing expectation (r = .178, p -value =
.01).
Recommendation:
1) There should be a group of friends to help friends. Among nursing students and
provide all channels for students to contact teachers and organize a teacher advisor system for
small groups of students.
2) A qualitative study should be conducted. to find suitable stress management methods
for nursing students who can manage stress.
Key words: stress, nursing students, stress factor.
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การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
Perception of Risk , Severity of the Disease On Prevention Behavior of
COVID-19 of Higher Education Students in Private University in Bangkok
อรอนงค โยธาภักดี1 ดวงฤทัย ชารีแสน1 และภารดี ชาวนรินทร2
1

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กลุมวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
* ket23onanong@gmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศึกษาความสัมพันธของการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอ
พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 4 สวน ไดแก แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล การรับรูความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 การรับรูความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
ตอพฤติกรรมในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสังกัดเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือตามวิธีอัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.86 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาความสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในระดับนอย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เพศ คณะที่ศึกษา และศาสนาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และการรับรูความรุนแรงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหมีพฤติกรรมการปองกันที่มากขึ้นและ
สรางการรับรูใหมากขึ้น
คําสําคัญ : การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูความเสี่ยง พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Abstract
The purpose of this survey research was to study perception of risk, severity of disease
and prevention behavior of COVID-19. Study the relationship of risk perception, severity of the
disease towards the prevention behavior of COVID-19 in higher education students, private
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University in Bangkok. The stratified sample comprised of 400 higher education Students, private
Universities, Bangkok. The research instruments consisted of 4 parts : personal information
questionnaire, perceptions of coronavirus infection risk, perception of coronavirus infection and
prevention behavior of coronavirus disease of private university students in Bangkok. Reliability
was analyzed by using the Cronbach Alpha coefficient = 0.86. The data was analyzed by
means, percentage, standard deviation, and Pearson correlation.
The results founded that age was significantly associated with the prevention behaviors
of COVID-2019 at 0.01. gender, faculties and religion were not statistically related with
prevention behaviors of COVID-2019. Risk perception was statistically related to coronavirus
2019 infection prevention behavior. at 0.01 Perception of severity was significantly associated
with the prevention behavior of COVID-19 at 0.05. Therefore, more defensive behaviors should
be encouraged and increased awareness.
Keywords : perception of risk , severity of the disease, prevention behavior of COVID-19
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ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอการเรียนรูโดยใชหุนจําลองเปนฐาน
The Opinions of Nursing Student on Simulation-based Learning
วิลาวัณย เพ็งพานิช1 และเจือจันทน วัฒกีเจริญ1,*
1

ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* jeuajan13@ gmail.com

บทคัดยอ
การวิจั ย เชิ ง สํ า รวจนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ ก ษาความคิ ดเห็ น ของนัก ศึ ก ษาพยาบาลต อ การศึ กษาโดยใช
หุนจําลองเปนฐาน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่
เรียนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานภาคทฤษฎีโดยยังไมมีประสบการณบนหอผูปวย จํานวน 96 คน เครื่องมือวิจัยเปน
แบบวัดความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองพัฒนาจากแนวคิดของ National League for Nursing (2005)
สถิติบรรยายที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกรอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ความ
พึงพอใจตอการเรียนดวยหุนจําลองเสมือนจริง ในประเด็นดานวิธีการสอนที่ใชหุนจําลองเสมือนจริงเปนประโยชน
และมีความเหมาะสมตอการสรางเสริมประสบการณการเรียนรู มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅ =4.24, SD=0.66)
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ความมั่นใจในตนเองของกลุมตัวอยางหลังการเรียนดวยหุนจําลองเสมือนจริง ใน
ประเด็นดานอาจารยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบที่จะบอกขาพเจาในสิ่งที่ขาพเจาตองเรียนรูเกี่ยวกับการใชหุนจําลองเสมือน
จริงในชั้นเรียน มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅ = 4.36, SD= 0.58) ผลการวิจัยนี้สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุน
ในการสงเสริมระบบการจัดการเรียนรูโดยใชหุนจําลองเสมือนจริงสําหรับนักศึกษาพยาบาล
คําสําคัญ: หุนจําลองเสมือนจริง ความพึงพอใจ ความมั่นใจในตนเอง

Abstract
The objective of this research was to study nursing students' opinions on education by
using a simulation. The samples consisted of 96 first year nursing students from the Faculty of
Nursing, Bangkok Thonburi University who studied basic nursing science with no experience in
the ward. The research instrument was satisfaction questionnaire and self-confidence
questionnaire, applied from the National League for nursing (2005). Data analysis using
descriptive statistics included percentage, mean, and standard deviation. The results of the
study showed the highest mean score of satisfaction regarding learning with simulation
demonstrating that the teaching method is useful and suitable for enhancing learning
experiences (𝑥̅ = 4.24, SD = 0.66). The mean score of self-confidence after attending Simulationbased Learning was also highest as the sample perceived that they gained knowledge
equivalent to the real classroom (𝑥̅ = 4.36, SD = 0.58). The results of research are useful
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information for promoting learning management system using a s Simulation-based education
for nursing students.
Keywords: simulation-based, satisfaction, self-confidence.
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การรับรูแ ละพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
Perception and Preventive Behaviors on the Coronavirus Disease2019(COVID-19) Among Village Health Volunteers
จักรกฤษ พลตรี1,* และแสงเดือน กันทะขู2
1

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
*jakkritpontree@gmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัย เชิงสํารวจ ( survey research ) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น กลุ ม ตั ว อย า งเป น ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามการรับรูพฤติกรรมการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคดานการรับรูโอกาสเสี่ยง
เทากับ 0.73 ดานการรับรูประโยชนเทากับ 0.96 การการรับรูอุปสรรคเทากับ 0.88 และพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองเทากับ 0.89 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (𝑥̅ =70.82, SD
= 15.16) อยูในระดับปานกลาง แตมีการรับรูอุปสรรค (𝑥̅ =13.17, SD = 6.22) และมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (𝑥̅ =15.89, SD = 5.33) อยูในระดับนอย และมีการรับรูประโยชน (𝑥̅ =26.91, SD =
12.34) อยูในระดับนอยที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูพฤติกรรมการปองกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับรูโอกาสเสี่ยง (r = 0.78, p-value <0.01)
การรับรูประโยชน (r = 0.89, p-value <0.01) และการรับรูอุปสรรค (r = 0.78, p-value <0.01) อยูในระดับสูง
ดังนั้นควรมีการใหความรูและการฝกทักษะในการปองกันโรคติดเชื้อในชุมชนแก อสส/อสม อยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : พฤติกรรมการปองกันตนเอง การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค

Abstract
This survey study was aimed to describe the perception and preventative behaviors for
the coronavirus disease-19 (COVID-19). The sample size was 35 village health volunteers. Data
were collected through questionnaire which has shown Cronbach alpha coefficient of perceived
susceptibility 0.73, Perceived benefits 0.96, Perceived barriers 0.88, and Preventive behaviors
0.89. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient.
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The study has shown that preventive behaviors (𝑥̅ = 70.82.17, SD = 15.16) of the COVID19 prevention among village health volunteers were moderate level. However, they had low
level of perceived barriers (𝑥̅ =13.17, SD = 6.22) and understanding concerning perceived
susceptibility (𝑥̅ =15.89, SD = 5.33). Furthermore, they had lowest level of perceived benefits (𝑥̅
=26.91, SD = 12.34), moreover, perception of preventive behaviors was high positively correlated
with perceived susceptibility (r = 0.78, p-value <0.01), Perceived benefits (r = 0.890, p-value
<0.01), and Perceived barriers (r= 0.78, p-value <0.01) among village health volunteers.
Therefore, the findings suggest organizations should provide continuing information and training
to village health volunteers.
Keyworks: perception of preventive behaviors, perceived susceptibility, perceived benefits, perceived
barriers, preventive behaviors
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กระบวนการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารคณะพยาบาลศาสตร
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนากระบวนการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร
ปการศึกษา 2562 กระบวนการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ สถานการณ กระบวนการพัฒนาและสงเสริมการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร และผลลัพธจากผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ ผูให
ขอมูลคือ ผูบริหารและอาจารยคณะพยาบาลศาสตร เจาหนาที่สายสนับสนุน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก หัวหนาฝาย
การพยาบาล หั ว หน า หอผู ป ว ย พยาบาลวิ ช าชี พ รวม 50 ราย เครื่อ งมื อ ที่ก ารวิ จัย คื อ แนวคํ า ถามที่ ใ ชใ นการ
สัมภาษณกลุมเปาหมายไปใหผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ หาคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ 0.76 ทดสอบความ
เชื่อมั่นคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟาไดเทากับ 0.88 วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสามเสาดานขอมูล
ดานวิธีการ
ผลการศึกษาพบวา สถานการณการตีพิมพผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีผลงานวิจัยมากกวามาตรฐานไดรอยละ 103.29 กระบวนการพัฒนาการเปนการสรรสรางผลงานรวมกับ
พยาบาลวิชาชีพที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีที่ปรึกษาใหคําแนะนํา โดยผลงานตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
และนานาชาติจํานวน 13 ผลงาน เงื่อนไขความสําเร็จคือ 3 ประเด็น คือ กระบวนการการเรียนรูแบบเครือขายหรือ
การใชเครือขายศูนยฝกความเปนเลิศทางการพยาบาล กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการและ
สามารถสงผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในชองทางเรงดวน และการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรในการ
ดําเนินการโดยเฉพาะผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณในการวิพากษงานวิจัยกอนการนําไปสงวารสารทําใหเกิดความ
มั่นใจในการสงผลงานวิจัยออกสูวารสารไดอยางตรงประเด็น
คําสําคัญ: การสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย การวิจัยและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร

Abstract
This research was Research and development process. The objective was a process of
prompting the publication of research in academic journals, Faculty of nursing 2019. The 3research process were current situation, process of prompting the publication and outcome of
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national publication. The 50 key informants consisted 3 sectors as administrator, lecture and
staff’s faculty of nursing, Head nurse, head ward and register nurse and Education and Health
expertise. The instruments used quantitative and qualitative for data collection. All quantitative
instruments were verified by experts for content consistency of 0.76 The reliability using the
Cronbach's alpha coefficient of 0.88. The qualitative instrument was observation guiding, focus
group guide, in-depth interview guideline and participatory action meeting guideline. Data
analysis using descriptive statistics; frequency; mean; standard deviation combined with a
comparative content analysis and interpretation.
The result found the situation of prompting the publication of research in academic
journals, Faculty of nursing over criteria of 103.29%. Process of promoting the publication of
research between professional nurse in which; learning and sharing actives, coaching and
consulting. The 13 publication of research in national and international academic journals were
outcome. Three successful of condition were learning networking with the nursing excellent center
training, integrated budget management supported, and material supported managing with
professor who has experience critiques article must be increasing confidence and hit to the
point before publication.
Keywords: promoting the publication, research and development, Faculty of Nursing
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงพรรณนานี้เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราในนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
แหงหนึ่ง และศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้น
ปที่ 1-4 ที่ลงทะเบียน เรียนในภาคเรียนที่1/2563 คัดเลือกโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน จํานวน 286 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน 1) ปจจัยภายในตัวบุคคล 2) ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 3)
สมรรถนะแหงตน 4) แบบประเมินภาวะซึมเศราใน วัยรุน ตรวจ สอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา IOC
สวนที่ 3 และ 4 = 0.97และ 0.89, ตามลําดับ ทดลองใชในกลุมนักศึกษาที่มี ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 25 คน ไดคาความเชื่อมั่นในสวนที่ 3 และ 4 = 0.89 และ 0.85 วิเคราะหขอมูลดวย โปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใช ไดแก สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวน ใหญมี
ภาวะซึมเศราระดับรุนแรงรอยละ 57.7 ภาวะซึมเศราระดับเล็กนอยถึง ปานกลางรอยละ 17.2 และไมมีภาวะ
ซึมเศรา รอยละ 25.2 ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแก สมรรถนะแหงตน (r= -0.367) ความสัมพันธกับครอบครัว (r=0.253) สรุปและขอเสนอแนะ. 1) ควรมีการ
คัดกรองภาวะซึมเศราและประเมินสมรรถนะแหงของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาเพื่อเปนขอมูลสหรับอาจารยที่ปรึกษา
ในในการดูแลและชวยเหลือนักศึกษาไดอยางเหมาะสมตอเนื่อง 2) จัดกิจกรรมที่สงเสริมสมรรถนะแหงตนเพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมที่จะเผชิญกับสถานการณตางๆ และสามารถจัดการกับตนเองทั้งในดานการเรียน
และการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
คําสําคัญ: ภาวะซึมเศรา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน

Abstract
The purpose of descriptive research were to study the prevalence of depression among
the students in a private university and to study factors related to depression. The sample
were 286 students of the 1st-4th year who enrolled in the first semester of academic year 2020.
Which selected by multistage sampling.. The questionnaires included 4 parts; 1) Intrapersonal
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factors, 2) Inter personal factors 3) self-efficacy and ) CES-D questionnaires. It was validated by 3
experts; IOC of part 3 and 4 were =97 และ 0.89. The reliability was test with 25 students, which
were at and 0.85. The descriptive statistics were used to analyze data including the Pearson’s
correlation The results was found that 57.7 %, of the sample were at the severe depression,
17.1% was at mild to moderate depression and 25.2 %. did not have depression. Self-efficacy
and family commitment were related to depression with statistical significant at .05 level ( r= 0.38 and 0.25 respectively). Other factors did not relate with depression. Conclusion and
recommendations: The researchers suggests that 1) Depression screening and self-efficacy
assessment should be performed for each student at the beginning to provide information for
advisor to take care and help students appropriately and continuously 2) Activities that
promote self-efficacy should be organized to build self-confidence, ready to coping any
situation and be able to manage themselves in term of studying and living appropriately.
Keywords: depression, student, private university
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหการสรางผลิตภาพของพยาบาลหลังเกษียณ ศึกษาแรงจูงใจ และ
เงื่อนไขในการทํางานหลังเกษียณของพยาบาลวิชาชีพ ประชากร คือ พยาบาลหลังเกษียณทั่วประเทศ จํานวน
2,756 คน เก็บขอมูลได 1,309 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (Validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน สถิติที่ใชคือ ความถี่และรอยละ
ผลการวิจัยพบวา คาตอบแทนการทํางานหลังเกษียณเฉลี่ย ( X =25,807, S.D. = 23,951) และพยาบาล
หลังเกษียณที่ทํางานโดยไมไดรับคาตอบแทน (9.8%) ดานสวัสดิการทํางานหลังเกษียณสวนมากไมไดรับสวัสดิการ
(66.4%) กลุมที่ไมเคยทํางานหลังเกษียณมีคะแนนความผาสุกในชีวิตหลังเกษียณมากที่สุด ( X = 9.01) ขณะที่มีผู
รวมวิจัยกลุมหนึ่งตองการทํางานแตไมสามารถหางานทําได มีคะแนนความผาสุกในชีวิตนอยที่สุด ( X =7.41)
แรงจู ง ใจ/เงื่ อ นไขการทํ า งานหลั ง เกษี ย ณ คื อ เลื อ กเวลาทํ า งานได ภาระงานไม ห นั ก ลั ก ษณะงานเหมาะกั บ
ความสามารถ มี เ วลาให ค รอบครั ว มี โ อกาสเข า สั ง คม ผลการทํ า งานของพยาบาลหลั ง เกษี ย ณที่ มี ต อ ตนเอง
ครอบครัว และสังคม พบวา รูสึกตนเองมีคุณคา ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ และชวยลดการขาดแคลนบุคลากร
ทางการพยาบาล คิดเปนรอยละ 74.3 , 56.5 และ 40.7 ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ: ระดับนโยบายควรจะพิจารณายืดอายุเกษียณออกไป สําหรับองคการจางงานผูสูงอายุหลัง
เกษียณ ควรจะพิจารณา ลักษณะการจางงานที่เฉพาะสําหรับผูสูงวัยที่ทํางานหลังเกษียณ เชน มีความยืดหยุนใน
เวลาการทํางาน งานที่ผูสูงอายุเคยทํางาน หรือมีประสบการณมากอน และควรจางงานที่ใชกําลังสมองมากกวา
แรงกาย ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวในการทํางานหลังเกษียณสําหรับผูสูงอายุ และ ครอบครัว ควรมีการเตรียมตัว
ดานสุขภาพ การปรับตัวกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลง การปรับตัวดานเทคโนโลยี ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรศึกษาความคิดเห็นในดานการทํางาน ทัศนคติ ตอการทํางานของพยาบาลวัยหลังเกษียณ ในกลุมที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน เชน ผูรับผลงาน นายจาง ผูบังดับบัญชา เพื่อนรวมงาน ที่มีตอผูสูงอายุ
คําสําคัญ: ผลิตภาพในวัยสูงอายุ ผลิตภาพในวัยหลังเกษียณ การเกษียณอายุ พยาบาลหลังเกษียณ

Abstract

The objectives of this study were to analyze the productivity of retired nurses. Study
motivation and working conditions after retirement of registered nurses. The population is 2,756
post-retirement nurses’ nationwide 1,309 people can store data. The questionnaires were used
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and created by the authors then validated by five qualified experts. The statistics used
frequency and percentage. The results of this research were as follows:
The results showed that average retirement earnings ( X =25,807, S.D. = 23,951) and nonpaid retirement nurses (9.8%). In terms of working benefits after retirement, most of them were
not eligible (66.4%). The group of retired nurses who never worked after their retirement had the
highest score of well-being retired nurses ( X = 9.01) While one group of participants wanted to
work, but they couldn't find work and have the lowest life well-being score ( X =7.41). The
motivation / condition of working after retirement is to choose the time without heavy
workload. Job description is suitable for ability, moreover, they can spend time with family and
socialize. In terms of the performance of retirement nurses on themselves, their families and
society found that they have had self-esteem. The family was proud of them, and retired
nurses help reduce the shortage of nursing staff as a percentage 74.3%, 56.5 and 40.7%,
respectively.
Recommendation: Policy recommendations should consider extending the retirement
age. Recommendations for the Employment Organization should consider Employment
characteristics specific to senior who work after retirement Such as having flexibility in working
hours Jobs that seniors used to work or have previous experience and should employ jobs that
use more brain power than physical strength Such as consulting work, etc. Recommendations
for post-retirement work preparation for the elderly and their families should be prepared for
health. Adaptation to changing roles Technology adaptation. Suggestions for the next study
should study the opinions on work, work attitudes of retired nurses. In work-related groups such
as employers, employers, commanders Colleague Towards the elderly.
Keywords: productive aging, productivity of the elderly nurses, retirement, retired nurse
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พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน
ในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของนักศึกษาพยาบาล
Decision-Making Behavior of Food Delivery Service via Mobile
Application During COVID - 19 Pandemic Among Nursing Students
อณิตยา เหมนแกว1 ปทมา หองแซง1 สิทธิสมบูรณ ภูครองนา1 สุไมยา หัดบิลแหม1 อารีนา โตะสา1
ธันยพร บุญชวย1 และจีรภา กาญจนโกเมศ2,*
1

นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
*jeerapakarn@gmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบาย
แอปพลิเคชันในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของนักศึกษาพยาบาล เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
เครื่องมือวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ผานโมบายแอปพลิเคชัน และแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอป
พลิเคชัน มีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.86 กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
จํานวน 206 ราย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-23 ป สวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยู
ระหวาง 18.5-22.99 kg/m2 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท ทําการสั่งอาหารสวนใหญในชวงเวลา
12.00-16.00 น. และแอปพลิเคชันที่ใชบอยที่สุด 3 อันดับแรกไดแก Food Panda รองลงมาคือ 7-Delivery และ
Grab food ตามลําดับ พฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันเมื่อ
พิจารณาปจจัยทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุดที่ระดับมาก (𝑥̅ =
4.14, S.D. = 0.70) รองลงมาเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ระดับมาก (𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.84) ปจจัยดานกายภาพ
ที่ระดับมาก (𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.68) และสุดทายปจจัยดานการสั่งซื้อที่ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.35, S.D. = 1.07)
คําสําคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน ไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม 2019
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Abstract
This research aimed to study the behavior of decision-making to use the food delivery
service via mobile application during COVID - 19 pandemic among nursing students as a survey
research. Instruments consisted of the demographic questionnaire, decision questionnaire to use
food delivery service via mobile application and a questionnaire on the behavior of decisionmaking to use food delivery service via mobile application with the reliability of 0.86. The
sample consisted of 206 1st - 4th year nursing students, Surat Thani Rajabhat University.
Statistics used for data analysis included frequency, percentage, average and standard
deviation.
The results showed that most of the samples were female, aged between 18-23, and the
majority had a BMI between 18.5-22.99. kg/m2 and have an average monthly income of less
than 5,000 baht. Most of them order food between 12.00-16.00 and the top 3 most frequently
used applications are Food Panda, followed by 7-Delivery and Grab food respectively. The
behavior of decision-making to use the food delivery service via mobile application when
considering all four factors, it was found that the sample group put the most importance on the
process factor at the high level (𝑥̅ = 4.14, S.D. = 0.70), followed by environmental factor at high
level (𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.84), physical factor at high level (𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.68), and finally,
order factor at medium level (𝑥̅ = 3.35, S.D. = 1.07)
Keywords: decision-making behavior, food delivery service via mobile application, COVID-19
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ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
Knowledge, Attitude and Dengue Fever Prevention Behavior
of Village Volunteers
ธนาธิป ศรีละออง1,* วริยา อาจเวทย1 และจิรัชญา เหลาคมพฤฒาจารย2
1

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2
อาจารยที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
* dhanadhip.naene1999@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จากกลุมตัวอยาง 161 คน ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออก เทากับ .75, .80 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู ดวยวิธีของ Kuder-Richardson มีคา
เทากับ 0.78 วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน คาสูงสุด คา
ต่ําสุดและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 81.0 มีอายุในชวง 50-59 ป ไมเคย
ปวยดวย โรคไขเลือดออก รอยละ 90 มีประสบการณทํางาน 10-19 ป (รอยละ 37) มีความรูและทัศนคติในการ
ปองกันโรคไขเลือดออก อยูในระดับดี รอยละ 95.00 (Mean = 0.86, S.D. = 0.10) และ 90.00 (Mean= 4.12,
S.D. = 0.33) พฤติกรรมในการปองกัน โรคไขเลือดออกอยูในระดับดี รอยละ 65.00 (Mean = 2.46, S.D. = 0.28)
โดยพบวา ความรูและทัศนคติ มีความสัมพันธ เชิงผกผันกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = -0.015, r =0.50) ขอเสนอแนะ ควรสรางความตระหนักในดานการมีสวนรวมของชุมชน
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งในการปองกันโรคไขเลือดออกใหแกชุมชน
คําสําคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการปองกัน โรคไขเลือดออก

Abstract
This descriptive research aimed to study knowledge, attitudes and dengue hemorrhagic
fever (DHF) prevention behaviors of the public health volunteers at Phon Thong sub-district,
Mueang district, Chaiyaphum province. The sample group in this study with number of 161
systematic random sampling was used. The data collection was a questionnaire which was
verified content validity from 3 experts. The reliability of the questionnaire on the attitude and
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prevention of dengue has the statistic confidence level of .75, .80 and the test knowledge factor
of Kuder-Richardson had a value of 0.78. Data were analyzed using percentage, mean, average,
standard deviation ,minimum, maximum and Pearson’s product moment correlation.
The result found that the most sample population is the female (81.0 percent) with age
from 50-59 years, and almost samples (90%), have been never infected with dengue
hemorrhagic fever and have been work experience 10-19 years (37%). Knowledge and attitude
of DHF prevention behaviors were 95.00 (Mean = 0.86, S.D. = 0.10) and 90.00 percentage (Mean
= 4.12, S.D. = 0.33) in good level. Behaviors of DHF prevention behaviors were 65.00 percentage
(Mean = 2.46, S.D. = 0.28). Correlation between the knowledge and the attitude inverse the
behavior of DHF prevention has significant (p = -0.015, r =0.50). The result suggested that the
health care practitioners should be concerned about the public coordination by focusing on the
partnership and strength of community DHF prevention.
Keywords: knowledge, attitudes, prevention behaviors, dengue hemorrhagic fever
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ความสัมพันธระหวางความรูเรื่อง COVID-19 ทัศนคติในการปรับตัว
กับพฤติกรรมวิถีชีวิตแบบใหม เพื่อปองกันติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Relationships Between the CPVID-19 Knowledge, Attitutude
Toward Adaptation, and New Normal Behaviors to Prevent
Transmission of COVID-19 Infection Among Personnel at Nakhon
Pathom Rajabhat University
ดวงพร ผาสุวรรณ1,* พรพิมล อินกอง1 ภรเจริญ แสนเสนยา1 โศรยา เหลาจันทร1 และสุวลักษณ พิมสน1
1

ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*614991032@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเรื่อง COVID-19 ทัศนคติ
ในการปรับตัว และพฤติกรรมวิถีชีวิตแบบใหมการปองกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชากร คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คัดเลือกโดยใชวิธีสุมแบบ
หลายขั้นตอน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 237 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรโดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับ COVID-19 ระดับมาก มีทัศนคติในการปรับตัว และ
พฤติกรรมวิถีชีวิตแบบใหม (New normal) เพื่อปองกันติดเชื้อ COVID-19 อยูในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรทั้ ง หมดพบว า ความรู เ กี่ ย วกั บ COVID-19 กั บ ทั ศ นคติ ก ารปรั บ ตั ว วิ ถี ชี วิ ต ใหม มี
ความสัมพันธในระดับต่ํา (r = 0.25, p < 0.01) ความรูเกี่ยวกับ COVID-19 และทัศนคติการปรับตัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมวิถีชีวิตแบบใหมเพื่อปองกันโรค COVID-19 ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.53,
p < 0.05, r = 0.81, p < 0.01 ตามลําดับ) สรุปไดวาบุคคลากรมีความรูเกี่ยวกับ COVID-19 และทัศนคติการ
ปรับตัวในวิถีชีวิตแบบใหมระดับสูง สงผลใหมีพฤติกรรมในวิถีชีวิตแบบใหม (New normal) เพื่อปองกันการติดเชื้อ
COVID-19 ไดในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ความรูเกี่ยวกับ COVID-19 ทัศนคติในการปรับตัววิถีชีวิตแบบใหม พฤติกรรมวิถีชีวิตแบบใหม บุคลากร
มหาวิทยาลัย
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Abstract
This descriptive research aimed to study the relationship between the COVID-19
knowledge, adaptive attitudes and new normal behaviors with regard to the prevention of the
new variant of coronavirus among personnel at Nakhon Pathom Rajabhat University. Random
multi-step method was used to recruit the participants yielding the sample group of 237 people.
Data was analyzed using the descriptive statistics, and Pearson's correlation was utilized to test
for correlation between variables.
The results of the research revealed that the samples had a high level of COVID-19
knowledge and adaptive attitude, whereas new normal behaviors practices to prevent COVID-19
infection at a very good level. When analyzing the relationship between all variables, it was
found that knowledge of COVID-19 and adaptative attitudes were associated with low levels (r
= 0.25, p < 0.01). Knowledge of COVID-19 and adaptive attitudes were highly positively
correlated with new preventive lifestyle behaviors (r = 0.53, p < 0.05, r = 0.81, p = 0. 01)
respectively It can be concluded that the university personnel had a statistically high level of
knowledge of COVID-19 and a new lifestyle adaptation attitude resulting in high new normal
behavior practices to prevent COVID-19 infection.
Keywords: knowledge of COVID-19, adaptation attitude, new normal behaviors, university personnel
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การรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรคและพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของสตรีตั้งครรภในจังหวัดชายแดนใต
Perceived Risks, Perceived Barriers and Preventive Behaviors on the
Coronavirus 2019 (COVID-19) among Pregnant Women at Southern
Border provinces
นิอารีนี กูทา1,* กาญจนา วาหาบ1 นูรวาฮีดา ยูโซะ1 รูไวดา สาแม1 มาริสา กาเดร1 และซาพรีนา อาบา1
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
*niareenee.kuta@gmail.com

บทคัดยอ

สตรีตั้งครรภและทารกในครรภมีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
แตยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรค และพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยง การรับรู
อุปสรรคและพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในจังหวัดชายแดนใต เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของสตรีตั้งครรภ แบบวัดการรับรูความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แบบวัดการรับรูอุปสรรคการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และแบบวัด
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม
โดยประกอบดวย 10 ดาน ตามที่องคการอนามัยโลก (WHO, 2020) กลุมตัวอยางเปนสตรีตั้งครรภ จํานวน 127
ราย ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยใชแบบสอบถามออนไลนผานกูเกิลฟอรม Google forms ระหวาง
วันที่ 1 มีนาคม ถึง 16 มีนาคม 2564 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience sampling)
ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยการรับรูความเสี่ยงฯ จัดอยูในระดับสูง เทากับ 71.24 คะแนน (S.D=7.68)
จากการแบงเปน 5 ระดับ คือ ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก คะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคฯ อยูในระดับ
ปานกลาง เทากับ 43.52 (S.D=8.85) จากการแบงเปน 5 ระดับ เหมือนการรับรูความเสี่ยงฯ คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมฯ เทากับ 78.9 (S.D=6.56) จัดอยูในระดับสูง จากการแบงเปน 5 ระดับ เหมือนการรับรูความเสี่ยงฯ
และการรับรูอุปสรรคฯ จากสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนการรับรูความเสี่ยงการปองกันการติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 (COVID-19) มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส
2019 (COVID-19) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .294, p < .001) และการรับรูอุปสรรคการปองกันการติดเชื้อโค
โรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
(COVID-19) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .068, p = .447)
ขอเสนอแนะ ควรมีการใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการรับรูอุปสรรคในการปองกัน
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 นอกจากนั้นควรมีการสํารวจในทํานองเดียวกันในสตรีตั้งครรภที่อาศัยอยูในพื้นที่อื่น
คําสําคัญ: การรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรค พฤติกรรมการปองกัน สตรีตั้งครรภ โคโรนาไวรัส 2019
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Abstract
Pregnant women and their fetuses are at risk from coronavirus 2019 (COVID-19). However,
there is no empirical evidence about Thai pregnant women’s Perceived Risks, Perceived Barriers
and Preventive Behaviors on The Coronavirus 2019 (COVID-19). This study aimed to examine the
relationship between Perceived Risks, Perceived Barriers and Preventive Behaviors on The
Coronavirus 2019 (COVID-19) among Pregnant Women at Southern Border provinces. The
instruments of this study included: (1) The demographic data questionnaire (2) The Perceived
Risks in Pregnancy Scale (3) The Perceived Barriers in pregnancy Scale (4) The Preventive
Behaviors in Pregnancy Scale. The participants included 127 pregnant women at Pattani
Province, Yala Province, and Narathiwat Province, Using online questionnaires via google forms.
during March 1th, to March 16th 2021 Participants were recruited using convenience sampling.
The results showed that the average perceived risks score was 71.24 (S.D.= 7.68) This
indicated a high level of perceived risks on 5 levels of very low, low, moderate, high and very
high. The average perceived barriers score was 43.52 (S.D.= 8.85) This indicated a moderate
level of perceived barriers on 5 levels of very low, low, moderate, high and very high. The
average score on behavior was 78.9 (S.D. = 6.56). This score also indicated a high level of
behavior based on 5 levels similar to the perceived risks test and perceived barriers test. Based
on Spearman’s rank correlation coefficient, perceived risks, was significantly correlated with
preventive behaviors (r = .294, p < .001) and perceived barriers, was non-significantly correlated
with preventive behaviors (r = .068, p = .447)
It is suggested that health education about coronavirus, especially on the topic of
Perceived Barriers to preventive on The Coronavirus 2019 (COVID-19). In addition, this study
should be conducted with pregnant women living in rural areas.
Keywords: perceived risks, perceived barriers, preventive behaviors, the Coronavirus 2019
(COVID-19), pregnant women

257

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
โรงพยาบาลนครปฐม
Effects of Nurses’ Competency Development to Care for Patient with Ventilator,
Nakhon Pathom Hospital
สุปรีดา มหาสุข1,* และนงนุช เชาวนศิลป2
1

กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม
กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*supreda.mahasuk@gmail.com
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
โรงพยาบาลนครปฐม โดยประยุกตใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง เพื่อพัฒนางานประจําสูงานวิจัย กลุม
ตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผูปวยผูใหญที่ใชเครื่องชวยหายใจในหอผูปวย
สามัญและหอผูปวยพิเศษ และเวชระเบียนผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
- กันยายน พ.ศ. 2563 แบงเปนระยะที่ 1 มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา วิเคราะหสถานการณ 2) นําแนวปฏิบัติการดูแล
ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ มาทบทวนปรับปรุงใหทันสมัย 3) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวย
หายใจใหพยาบาลรับทราบและนําแนวปฏิบัติไปทบทวนดวยตนเองและนําไปใช และ 4) ติดตามประเมินสมรรถนะ
พยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ไมผานการประเมินจากระยะ
ที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมประชุมกลุมทบทวนแนวปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความตระหนักในการนําแนวปฏิบตั ิ
ไปใช จากนั้น นิเทศ ติดตามประเมินสมรรถนะพยาบาล และผลลัพธดานผูปวยจากเวชระเบียน การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t-test
ผลการวิจัยพบวา ในระยะที่ 1 พยาบาลมีคะแนนประเมินสมรรถนะดานความรูภายหลังการเขารวมประชุม
และทบทวนแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจดวยตนเอง อยูในระดับมากที่สุด (𝑥=78.46, SD =
11.63) โดยผานเกณฑการประเมินสมรรถนะ รอยละ 79.80 และระยะที่ 2 พบวา พยาบาลที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะดวยกิจกรรมทบทวนแบบกลุม มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูสูงกวากอนการไดรับพัฒนาสมรรถนะ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) สวนผลลัพธดานผูปวยพบวา อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใช
เครื่องชวยหายใจลดลง จาก 7.72 เหลือ 7.01 ครั้งตอ 1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ ตําแหนงที่มีการติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจสวนลางลดลง จากรอยละ 30.79 เปนรอยละ 27.88 และ อัตราการเลื่อนหลุดของทอชวยหายใจโดย
ไมไดวางแผนลดลงจาก 9.10 เปน 8.31 ตอ 1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ
การศึกษานี้ สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมของพยาบาลในการจัดกิจกรรมทบทวนแบบกลุม โดยแบงปน
ความรูและประสบการณรวมกัน สงผลใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพและแนว
ปฏิบัติการพยาบาลที่ไดมาตรฐานเพื่อผลลัพธที่ดีในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
คําสําคัญ: แนวปฏิบัติการดูแลผูปวย ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ สมรรถนะพยาบาล การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
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Abstract
This research aimed to study the effects of competency development of nurses in caring
for patients with ventilators in Nakhon Pathom Hospital. The quality development process using
the Deming cycle (PDCA) was applied in this routine to research study. The samples were
registered nurses in general and private wards, and medical record of patients using ventilators.
The research was conducted between October 2019-September 2020, divided into 2 phases. In
phase 1, there are 4 steps which comprised: 1) situation analysis 2) adoption of the work
instruction for patient care using a ventilator 3) conduct of a meeting among nurses to clarify
guidelines on how to care for patients using ventilators to nurses and apply the guidelines, and
4) monitor and evaluate nursing competency in caring for patients with ventilators. Phase 2
comprised the development of nursing competency for nurses who had been less competent in
ventilator care by organizing group meeting, reviewing the nursing work instructions, sharing
knowledge together, raising awareness on the implementation of the nursing work instruction,
then evaluating the competency of knowledge and directing the application of the guideline to
the participants. The outcomes of patients using ventilators were measured by monitoring the
key results from the patient's medical record. Data were analyzed using the descriptive statistic
including percentage, mean, standard deviation, and paired t-test.
The results of the research were as follows: In phase 1, nurses had a competency
assessment score after attending the meeting and self-reviewing the guideline patient care with
ventilator at the highest level. (𝑥=78.46, SD=11.63), and passed 79.80% of the competency
evaluation criteria. In phase 2, found that nurses who received competency improvement
through group review activities had a higher knowledge score than before the development of
competency (p < .001). The rate of infection with ventilator associated pneumonia was
decreased from 7.72 to 7.01 per 1,000 days with ventilator use. The location of the lower
respiratory tract infection decreased from 30.79 % to 27.88 %. The incidence rate of unplanned
extubation patients could reduce from 9.10 to 8.31 per 1,000 days with ventilator use.
This study reflects that the participation of nurses in organizing group review activities by
sharing knowledge and experience together could lead to the development of nursing
competency, improving quality and standardized nursing practices for a good outcome in
ventilator care.
Keywords: nursing work instruction, patient with ventilator, nurses’ competency, routine to research
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การศึกษาการรับรูการถูกกลั่นแกลงของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Perception of of Being Bullied Among Nursing Students at a University
in the Northeastern Region
รุจิรา อุตชี1,* ปานชีวา บุญวิจติ ร1 และเขมิกา ณภัทรเดชานนท2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการกลั่นแกลงในนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยาง เปน นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 - 4
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane
โดยแสดงสูตรและวิธีคํานวณดังนี้ เมื่อ N = ขนาดของประชากร n = ขนาดของกลุมตัวอยาง e = ความคลาด
เคลื่อนของกลุมตัวอยาง เทากับ 0.05
กลุมตัวอยางประชากรทั้งหมด 299 คน โดยแทนคาได 300/(1+300 (〖0.05)〗^2 ) = 300/1.75 = 171
คน และคาความคลาดเคลื่อน 0.05 = (300 X 5 )/100=15 คน สรุปกลุมตัวอยางที่ตองเลือก 171 + 15 = 186
คน และการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชศึกษา คือ แบบสอบถามการถูกกลั่นแกลงที่ผานการทดสอบคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) และไดสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.87 รวบรวมเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามออนไลน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลเคยถูกกลั่นแกลงในสถานศึกษารอยละ 62.90 และเคยถูกกลั่นแกลง
หลายครั้งตอสัปดาหรอยละ 33.87 และผูที่กลั่นแกลงในที่สถานศึกษาสวนใหญรุนพี่ที่คณะรอยละ 38.46 รองลงมา
เพื่อนรวมชั้นรอยละ 25.64 และอื่นๆ รอยละ 35.90 ประกอบดวยแมบานรอยละ 14.53 ญาติผูปวยรอยละ 12.82
และผูปวยรอยละ 8.55
คําสําคัญ: การรับรูการถูกกลั่นแกลง นักศึกษาพยาบาล

Abstract
The purpose of this research was to explore the frequency of bullying among nursing
students in a university in the Northeastern region of Thailand. This study was a survey research
design. The sample group used Taro Yamane's sample size formula. The formula and method
were shown as follows: where N = Population Size, n = Sample Size, e = Sample Error, 0.05. The
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total population sample as sampled by substituting the formula 300/ (1+300 (〖0.05)〗^2 ) =
300/1.75 = 171 peoples and the sample error 0.05 = (300 X 5 )/100 =15 peoples. Summarize the
sample to choose 171 + 15 = 186 peoples and simple sampling. he study instrument was a
bullying questionnaire which passed the Reliability Test and obtained Cronbach's alpha
coefficient of 0.87. Data were collected from online questionnaires. The data were analyzed
using descriptive statistics such as number, percentage, mean, standard deviation.
The results found that 62.90% of nursing students had been bullied at school, 33.87%
had been bullied several times a week, and most of those who were bullied at school were
38.46% of seniors at the faculty, 25.64% followed by classmates, and others. Others 35.90%
consisted of housewives 14.53%, relatives of patients 12.82% and patients 8.55%.
Keywords: perception of being bullied, nursing students

261

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

อัตราการสูบบุหรี่ซ้ํา และสาเหตุการสูบซ้ําในผูที่ลงมือเลิกบุหรี่โดยการไดรบั คําแนะนํา
แบบกระชับโดยอสม.: กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดระยอง
Relapse Smoking Rate and Causes of Relapse Smoking Among Smokers
Provided Brief Advice by Village Health Volunteers: A Case Study of
Communities in Nakhon Pathom and Rayong Provinces
กมลภู ถนอมสัตย1,* พรอุษา เมืองสมัย1 อาภัสรา ศรีสุวรรณ1 หทัยภัทร เกียรตินอก1
และพิมพอัปสร โถปญญา1
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* kamollabhu@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ซ้ํา และสาเหตุการสูบซ้ําในผูที่ลงมือเลิกบุหรี่โดยการ
ไดรับคําแนะนําแบบกระชับโดยอสม. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางเปนสูบบุหรี่ประจํา
จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชการวิจัยประกอบดวย โปรแกรมการชวยเลิกบุหรี่โดยอสม. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
ข อ มู ล การสู บ บุ ห รี่ ดั ช นี ก ารสู บ บุ ห รี่ ระยะของการสู บ บุ ห รี่ ข อ คํ า ถามประเมิ น สถานภาพการสู บ บุ ห รี่ และ
แบบสอบถามสาเหตุการกลับมาสูบซ้ํา มีคาความตรงเชิงเนื้อหา (SCVI/Ave) เทากับ 0.89 และความเที่ยงเทากับ
0.87 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา พบวากลุมตัวอยางที่ไดรับคําแนะนําเพื่อชวยเลิกบุหรี่แบบกระชับโดยอสม. หลังไดรับ
คําแนะนํา 3 เดือน มากกวาครึ่งหนึ่งกลับมาสูบบุหรี่ซ้ํา (รอยละ 52.78) สําหรับสาเหตุที่กลับมาสูบซ้ํา เรียงลําดับ
จากมากไปนอยคือ สิ่งกระตุนทางอารมณ สิ่งกระตุนทางสังคม สิ่งกระตุนทางแบบแผนการดําเนินชีวิต และอื่น ๆ
(รอยละ 100.00, 98.42, 52.63 และ 42.11 ตามลําดับ ผลการศึกษา พยาบาลชุมชนสามารถนําขอมูลสาเหตุการ
สูบซ้ําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานไปใชในการพัฒนาระบบการชวยเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ: อัตราการสูบบุหรี่ซ้ํา เลิกบุหรี่ คําแนะนําแบบกระชับ

Abstract
This descriptive research aimed to investigate the relapse smoking rate and the reasons
for the relapse smoking among smokers provided brief advice by the Village health volunteers
(VHVs). The sample consisted of 36 regular smokers. Research instruments consist of the smoking
cessation assisting program by the VHVs demographic data questionnaire, smoking information
questionnaire, Heaviness of Smoking Index (HSI), 7-day point prevalence abstinence at 90 days,
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and the relapse smoking questionnaire. The scale content validity (S-CVI/Ave) and the reliability
were 0.89, 0.87, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics.
The research results illustrated that 52.78% of participants provided brief advice for
smoking cessation by the VHVs at three months relapsed to use tobacco smoking. For a return
to smoking cause, the most common factors triggering relapse were emotional triggers (100%),
social triggers (98.42%), pattern triggers (52.63%), and others (42.11%). Therefore, the study
results can be implemented to develop a smoking cessation service system by eliminating the
causes of relapse smoking by community nurses.
Keywords: relapse smoking rate, smoking cessation, brief advice
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ความสัมพันธของความรูและทัศนคติกับพฤติกรรมการปองกันโรคโคโรนาไวรัส
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
Relationships between Knowledge and Attitude to Preventive
Behavior Against Corona Virus (COVID 19) in Nursing Students
วารธินีย แสนยศ1* ทัศนีย ตริศายลักษณ1 พัชรพร สุขไชย2 กิตติยา สรอยคํา2 กนกวรรณ อินสุระ2
และจุฑาทิพย อสุนี ณ อยุธยา2
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* vatinee@webmail.npru.ac.th

2

บทคัดยอ
ไวรัสโคโรนา เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการแพรระบาดทั่วโลกของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งกอใหเกิด
การติดเชื้อและเสียชีวิต ดังนั้นการปองกันโรคไวรัสโคโรนาจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลศาสตร
ในฐานะบุคคลทีจ่ ะตองดูแลสุขภาพของประชาชน จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ทัศนคติเกี่ยวกับโรค
ไวรัสโรโรนา และพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนาถูกตอง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อหา
ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา(COVID 19) ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนากับพฤติกรรม
การปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 - 4 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 216 ราย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประกอบดวย 1) แบบสอบถาม
ความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) 2) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโรโรนา (COVID 19) 3)
แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากับ .80,
.90 และ .82 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตรมีความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) และมีทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยูในระดับมาก ในขณะที่พฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา
(COVID 19) ของนักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด และพบวาทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) มี
ความสัมพันธทางดานบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยูในระดับปานกลาง (r=.45, p
< 0.001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา
(COVID 19) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดังนั้นการสงเสริมให
นักศึกษามีทัศนคติที่ใหความสําคัญกับการปองกันโรคไวรัสโคโรนา จะชวยใหนักศึกษามีพฤติกรรมการปองกันโรคที่
ดีขึ้น
คําสําคัญ: โรคโคโรนาไวรัส ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการปองกันโรค นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
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Abstract
The novel corona virus is the leading cause of the global spread of corona virus (COVID
19), which represented infection and death. However, prevention is the best options. In
particular, nursing students as people who take care of public health, need knowledge of the
corona virus, attitude about the corona virus, and the correct behavior in corona virus
prevention. This correlational descriptive study explored the relationship between knowledge
of corona virus (COVID 19), attitude of corona virus (COVID 19) and preventive behavior against
corona virus (COVID 19) among nursing students. A purposive sampling technique was used to
recruit 216 of Nursing Student of Faculty of Nursing, Rajabhat Nakhon Pathom University. The
instruments included three questionnaires: 1) Knowledge of Corona Virus (COVID 19) Scale, 2)
Attitude of Corona Virus (COVID 19) Scale, and 3) Preventive Behavior against Corona Virus
(COVID 19) Scale, Cronbach’s alpha coefficient equal to .80, .90 and .82, respectively. Data were
analyzed using descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient
The results showed that Knowledge of Corona Virus (COVID 19) and Attitude of Corona
Virus (COVID 19) were at a high level, while Preventive Behavior against Corona Virus (COVID 19
was at most level. There was a significant moderate positive relationship between attitude of
corona virus (COVID 19), and preventive behavior against corona virus (COVID 19) (r=.45,
p<0.001). Knowledge of Corona Virus (COVID 19) was not related to preventive behavior against
corona virus (COVID 19). Therefore, the promotion of nursing students to have a good attitude
towards the prevention of corona virus, it will help students to have better prevention behavior.
Keywords: COVID-19, knowledge, attitude, preventive behavior, nursing students
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การศึกษาความตองการการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุในชวงการระบาดของโรค
โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม
Study of the Need for Social Support for the Older Persons During the
COVID-19 Pandemic in Nakhon Pathom Province
วันเพ็ญ แวววีรคุปต1,* จิระดา พึ่งสกุล2 ปวีณา ผลอุดม2 สิรินารถ ยอดใหญ2 สุมาตตา ไชยโย2
และ Ruffel Joy C. Manalo1
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความตองการการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุในชวง
การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม และ เปรียบเทียบความแตกตางของความตองการการสนับสนุน
ทางสังคมตามปจจัยดานอายุ เพศ การประกอบอาชีพ การมีโรคประจําตัว สถานภาพสมรส และ สถานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว จากกลุมตัวอยาง 267 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบประเมินซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน คาความสอดคลองของขอ
คําถาม (Index of Item-Objective Congruence) เทากับ 0.85 ทดสอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability)
ไดสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.89 และ เมื่อนําแบบทดสอบมาใชจริงพบคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เทากับ 0.94 การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความตองการการสนับสนุนทางสังคมดวยสถิติคาที (Independent
sample t-test) และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางทุกคนมีความตองการการสนับสนุนทางสังคม โดยประมาณครึ่งหนึ่ง
ตองการในระดับสูง และ การสนับสนับที่ตองการมากที่สุด คือ 1) ใหมีการแจกเบี้ยยังชีพในชุมชนแทนการไปรับที่
องคการปกครองสวนทองถิ่นหรือโอนเขาบัญชี (รอยละ 86.9) 2) ใหหนวยงานภาครัฐชวยจัดหาอุปกรณปองกันโรค
เช น หน า กากผ า หน า กากอนามั ย แอลกอฮอล เจลแอลกอฮอล (ร อ ยละ 83.1) และ 3) ต อ งการให มี แ หล ง
ประสานงานและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยางทั่วถึงในชุมชน (รอยละ 80.1) นอกจากนี้ผลการวิจัย
ยังพบวา ผูที่มีโรคประจําตัวตองการการสนับสนุนทางสังคมมากกวาผูไมมีโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 (p-value < 0.001) ทั้งนี้ กลุมตัวอยางที่อายุ (p = .86) เพศ (p= .83) การประกอบอาชีพ (p = .52)
สถานภาพสมรส (p = .56) และ สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (p= .94) แตกตางกัน มีความตองการการ
สนับสนุนทางสังคมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การสนับสนุนทางสังคม โรคโควิด-19 ผูสูงอายุ

266

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

Abstract
This descriptive research aimed to study the need for social support of the older person
during the COVID-19 pandemic and compare the differences in social support needs based on
age, gender, occupation, medical conditions, marital status, and family economic status. Of the
267 samples, a multi-step sampling method was used. Data were collected by using
administered scales that have passed content straightness checks from 3 experts, the index of
item-objective congruence is .85, reliability test, alpha coefficient of Cronbach was .89. The
actual alpha coefficient of Cronbach was .94. The data were analyzed by using a computer
program. The descriptive statistics were used to describe general information and analyzed
differences of mean scores of social support using independent sample t-test and analysis of
one-way variance (One-Way ANOVA).
According to the study, all samples have social support needs. Approximately half
wanted a high level, and the most desirable count was 1) to distribute allowances in the
community instead of picking them up at the local government or transfer them to an account
(86.9 percent), 2) government agencies to help provide prophylactic equipment such as cloth
masks, surgical masks, alcohol gels (83.1 percent), and 3) require community-based or sources
of coordination and information about COVID-19. In addition, the results showed that people
with underlying diseases needed social support more than those without the disease,
statistically significantly at 0.05 (p-value < 0.001). However, the sample who were different in
age (p = .86), sex (p = .83), occupation (p = .52), marital status (p = .56), and family economic
status (p = .94) were no differences in social support needs.
Keywords: social support, COVID-19, older person
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การสังเคราะหแนวคิดทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อ
The Synthesis of Marketing Concepts Affects the Purchasing Decision
มกรา งอสุรเชษฐ1 และนราธิป แนวคําดี1
1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*ngorsum@gmail.com

บทคัดยอ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1.เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของงานวิ จั ย ด า นการตลาดซึ่ ง เผยแพร บ น
ฐานขอมูลออนไลนระหวางป พ.ศ.2559-2563 2.เพื่อประเมิณคุณภาพของงานวิจัยดานการตลาดซึ่งเผยแพรบน
ฐานขอมูลออนไลนระหวางป พ.ศ.2559-2563 และ3.เพื่อสังเคราะหองคความรูดานการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บทความวิจัย (Proceedings) ในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
ระหวางป พ.ศ.2559-2563 จํานวน 160 เรื่องที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น สถิติที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวยการวิเคราะหคุณลักษณะของงานวิจัย คือ ความถี่ คารอยละ โดยแสดงผลดวยแผนภูมิแทง และ
สถิติที่ใชในการการประเมินคุณภาพของงานวิจัย คือ การหาคาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม คาความเบ และคา
ความโดง โดยแสดงผลดวยกราฟลําตนและใบ ผลการสังเคราะหพบวา ประเภทของงานวิจัยสวนใหญเปนการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยคุณภาพของงานวิจัยดานการตลาดระหวางป พ.ศ.2559-2563 อยูในระดับปานกลาง องคความรู
ดานการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดคิดเปนรอยละ 67 ซึ่งตัวแปร
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีคาความถี่สูงสุดคือสวนประสมการตลาดบริการ
คําสําคัญ: การสังเคราะห แนวคิดการตลาด การตัดสินใจซื้อ

Abstract

This study aims to 1.Studies the characteristics of marketing research published on online
databases during the year 2016 - 2020. 2.Assess the quality of marketing research published on
online databases during the year. 2016 - 2020. And 3.The synthesize knowledge of marketing
towards the purchase decision. The sample group used in this research was proceedings in the
national academic conferences and seminars between 2016-2020, which was 160 subjects that
passed the selection criteria as specified by the researcher. The statistics used for analysis were
frequency and percentage by displaying the results with a bar chart. And the statistics used in
evaluating the quality of the research are arithmetic mean, median ,mode ,skewness and
kurtosis by displaying the results with a stem-and-leaf plot. The synthesis results showed that
most types of research are quantitative research. The quality of marketing research between
2016-2020 is moderate. The most of knowledge about marketing towards purchase decision is a
marketing mix factor, representing 67 percent. The variables affecting the consumers buying
decision with the highest is the service marketing mix of 7P's.
Keywords: synthesis, marketing concepts, purchasing decision
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ปจจัยสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือก
บานพักคนชราของผูสูงอายุ
Personal Factors and Marketing Mix That Affect to Decision Making
for Choosing Nursing Home of Senior People
ไพโรจน ทิพมาตร1,*
1

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
*pairojtipamart@yahoo.com และ pairoj.t@rmutp.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบานพักคนชราของ
ผูสูงอายุ เปนการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาความตองการใชบริการ
บานพักคนชราของผูสูงอายุ (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลเกี่ยวของตอการ
ตัดสินใจเลือกบานพักคนชราของผูสูงอายุ โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและ
ปทุมธานี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานคือ การทดสอบคาที และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดี่ยว
ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนผูหญิง สถานภาพสมรสแลว การศึกษาระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 60-65 ป รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท มีความประสงคจะ
อาศัยอยูที่เดิมตอไป ตองการผูดูแลเมื่อมีอายุมากขึ้นและเมื่อไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ความสามารถในการ
ชําระคาใชจายเกี่ยวกับบานพักอยูที่ 2,001 – 10,000 บาทตอเดือน ชอบเขาวัดทําบุญ สมถะรักสันโดษ มีทัศนคติ
ดานสวนประสมทางการตลาด ดังนี้ (1) ดานสินคาหรือบริการ ผูสูงอายุใหความสําคัญกับระบบความปลอดภัยที่ได
มาตรฐาน (2) ดานราคา ตองการบานพักคนชราที่มีหลายระดับราคาใหเลือก (3) ดานสถานที่ ตองการบานพักที่อยู
ใกลสถานพยาบาลมากที่สุด (4) ดานสงเสริมการตลาด ตองการรับขอมูลที่ชัดเจนและสามารถเยี่ยมชมบานตัวอยาง
(5) ดานบุคลากร ตองการบุคลากรทางการแพทย พยาบาลวิชาชีพและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคอยดู แล (6) ดาน
องคประกอบทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความไววางใจและความนาเชื่อถือตอผูประกอบการมากที่สุด (7)
ดานกระบวนการ ใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกในการติดตอสถานพยาบาลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินมากที่สุด
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบานพักคนชราของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดาน
สวนประสมทางการตลาดมีดังนี้ คือราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด บุคลากร องคประกอบทางกายภาพ
กระบวนการ และยังพบวาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ การสมรส และการศึกษามีแนวโนมการ
ตัดสินใจเลือกบานพักคนชราแตกตางกัน
คําสําคัญ: ปจจัยสวนบุคคล สวนประสมทางการตลาด บานพักคนชรา ผูสูงอายุ
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Abstract
The purposes of this quantitative research, personal factors and marketing mix that
affect to decision making for choosing nursing home of senior people, were (1) to study the
demand of using nursing home services (2) to study the personal factors and marketing mix that
affect to decision making for choosing nursing home. The samples of this study were 400 of
senior people who live in Bangkok, Nonthaburi and Pathum Thani. The questionnaires were
implemented as the tool for data collection. The descriptive statistics methods used to analyze
included percentage, mean and standard deviation. Also, the inferential statistics, including the
t-test and One-Way ANOVA were administered.
The results revealed that the most of samples were women, marriages, age 60-65 years
old, finished primary and junior high school, monthly income between 10,000 - 20,000 baht.
They want to stay at their own homes and need care takers when they get older and can’t
help themselves. They can support their housing expenditure between 2,001 – 10,000 baht per
month. They like making merit, being independent and having simple life. Their opinions about
marketing mix were found as follows: (1) product, they concern about security system in
accordance with intentional standard (2) price, they prefer offering several price level (3) place,
nursing home should located near hospital (4) promotion, they concern about clear information
and housing tour (5) people, nursing home should have doctors, nurses, and specialists (6)
physical evidence, they worry about trustworthiness and credibility of nursing home
entrepreneurs (7) process, they pay more attention about getting through hospital conveniently.
The marketing mix affected their decision making for choosing nursing home and had
significance level of 0.05 were price, place, promotion, people, physical evidence and process.
Moreover, senior people with different age, married status, and education reported different for
choosing nursing home with statistical significance at 0.05
Keywords: personal factors, marketing mix, nursing home, senior people.
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญีป่ ุน
ของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Decision Making on Purchasing Products from
Japanese Department Store of Siam Takashimaya in Bangkok
ประกายดาว พูนประสิทธิ1,*
์ และปญญา ศรีสิงห1
1

ภาควิชาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
หางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา
หางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใช คือ กลุมคนที่เคยมาซื้อสินคาที่หางสรรพสินคา สยาม
ทาคาชิมายะ ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสถิติ t-test การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว F-test คาความแตกตางรายคู และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา 1) ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยมาซื้อสินคา
และใชบริการในดานอายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซื้อ
หางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ที่แตกตางกัน 2) พฤติกรรมผูบริโภคในดานความตั้งใจซื้อสินคา
เฉพาะแบรนดญี่ปุน คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและชวงเวลาที่สงผลตอการตัดสินใจ มี
อิทธิ พลตอการตัด สิน ใจซื้ อสิน คา หา งสรรพสิน ค า ญี่ ปุน ของหา ง สยาม ทาคาชิ มายะ 3)ปจ จัยส ว นประสมทาง
การตลาด (7Ps) ในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของ
หาง สยาม ทาคาชิมายะ
คําสําคัญ : หางสรรพสินคาสยามทาคาชิมายะ สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ

Abstract
The purposes of this research were studied personal factors affecting the decision on
purchasing products from Japanese Department store of Siam Takashimaya, including customer
behavior of the population in Bangkok affecting the decision on purchasing products from
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Japanese Department store of Siam Takashimaya and the relationship between the 7Ps
Marketing Mix factors and the decision on purchasing products from Japanese Department store
of Siam Takashimaya in Bangkok. This study was a quantitative research, the sample group was
400 people living in Bangkok who have purchased products of Siam Takashimaya. A
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, statistical analysis of T-test, F-Test and multiple linear
regression analysis.
The results of this research were as following; 1) Personal factors in term of age, marital
status, career, and average monthly income were the main factors which affected significantly
on their decision. 2) Factors of customer behavior, in term of purchase intention Japan brands
only, average bill per time, influencers of decision, and timing, were the main factors on their
decision and 3) Factors of Marketing Mix (7Ps), in term of price, place, promotion, people,
process, and physical evidence, were the main factors on their decision.
Keywords: Siam Takashimaya department store, marketing mix factors, purchase decision

273

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

สาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย
Causes and Guidelines for Organizational Conflict Management
at Samui Airport
เทียนชัย ยศแผน1,* และ ปญญา ศรีสิงห1
1

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*
tienchai.yo@ku.th

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาระดับสาเหตุความขัดแยงและแนวทางการจัดการความขัดแยงใน
องคกรของพนักงานสนามบินสมุย 2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงาน
สนามบินสมุย 3) เพื่อศึกษาสาเหตุความขัดแยงที่สงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงาน
สนามบินสมุย การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัย คือพนักงาน
สนามบินสมุย จํานวน 91 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบ
ด ว ยค า สถิ ติ ที การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว เมื่ อ พบความแตกต า งจึ ง ทํ า การวิ เ คราะห ต อ ด ว ยการ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD และการเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึ ก ษาพบว า สาเหตุ ค วามขั ด แย ง และแนวทางการจั ด การความขั ด แย ง ในองค ก รของพนั ก งาน
สนามบินสมุยพบวา ภาพรวมสาเหตุความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุยมีความสําคัญอยูในระดับปาน
กลาง โดยสาเหตุ ค วามขั ด แย ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด คื อ องค ป ระกอบด า นการปฏิ สั ม พั น ธ รองลงมาคื อ
องคประกอบดานองคการ และองคประกอบดานบุคคล ตามลําดับ สําหรับภาพรวมแนวทางการจัดการความขัดแยง
ในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยแนวทางการจัดการความขัดแยงที่มี
ความสําคัญมากที่สุดคือ วิธีการรวมมือ รองลงมาไดแก วิธีการประนีประนอม วิธีการหลีกเลี่ยง วิธีการยอมให และ
สุดทายวิธีการเอาชนะ ซึ่งสิ่งที่สําคัญของการจัดการความขัดแยงจึงนับไดวามีความสําคัญตอองคกร เพราะความ
ขัดแยงในองคกรนั้นประสบความสําเร็จและเปนไปอยางสรางสรรค ขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารจึงควร
สํารวจปญหาความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นวาเปนความขัดแยงประเภทใด มีสาเหตุมาจากอะไร พฤติกรรมของความ
ขัดแยงเปนอยางไร และกอใหเกิดผลดีผลเสียตอองคกรอยางไร ซึ่งการสํารวจความขัดแยงจะเปนเครื่องมือที่สําคัญ
นําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิผล
คําสําคัญ: ความขัดแยง สาเหตุความขัดแยง แนวทางการจัดการความขัดแยง
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the level of conflict causes and conflict
management approaches in the organization of Samui Airport employees; 2) to compare the
approaches to conflict management in the organization of Samui Airport employees; 3) to A
study of the causes of conflicts that affect the approach of conflict management in the
organization of Samui Airport employees This research study is a quantitative research. The
population sample used in the research 91 employees at Samui Airport using a questionnaire as
a tool to collect data. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage,
mean, standard deviation. And use inferential statistics to test the hypothesis. By testing with
statistical values One-way ANOVA When differences were found, the analysis was followed by
pairwise comparison using LSD method and multiple regression analysis.
The results of the study revealed that the causes of conflicts and conflict management
practices in the organization of Samui Airport employees found that the overview of the causes
of conflict in the organization of employees at Samui Airport is of moderate importance. The
most important cause of conflict was interaction component, followed by organizational
component. And personnel components, respectively. For an overview of the approach to
managing conflicts in the organization of Samui Airport employees it is of moderate importance.
The most important conflict management approach is how to cooperate followed by
compromise method how to avoid how to allow and finally how to overcome the importance
of conflict management is therefore important to the organization. Because conflicts in
organizations are successful and constructive. Depends on supervisors or executives, so should
explore various conflicts. That happened to be any kind of conflict what is the cause what is
the behavior of the conflict? And causing good and bad effects on the organization Conflict
surveys are an important tool for effective conflict resolution.
Keywords: conflict, cause of conflict, conflict management guidelines
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บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรสาคร
Constructive Organizational Culture and Human Resource Management
Affecting to Work Efficiency of Employees in a Seasoning
Manufacturing Company in Samutsakhon
จันจิราภรณ ปานยินดี1,* และสมพร ปานยินดี2
1

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* janjirapon@webmail.npru.ac.th

2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากร
มนุษยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
กลุมตัวอยา ง คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุง รสแหงหนึ่ง ในจัง หวัดสมุทรสาคร จํา นวน 185 คน สถิติที่ใช
วิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพัน ธเพียรสัน และการ
วิเคราะหความถดถอย ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการเชิง
สรางสรรค การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) วัฒนธรรมองคการเชิง
สรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 มีคาอํานาจในการพยากรณรอยละ 63.7
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค การจัดการทรัพยากรมนุษย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Abstract
The objectives of this research are to study 1) the relationship among constructive
organizational culture, human resource management and work efficiency, and 2) constructive
organizational culture and human resource management affecting to work efficiency of
employees in a saeasoning manufacturing company in Samutsakhon. The sample is 185
employees in saeasoning manufacturing company in Samutsakhon. The data is analyzed in
term of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation analysis, and
regression analysis. The results are showed as following; 1) Work efficiency has relation with
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constructive organizational culture, human resource management with statistical significance
level of .01, and 2) Constructive organizational culture and human resource management affect
to work efficiency with statistical significance level of .01. Predictive power is for 63.7 %.
Keywords: constructive organizational culture, human resource management, work efficiency
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การปรับปรุงลดปริมาณใบขอซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ
The Improvement of the Quantity of Purchase Requisitions to Increase
the Efficiency of Purchasing
วงศกร พงษชีพ1,*
1

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* wongsakon.p@cristalla.co.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภท 2) เพื่อคนหา
ปญหาในการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภท 3) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลาย
ประเภทใหมีประสิทธิภาพ โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาแผนภูมิกางปลา (Fishbone) ในการคนหาสาเหตุและ
เพื่อการปรับปรุงแกไขปญหาเริ่มตนจากปงบประมาณ 2560/2561 และทําการสืบคนขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป
(ฐานขอมูล) พบวา กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภทมีจํานวนคงคางในแตและปงบประมาณที่มี
จํานวนมาก เนื่องมากจาก 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และขั้นตอนการทํางาน และพบขอเสนอใน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพวา ควรการจัดสรรคบุคลากรใหตรงกับการปฏิบัติงาน มีทํางานรวมกันในระบบ
Online เพื่ออํานวยความสะดวกการใชงานใหกับผูใชงาน และมอบหมายบุคลากรใหทํางานแตละหนาที่ และทําการ
หมุนเวียนกันไปตามวาระในแตละไตรมาส
คําสําคัญ: การลดปริมาณใบขอซื้อ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ ใบขอซื้อ การจัดซื้อวัสดุ

Abstract

The objective of this research is 1) to study the procurement process of various types of
products, 2) to find problems in purchasing and procurement of various types of products, 3) to
propose effective procurement guidelines for various types of products. By using the fishbone
chart problem analysis tool (Fishbone) to search for the cause and to improve the problem,
starting from the fiscal year 2017/2018, and searching for data from the package (database), it
was found that the procurement process of various types of products has a constant number.
Outstanding in but and the fiscal year that is high due to 3 main factors: personnel, operating
system, and working procedures and found a proposal for effective performance that should
allocate personnel to meet the performance. Work together in the Online system to facilitate
the use of users. And assign personnel to work on each duty and perform rotation according to
the agenda in each quarter.
Keywords: reducing purchase requisitions, purchasing efficiency, purchase requisitions, material
purchasing
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การรับรูป ระโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออก
กําลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
Perceived Benefits and Social Values Affecting Customer’s Decision
towards 24 hours Full-Service Gym in Bangkok Metropolitan Area
อรุณรัตน วิละรัตน1,* และณัฏฐณิชา ณ นคร1
1

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*
aroonrat.jib@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูบริโภคตอการตัดสินใจใชสถานออกกําลังกายครบ
วงจรที่เปดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง และศึกษาถึงการรับรูประโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการสถานออกกําลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูล กับกลุมนักเรียน นักศึกษาและ บุคคลวัยทํางานที่ใชบริการสถานออกกําลังกาย จํานวน 150 คน และไดทํา
การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอย
เชิงเสน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาปจจัยการรับรูประโยชน และคานิยมทางสังคมที่มีผล
ตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกําลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ: ยี่สิบสี่ชั่วโมง คานิยม การรับรูประโยชน สถานออกกําลังกาย

Abstract
Research on the objective of this study was to study consumer needs for decision making
to use a 24-hour integrated fitness center and to study the perception of benefits and social
values that influence the decision to use a complete fitness facility. That is open 24 hours a
day by using questionnaires to collect information. With a group of 150 students, students and
working people who used the fitness center and analyzed the quantitative data. The statistics
used were percentage, mean, standard deviation. Linear regression analysis and multiple
regression analysis the results of the study found that the perceived benefit factor and social
values that influence the decision to use the twenty-four-hour comprehensive gymnasium
service among consumers in Bangkok.
Keywords: twenty-four hours, values, perceived benefits, fitness centers
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การพัฒนาเครื่องตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว(LPG)
และควันเพือ่ การแจงเตือนภัยฉุกเฉิน
Development of an LPG and Smoke Detector for Emergency
Alert System
สุชาดา แสงดวงดี1,* และกีรติ กะโหทอง1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*koprasert.kanokpatch@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาเครื่องตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และควันเพื่อการแจง
เตือนภัยฉุกเฉิน 2) พัฒนาคูมือการใชเครื่องตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และควันเพื่อการแจงเตือนภัย
ฉุกเฉิน โดยนําไมโครคอนโทรลเลอรเขามาประยุกตใชในการควบคุมและประมวลผล การทดลองไดตรวจจับกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) และควัน โดยใชอุปกรณเซ็นเซอรตรวจจับปริมาณ การรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลวและ
ปริมาณควัน เมื่อปริมาณกาซปโตรเลียมเหลวและควันมีมากเกินระดับความเขมขนในอากาศ เครื่องตรวจจับกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) และควันจะสงสัญญาณแจงเตือนผานบัสเซอร ผลการทดสอบพบวา ระบบสามารถแสดง
สถานการณแจงเตือนจากเสียงสัญญาณจากบัสเซอรไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถทําการแจงเตือนขอความ
เอสเอ็มเอสไปยังผูใชงานหรือผูที่เกี่ยวของได ผลการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจจับควันของเครื่องตรวจจับกาซ
ปโตรเลียมเหลว มีดังนี้ 1) การตรวจจับปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว ไดเร็วที่สุดในเวลา 05.47 วินาที 2) การ
ตรวจจับปริมาณควันจากการเผาไหมของกระดาษไดในเวลา 14.04 วินาที 3) การตรวจจับปริมาณควันของ
สายไฟฟาไดในเวลา 17.21 วินาที 4) การตรวจจับปริมาณควันของผาเช็ดทําความสะอาดไดในเวลา 22.34 วินาที
และ 5) การตรวจจั บ ปริ ม าณควั น ของแฟ ม เอกสารได ช า ที่ สุด ในเวลา 28.90 วิ น าที แ ละได พั ฒ นาคู มื อ การใช
เครื่องตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และควันเพื่อการแจงเตือนภัยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: กาซปโตรเลียมเหลว ไมโครคอนโทรลเลอร บัสเซอร

Abstract
The research aims to 1) develop liquefied petroleum gas (LPG) and smoke detectors for
emergency alerts 2) to develop a manual for the use of liquefied petroleum gas (LPG) and
smoke detectors for emergency alerts by applying microcontrollers to control and process. In
the experiment, liquefied petroleum gas (LPG) and smoke were detected by using liquid
petroleum gas and smoke leakage sensors. When the amount of liquefied petroleum gas and
smoke exceeds the concentration level in the air, liquefied petroleum gas and smoke detectors
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send a buzzer alert signal. The results showed that the system could effectively display the
alarm situation of the sound from the buzzer and alert SMS to the user or the relevant person.
The performance test result of the liquefied petroleum gas detector are as follows: 1) the fastest
detection of the liquefied petroleum gas in 05.47 seconds, 2) the detection of the volume of
smoke from the burning of paper in 14.04 seconds, 3) the detection of the smoke volume of
electrical wires in 17.21 seconds, 4) the detection of the smoke volume of wipes at 22.34 seconds,
and 5) the slowest detection of the amount of smoke of the document file at 28.90 seconds
and have to develop a user manual of liquefied petroleum gas (LPG) and smoke detectors for
emergency alerts of efficiency.
Keywords: liquid petroleum gas, microcontrollers, buzzer
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องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร
Composite Indicators of Learning Organization of Civil Court in Bangkok
ชนันชิดา ชัชศิรกิ ูล1,* พงษสันติ์ ตันหยง1 และหรรษา คลายจันทรพงษ1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
chair2522c@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร และ2) เพื่อศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ใช วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ บุ ค ลากรศาลแพ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว จํานวน 255 คน เก็บตัวอยางดวยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่
สองในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพง
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจาก
ปรับตัวแบบโดยมีคา χ 2 /df = 2.32 GFI = 0.90 RMSEA = 0.072 CFI = 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98
2) องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 5 องคประกอบ
มีคาน้ําหนักองคประกอบเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาน้ําหนักองคประกอบ
มากที่สุด คือ 0.99 รองลงมาคือการคิดอยางเปนระบบ มีคาน้ําหนัก 0.96 การเรียนรูเปนทีม 0.93 การเปนบุคคล
รอบรู 0.77 และการมีแบบแผนความคิด 0.69 ตามลําดับ
คําสําคัญ: องคประกอบ องคการแหงการเรียนรู ศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร

Abstract
The objectives of this research were 1) to examine the consistency of the learning
organization model of civil courts in Bangkok and 2) to study the learning organization
component of civil courts in Bangkok. Using quantitative research methods The sample group
was civil court personnel in Bangkok area consisting of civil servants, permanent employees,
government employees and temporary workers collected 773 samples using a stratified
sampling method. The data were analyzed by descriptive statistics and provided statistics for
second-order confirmatory factors analysis in the hypothesis testing.
The results of the research were as follows: 1) the examination of the conformity of the
learning organization model of civil courts in Bangkok It was found that the model was
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consistent and harmonious with the empirical data (model fit) after the model was adjusted
with χ 2 / df = 2.32 GFI = 0.90 RMSEA = 0.072 CFI = 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98 2) The learning
organization component of civil courts in Bangkok consisted of 5 elements with the element
weight values in descending order as follows: Shared vision, the most elemental weight value
was 0.99, followed by systems thinking with weight 0.96, team learning 0.93, personal mastery
0.77 and mental model 0.69, respectively.
Keywords: component, learning organization, civil courts in Bangkok
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ปจจัยคุณคาตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค
ในจังหวัดนครปฐม
Factors Brand Value Influencing Consumers Purchase Decision
of Housing Project in Nakhonpathom Province
ธิดารัตน วันดี1,* พงษสันติ์ ตันหยง1 และหรรษา คลายจันทรพงษ1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
thidarut2329@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร 2) คุณคาตรา
สินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม เปนการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุม
ตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ซื้อบานจัดสรรในจังหวัดนครปฐม จํานวน 305 คน และสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยคุณคาตราสินคา 4 ดาน คือ การรับรูถึงตราสินคา การรับรูในคุณภาพ การเชื่อมโยงกับตราสินคา
และความจงรักภักดีตอตราสินคา สงผลทางบวกตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และสามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคไดรอยละ 45.60 ประโยชนที่จะ
ไดรับ คือ ผูบริหารโครงการสามารถนําไปวางแผนในการปรับกลยุทธของการกําหนดรูปแบบตัวสินคาและการ
สงเสริมคุณคาของผลิตภัณฑ รวมถึงกลยุทธการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในอนาคต
คําสําคัญ: คุณคาตราสินคา การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค

Abstract
The objectives of this research to study were 1) level of brand value of purchase decision
of housing project, 2) brand value influencing consumers purchase decision of housing project in
Nakhonpathom province. The sample used for this research was 305 consumers who purchase
decision of housing project in Nakhonpathom province. The statistics used for this research was
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Stepwise Multiple
regression analysis. This research was quantitative research. The results showed that level of
brand value of purchase decision of housing project were highest level in average. The four
aspects of the brand value including brand awareness, perception of quality, brand association
and loyalty influenced consumers purchase decision of housing project. According to the
coefficient prediction (R2) it was found that these factors could exactly predict of consumers
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purchase decision of housing project 45.60 percent. The benefits are that the executives can be
used to plan to adjust strategy of product configuration, promote the value of product and
strategies of consumer purchase decision making of housing project in the future.
Keywords: brand value, consumers purchase decision of housing project
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องคประกอบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Composition of Consumer’ Loyalty Through E-Commerce
สหพัชร ชนะชัยสิทธิ1,*
์ พงษสนั ติ์ ตันหยง1 และหรรษา คลายจันทรพงษ1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
sahaphat14@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาองคประกอบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใชวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนหรือแอปพิเคชั่นตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 342 คน เก็บตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา
และสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจาก
ปรับตัวแบบ โดยมีคา χ 2 /df = 2.67 GFI = 0.96 RMSEA = 0.070 CFI = 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98
องค ป ระกอบของความภั ก ดี ข องผู บ ริ โ ภคพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประกอบด ว ย 4 องค ป ระกอบมี ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ พฤติกรรมการรองเรียน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ
0.98 รองลงมา คื อ การบอกต อ มี ค า น้ํ า หนั ก 0.95 ความตั้ ง ใจซื้ อซ้ํ า 0.95 และความอ อนไหวต อราคา 0.85
ตามลําดับ
คําสําคัญ: องคประกอบ ความภักดี ผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the loyalty composition of e-commerce
consumer. This research used quantitative research methods, sample consisted of 342
consumers who used to shop online or e-commerce marketplace applications. Sampling was
sampled using quota sampling method. Data were analyzed by descriptive statistics and
second-order confirmatory factor analysis statistics in hypothesis testing.
The results of the study were as follows:It was found that the model was consistent with
the empirical data (model fit) after the model was adjusted with χ 2 / df = 2.67 GFI = 0.96
RMSEA = 0.070 CFI = 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98 1) The composition of consumer loyalty through
e-commerce consists of 4 compositions with the composition weight values in descending order
as follows: Complaint behavior, the highest composition weight was 0.98, followed by word of
mouth with weight 0.95, repurchasing intention 0.95 and price sensitive 0.85, respectively.
Keywords: composition, loyalty, e-commerce consumer

287

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี
Factors Affecting Effectiveness of Personnel under Local Administrative
Organizations in Ratchaburi Province
อรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1,* พงษสันติ์ ตันหยง1 และหรรษา คลายจันทรพงษ1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
atp.tua@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและระดับปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวอยางในการวิจัย คือ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ สังกัดองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ราชบุ รี จํ า นวน 200 คน โดยสุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และระดับ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง (X2)
บรรยากาศองคการ (X4) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (X1) และคุณภาพชีวิตการทํางาน (X3) ตามลําดับ 2) ปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ไดแก บรรยากาศองคการ (X4) และการรับรูความสามารถของตนเอง(X2)
สามารถทํานายประสิทธิผลการปฏิบัติงานรวมกันไดรอยละ 66.70 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการไดดังนี้ Yˆ tot=
0.862 + 0.579 (X4) + 0.194(X2)
คําสําคัญ: ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดราชบุรี

Abstract
This research aimed to study: 1) the level of operation effectiveness of personnel and
factors affecting operation effectiveness of personnel under local administrative organizations in
Ratchaburi Province; 2) the factors affecting operation effectiveness of personnel under local
administrative organizations in Ratchaburi Province. This research used the quantitative research
methodology. The sample group in this research was 200 competent officer the position of an
operator line under the local administration organization in Ratchaburi Province, stratified
sampling. The research instruments were questionnaires, statistics used in data analysis
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consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation. Multiple regression analysis The
results of the study showed that 1) overall the operation effectiveness was at a high level, and
the factors affecting the operation effectiveness was also at a high level. The aspects consisted
of perceived self-efficacy, organizational climate, transformational leadership, and quality of
working life, respectively. 2) the factors affecting the operation effectiveness in the aspects of
organizational climate (X4) and perceived self-efficacy (X2) together predicted the operation
effectiveness at the percentage of 66.70. The equation was: Yˆ tot= 0.862 + 0.579 (X4) + 0.194(X2)
Keywords: operation effectiveness, local administrative organization, Ratchaburi Province
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แนวทางการเพิ่มอัตราการผลิตน้ํามันดิบแหลงน้ํามันฝาง จังหวัดเชียงใหม
ดวยเทคนิคการผลิตน้ํามันขั้นตติยภูมิ
The Guideline for Increasing Crude Oil Production Rate of the Fang Oil
field,Chiang Mai Province using Tertiary Recovery Technique
ศักดิพันธุ ไตรภพ1,* เอกประสิทธิ์ พรมทัณ1 และกองเกียรติ บูรณศรี1
1

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*bom_geol@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการผลิตน้ํามันขั้นตติยภูมิดวยวิธีการตางๆ
เพื่อใหไดแนวทางในการพิจารณาเทคนิคการผลิตน้ํามันดิบขั้นตติยภูมิที่เหมาะสมกับแหลงน้ํามันฝาง อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม โดยไดศึกษาจากคุณสมบัติของชั้นหินกักเก็บ คุณสมบัติน้ํามันดิบแหลงน้ํามันฝาง การวิเคราะหหา
จุดคุมทุน/รวบรวมขอดี–ขอเสียของเทคนิคการผลิตน้ํามันดิบในขั้นตติยภูมิวิธีการตาง ๆ พรอมทั้งทําเกณฑการ
พิจารณา เพื่อสังเคราะหแนวทางการผลิตน้ํามันดิบขั้นตติยภูมิที่เหมาะสมที่สุดตอการพัฒนาแหลงน้ํามันฝางตอไป
ผลการวิจัย สรุปวาเทคนิคการผลิตน้ํามันดิบขั้นตติยภูมิดวยเทคนิคการใชสารเคมี โดยวิธีการอัดสารอาหาร
จุลินทรียแบบการอัดและสูบผลิตภายในหลุมผลิตเดียวกันเปนวิธีการที่มีความเหมาะสมตอการเพิ่มอัตราการผลิต
น้ํามันดิบของแหลงน้ํามันฝางมากที่สุด เนื่องจากตนทุนการผลิตนอย สามารถติดตามผลไดอยางชัดเจน นอกจากนี้
ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันที่ราคาน้ํามันดิบตกต่ํา มีความผันผวนสูง รวมถึงการใชพลังงานทางเลือก
ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แผนการพัฒนาผูวิจัยไดนําเสนอเปน 3 ระยะคือแผนระยะสั้นทดลองทุกแหลงน้ํามันยอย
ภายในแหลงน้ํามันฝาง แผนระยะกลางเพิ่มจํานวนหลุมในแหลงน้ํามันยอยที่ไดผลเปนที่นาพอใจ และแผนระยะยาว
ทําการพัฒนาควบคูกับการอัดน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดประโยชนสูงสุด
คําสําคัญ: แหลงน้ํามันฝาง จุดคุมทุน เทคนิคการผลิตน้ํามันดิบ เทคนิคการผลิตน้ํามันดิบขั้นตติยภูมิ เทคนิคการ
ใชสารเคมี วิธีการอัดสารอาหารจุลินทรีย

Abstract
The Research on the analysis the crude oil production rate in Fang oil field, Chiang Mai
Province with the technique of tertiary crude oil production. Its objective is to study the
technique of crude oil production in the tertiary with different methodologies to find the
suitable of oil field in Fang at Chiang Mai Province. This research is included the study of the
properties of the entrapment layer, the properties of crude oil in Fang, the analysis of the
break-even point, the advantage and disadvantage of the crude oil production technique in the
tertiary and its suitable criteria for the production in Fang.
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The result is showed the technique of crude oil production technique in the tertiary with
chemical techniques by compressed the microbial nutrition and pumped into the same oil
wells. This methodology is most suitable for the incretion rate of crude oil production in Fang oil
field. Its reason is the low cost of production, fast to process and be able to clearly follow up
its result. Furthermore, it is also suitable with the current situation of the sharp drop in crude oil
prices, high volatility, and the increase of the use of alternative energy. Apart from this, the
researcher is also planned to present in 3 phases which are the short period of crude oil
production in Fang oil field, next phase is to increase the number of oil wells and the long-term
plan is to develop as well as compress water to be effectively and be sustainable with
maximum benefits.
Keywords: fang oil field, break-even point, oil recovery, tertiary recovery technique, chemical
injection technique, microbial enhanced oil recovery method
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บทความปริทัศนสําหรับเทคโนโลยีการตรวจสอบยอนกลับ
Traceability System : Review
เดช ธรรมศิริ1,*
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*dech@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
ประเทศไทยมีประชากรจํานวนมากที่ทํางานอยูในภาคการเกษตร และมีผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด
จํานวนมาก สินคาทางการเกษตรเหลานี้ไดถูกนํามาแปรรูปเปนอาหาร ทําใหประเทศไทยไดชื่อวาเปนครัวของโลก
สําหรับการตรวจสอบยอนกลับนั้นไดเปนเครื่องมือที่สําคัญในการรับประกันความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง
วัตถุดิบทางการเกษตร ในบทความนี้จะนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
ไมวาจะเปนการนําเอาเทคโนโลยี คิวอารโคด, อารเอฟไอดี หรือ บล็อกเชน มาใชในกระบวนการตรวจสอบยอนกลับ
ทั้ ง นี้เ ทคนิ ค และแนวคิ ดใหม ๆ เหล า นี้ เป น โอกาสใหมใ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและความเข า กัน ได ข องระบบ
ตรวจสอบยอนกลับในปจจุบัน
คําสําคัญ: ระบบตรวจสอบยอนกลับ คิวอารโคด เอฟไอดี บล็อกเชน

Abstract
Thailand has a large population of people working in agriculture sector. There are many
agricultural products released to the market. These agricultural products have been processed
into food. Thailand is known as the kitchen of the world. Traceability system is an important
tool in ensuring food safety and including agricultural raw materials. In this article, we will
present a comprehensive literature review of new knowledge and technology of traceability
system is the adoption of QR code, RFID or blockchain technology in the traceability process.
These new techniques and concepts provide new opportunities for enhancing the efficiency and
compatibility of the present traceability systems.
Keywords: traceability system, QR-code, RFID, block chain
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสโตร กรณีศกึ ษา บริษัท เอบีซี จํากัด
Increasing Efficiency of Store Warehouse Management
A Case Study of ABC Company Limited
สุปรีชญา บุญมาก1,* เกียรติศกั ดิ์ เหมือนแก1 และนภัสวรรณ กุลสุวรรณ1
1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
supreechaya.work@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสโตร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดวางผังคลังโตร การกําหนดตําแหนงการจัดเก็บสินคา ที่ชัดเจน และทําใหพนัก งาน
สามารถหาสินคาภายในคลังไดรวดเร็วยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทํางานภายในคลังและ
พบปญหาดานการจัดการเวลาในการหาสินคา โดยพบวาเมื่อพนักงานประจําลางานพนักงานที่มาปฏิบัติการแทนนั้น
ไมสามารถปฏิบัติงานแทนได ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บและการใชเวลาในการคนหา
สินคา จากนั้นจัดทําแผนผังการจัดวางสินคาคลังสโตรโดยนําโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลมาใชเก็บรวบรวมขอมูล
รหัสสินคาภายในคลังสโตรเพื่อเปนเครื่องมือในการคนหาสินคา และใชทฤษฏีการควบคุมดวยการมองเห็น โดยได
จัดทําปายสัญลักษณติดบอกตําแหนงของสินคาและจัดทําปายรหัสสินคาใหมที่งายตอการมองเห็น เพื่อใหสามารถ
หาสินคาไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ภายหลังการปรับปรุงพบวา สามารถลดระยะเวลาที่พนักงานใชในการคนหา
สินคาภายในคลังสโตร โดยกอนการปรับปรุงใชเวลาโดยเฉลี่ย 11 นาที 37 วินาที และภายหลังการปรับปรุงใชเวลา
การคนหาสินคาเหลือเพียง 6 นาที 52 วินาที ดังนั้น สามารถลดเวลาการคนหาสินคาภายในคลังสโตรลงไปได 4
นาที 45 วินาที และประสิทธิภาพการดําเนินงานที่รวดเร็วขึ้นคิดเปน 40.89% รวมทั้ง เมื่อพนักงานประจําลางาน
พนักงานที่มาปฏิบัติการแทนสามารถทํางานแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การจัดการคลังสินคา แผนผังคลังสินคา ควบคุมดวยการมองเห็น

Abstract
This research aim to increasing efficiency of the store warehouse department by improve
the layout of the warehouse and help warehouse staff to fine the inventory in the warehouse
more quickly. This research studied the information about staff workings time and found
problem in time management in finding the inventory. The researcher analyzes the cause of
storage problems and time spent for finding the inventory. Next, create a store layout map by
using Microsoft Excel to collect inventory code information and using visual control by create
the symbol indicating the location of the inventory and code label that are easy to see. Before
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the improvement, staffs spent time of 11 minutes and 37 seconds while After improving can
reduce the time to 6 minutes and 52 seconds. Therefore the average operating time is reduced
by 40.89% which results increased work efficiency
Keywords: warehouse management, warehouse layout, visual control
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสคูมือการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน จังหวัดนครปฐม
The Development of Electronic Travel Guidebook for Koh Lad E-Tan,
Nakhon Pathom Province
เฌอมินทร เศรษฐธรี าธัญ1 นิตยา งามยิง่ ยง1 ธรรมรัตน สิริคงสุข1,* และพัชรี ศรีโมรา1
1

สาขาธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
thamarat.kreen@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสคูมือการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน จังหวัด
นครปฐมและ2) วัดประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกสคูมือการทองเที่ยวเกาะลัดอีแทน จังหวัดนครปฐม การวิจัย
เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางผูใหขอมูลหลัก แบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูนําชุมชนและปราชญชาวบาน จํานวน 10 คน
และประชาชนทั่วไป จํานวน 30 คน การคัดเลือกแบบเจาะจง ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสอบถาม
ในการวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช
สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสฯ ประกอบดวย 4 บท ไดแกขอมูลทั่วไปในเกาะลัดอี
แทน สถานที่ทอ งเที่ยวในเกาะลัดอีแทน แผนที่เกาะลัดอีแทน และสุดทายตารางเดินรถราง 2) ผลการประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก (𝒙𝒙 = 3.70, S.D. = 1.03) ขอคนพบจากงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อเปน
การศึกษาองคความรูงานวิจัยนี้ยังเปนประโยชนตอการศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหเนื้อหาเปนอยางดีเพื่อเปนการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสรางสรรค เชิงวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ
คําสําคัญ: การพัฒนาหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส คูมือการทองเที่ยว

Abstract
The research aims were to; 1) development of electronic travel guidebook for Koh Lad ETan, Nakhon Pathom Province and 2) measure the efficiency of electronic travel guidebook for
Koh Lad E-Tan, Nakhon Pathom Province. This research was a qualitative research. The
research sample group of key informants were divided into 2 groups; community leaders and
local scholars of 10 people, and the general public of 30 people by purposive sampling. It uses
structured interviews and questionnaires to measure performance. The qualitative data were
analyzed using content analysis and the quantitative data was analyzed using descriptive
statistics consisting of frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of the research were as follows; 1) The development of the electronic book
consisted of 4 chapters, including general information in Koh Lad E-Tan, places to visit in Koh
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Lad E-Tan, Koh Lad E-Tan map and lastly, the tram timetables. 2) The overall satisfaction
assessment results were very satisfied (𝒙̅ = 3.70, S.D. = 1.03). Findings from this research to study
the body of knowledge. In addition, this research is very useful for content study and content
analysis for the development of electronic book (e-book) in agricultural tourism, cultural and
conservative creativity.
Keywords: book development, electronic book, tourist guidebook
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ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Factors Affecting the Productivity Development of Support Staff
in Nakhon Pathom Rajabhat University
พิริยาภรณ ประสพสุข1,* ชนพงษ อาภรณพิศาล1 และพงษสนั ติ์ ตันหยง1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
janeprasopsuk@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยดาน
ความสุขในการทํางาน ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จํานวนประชากรทั้งหมด 364 คน และได
จํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน จากวิธีของ ทาโร ยามาเน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ ผลการศึกษา
พบวา 1) ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และระดับปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานความสุขในการทํางาน ดานการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร และดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตามลําดับ 2) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน คือความสุขใน
การทํางาน (X2) และคุณภาพชีวิตในการทํางาน (X1) สามารถทํานายประสิทธิภาพการทํางานรวมกันไดรอยละ
64.90 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการ Yˆ tot= 0.687 + 0.658 (X2) + 0.181 (X1)
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการทํางาน พนักงานสายสนับสนุน

Abstract

The purposed of present research were to study 1) To study the level of factors
affecting quality of work life, factors of happiness at work, factors of organizational support
perception and effectiveness of NPRU supporting staff working. 2) To study factor affecting
effectiveness of NPRU supporting staff working. This research used the quantitative research
methodology. The population The were 200 selected by Taro Yamane Method and Stratified
Sampling Method. The results of the study could be concluded as follows 1)The overall of
effectiveness was found that all aspects were at high level and the levels of operational
effectiveness are the happiness at work, the organizational support perception and quality of
work life, respectively. 2)The factor affecting effectiveness namely happiness at work (X2) and
quality of work life (X1) were able to predict performance together at 64.90%. The equation is as
follows: Yˆ tot= 0.687 + 0.658 (X2) + 0.181 (X1)
Keywords: performance, support line staff
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขาย
อุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Operational Efficiency of Company
Employees, Oil Pipeline Equipment Sales Business in Bangkok
จารุวรรณ บุญรอด1,* ดวงใจ คงคาหลวง1 และพงษสันติ์ ตันหยง1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
jaruwan.jbn@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ปจจัย
ความผูกพันตอองคการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ใน
กรุงเทพมหานคร และ2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขาย
อุปกรณทอสงน้ํามันในกรุงเทพมหานคร ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช แบบสอบถาม ประชากรกลุมตัวอยาง
ไดแก พนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน จํานวน 190 คน คํานวณตามสูตรใชโปรแกรม G*Power 3
โดยใชสถิติค วามถี่ รอยละ คา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุวิธีแบบขั้นตอน ผล
การศึกษาพบวา 1) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และระดับปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด ไดแก สมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และ
ปจจัยความผูกพันตอองคการ ตามลําดับ 2) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดี (X2) ความผูกพันตอองคการ (X3) และสมรรถนะ (X1) สามารถทํานายประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รวมกันไดรอยละ 72.20 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการไดดังนี้ Yˆ tot= 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337(X3) +
0.353(X1)
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สมรรถนะ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ความผูกพันตอองคการ

Abstract
The objective of this research is 1) to study the level of competency factors,
organizational citizenship behavior factors, organizational commitment factors and operational
efficiency of company employees, oil pipeline equipment sales business in bangkok 2) to study
the factors affecting operational efficiency of company employees, oil pipeline equipment sales
business in bangkok. The quantitative research method was used by questionnaires. The sample
population consisted of 190 employees of oil pipeline equipment sales business, calculated
according to the formula using G * Power 3 program by using frequency, percentage, mean,
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standard deviation statistics and multiple stepwise regression analysis method. The results of
the study found that 1) the overall operational efficiency level was the highest and the level of
factors affecting operational efficiency were at the highest level, namely competency, organizational
citizenship behavioral and organizational commitment factors respectively 2) Factors affecting
operational efficiency were organizational membership behavior (X2), organizational commitment
(X3) and competency (X1). These factors could predict a combined operational efficiency of 72.20
percent which can be presented as an equation as follows: Yˆ tot = 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337 (X3)
+ 0.353 (X1).
Keywords: operational efficiency, competency, organizational citizenship behavior, organizational
commitment

299

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ปจจัยการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจใน
ตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Marketing Factors from the Consumer Perspective, Brand Image, Trust
Affecting the Decision Making Process of Buying Whey High Protien in
Bangkok and Vicinity
นนทนา เวชฤทธิกุล1,* ชนพงษ อาภรณพิศาล1 และพงษสันติ์ ตันหยง1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
wetcharit.non@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความ
ไววางใจในตราสินคาและการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาปจจัย
การตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมเวย
ไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับการตลาดใน
มุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตราสินคา และการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยูในระดับมากทั้งหมด 2) ปจจัยการตลาดในมุมมองผูของผูบริโภค (X1) ความไววางใจใน
ตราสินคา (X3) สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได
รอยละ 69.20 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการ Yˆ tot = 0.591 + 0.664 (X3) + 0.177 (X1)
คําสําคัญ : การตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตราสินคา การตัดสินใจซื้อ

Abstract
The objectives of this research were 1) to study level of marketing factors from the
consumer perspective, Brand image , Trust in brands affecting the decision making process of
buying whey high Protien in Bangkok and Vicinity 2) To study the marketing factors in the
consumer perspective. Brand image And Trust in brands affecting the decision making process of
buying whey high Protien in Bangkok and Vicinity using quantitative research methodology.The
study found that 1) the marketing level in the consumer perspective, Brand image, Trust in
brands and The decision to buy whey high Protien in Bangkok and Vicinity and suburbs was at a
high level. Whey High Protein in Bangkok and Vicinity and the explained variation 69.20 percent,
which can be presented as the equation Yˆ tot = 0.591 + 0.664 (X3) + 0.177 (X1)
Keywords: marketing mix models, brand image , trust in brands , decision making process of buying
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การพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนรูปแบบวิถีชีวติ ใหม (New Normal)
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Development of online marketing channels for melon, a new way of
life (New Normal) in Suphanburi Province
กนกพัชร กอประเสริฐ1 นิตยา งามยิ่งยง1 อุบลวรรณ กลิ่นจันทร1 และเบญจมาศ มากระเรือน1,*
1

สาขาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
benchamat556677@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
รูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) 2) วัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดออนไลนเมลอนของเกษตรกรจังหวัด
สุพรรณบุรีรูปแบบวิถีชีวิตใหม(New Normal) การวิจัยครังนี้ใชระเบียบวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรเกษตรกรผูปลูกเมลอนจํานวน 10 คนจากหมูบานปลายน้ํา อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี การคัดเลือก
แบบเจาะจง ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก สถิติในการวิเคราะหเนื้อหา สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชกลุมตัวอยางการสั่งซื้อ
ชองทางการตลาดออนไลน จํานวน 400 คน ดวยแบบสอบถามการสั่งซื้อชองทางการตลาดออนไลน นํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนของทางการจัดจําหนายผาน Facebook
Fan Page มีเนื้อหาบนชองทางดังนี้ มีการนําเสนอภาพผลิตภัณฑเมลอนที่ชัดเจนเพื่อจําหนายใหกับตามความ
ตองการของลูกคาที่ตองการสั่งซื้อผานชองทางออนไลน 2 ) การวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดออนไลนเมลอน
ของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีรูปแบบวิถีชีวิตใหม(New Normal) อยูในระดับที่มาก (𝑋� =4.44, S.D.=.482) และมี
ลูกคาเพิ่มขึ้นเพราะสรางความสะดวกความนาเชื่อถือใหกับลูกคา ขอคนพบวางานวิจัยนี้คือไดเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมในยุครูปแบบวิถีชีวิตใหม
คําสําคัญ: ชองทางการพัฒนาตลาดออนไลน เมลอน วิถีชีวิตใหม

Abstract
This research aims to 1) develop melon online marketing channels of farmers in
Suphanburi province in a new way of life (New Normal), 2) measure the effectiveness of melon
online marketing channels of farmers in Suphanburi province, in a new way of life (New
Normal). This research used a mixed research methodology. The qualitative research used a
population of 10 melon growers from Plai Nam villages, Muang, Suphanburi Province by specific
selection method. In-depth interviews and statistics were used for content analysis. The
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quantitative research used a sample order of 400 online marketing channels using an online
marketing channel order questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistics
consisting of mean, percentage and standard deviation.
The results of the research showed that 1) the development of melon online marketing
channels of distribution via Facebook Fan Page had content on the channels as follows; there
was a clear presentation of melon products to sell and meet the needs of customers who want
to order online, 2) the measurement of the efficiency of melon online marketing channels of
farmers in Suphanburi province, the new way of life model (New Normal), was at a high level
(X=4.44, S.D. =.482). Also it is able to increase the number of customers because of it can
creates convenience and credibility for customers. The findings of this research are that online
distribution channels can be effectively increased appropriately in a new way of life (New
Normal).
Keywords: online marketing development channel, melon, new way of life

302

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของผูบริโภคในวัยทํางานผานทางแอพพลิเคชั่น
Shopee ในจังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting Repeat Buying Decisions of Working Age Consumers
via Shopee Application in Pathum Thani Province
พรนภา ศรีเศษ1 นุสรา บุญมี1 และพวงเพชร สุขประเสริฐ1
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
*koynoi2016@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยใดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของผูบริโภคในวัย
ทํางานผานทางแอพพลิเคชั่นShopeeในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของผูบริโภคในวัยทํางานผานทางแอพพลิเคชั่นShopeeในจังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษา
ปจจัยดานคุณภาพในการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ําของผูบริโภคในวัยทํางานผานทางแอพพลิเคชั่น
Shopeeในจังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 18-59 ป มี
แอพพลิเคชั่นShopee และเคยมีประสบการณในการซื้อซ้ําสินคาผานแอพพลิเคชั่นShopee ในจังหวัดปทุมธานี ได
ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 20-30 ป มีสถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000 บาท
1) จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลน (6Ps) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย
รายดาน พบวา ใหระดับปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลน ในระดับมากทุกดาน ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริม
การตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานการ
ใหบริการแบบเจาะจง และดานราคา ตามลําดับ
2) จําแนกตามปจจัยคุณภาพในการใหบริการ (Service Quality) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยรายดาน พบวา ใหระดับปจจัยคุณภาพในการใหบริการ ในระดับมากทุกดาน ดังนี้ ดานความเขาใจลูกคา
ดานลักษณะที่สัมผัสได ดานความสามารถในการตอบสนองตอความตองการ ดานความเชื่อถือ และดานความ
แนนอน ตามลําดับ
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อซ้ํา สวนประสมการตลาด แอพพลิเคชั่นShopee

Abstract
This study the objectives are to 1) to study the factors affecting the purchasing decision
of the working-age consumers through the Shopee application in Pathum Thani Province; 2) to
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study the factors of the marketing mix that affect the Re-purchasing decisions of working-age
consumers via Shopee application in Pathum Thani Province; 3) to study the factors of the
Service Quality that affect the Re-purchasing decisions of working-age consumers via Shopee
application in Pathum Thani Province. The sample group in this study was working-age
consumers aged 18-59 who had a Shopee application. And have had an experience of
repurchasing products through the Shopee app In Pathum Thani Province, the sample size was
400 people. The research tool was a questionnaire.
The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The results of the
research were as follows: Most of the consumers are female. They are in the range of 20-30
years old, have a single status, have a bachelor's degree. Career And have an average income
at 10,001-20,000 baht
1) Classified by online marketing mix factor (6Ps) overall was at a high level. At a high
level in all aspects as follows: Product, Marketing Promotion, Distribution, Distribution Channels,
privacy, specific service and price respectively.
2) Classified by quality factor of service (Service Quality) in the overall level was at a high
level. At a high level in all aspects as follows: Customer Understanding, Sense of Touch, Ability
to Satisfy Demand, Reliability and Reliability respectively.
Keywords: repeat purchase, marketing mix, the shopee application
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การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดสงยารูปแบบความปกติใหม (New Normal)
ของหนวยเภสัชกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในสถานการณแพรระบาดโควิค 19
The Development in Effectiveness of Telemedicine in New Normal
Trend of Pharmacy Unit of Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Khon
Kaen University During the Pandanic of Covid-19
หนึ่งหทัย อภิพตั ฐกานต1,* กันตพงษ ธารฤทธิท์ วีพร1 กนกวรรณ วงศอินทรอยู1
และศุกรสวัสดิ์ แสนประเสริฐ1
1

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
*neungpharma@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดสงยาทางไปรษณียสําหรับผูปวยปวดใบหนาชองปาก
เรื้อรังและโรคทางเวชศาสตรชองปากในสถานการณแพรระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดสงยาทางไปรษณีย 3) เพื่อศึกษาพึงพอใจของผูปวยปวดใบหนาชองปากเรื้อรังและโรคทางเวช
ศาสตรชองปากตอการบริการจัดสงยาทางไปรษณีย การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชเครื่องมือ แบบบันทึก
ขั้นตอนการสงยาและแบบประเมินความพึงพอใจ มีการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีแบบเจาะจง คือ ผูปวยทั้งหมด
จากคลินิกปวดใบหนาและเวชศาสตรชองปาก จํานวน 206 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบวา ผูปวยทั้งสิ้น 206 ราย ทันตแพทยพิจารณาใหยาทางไปรษณีย 179 ราย เพศหญิง 162 ราย สิทธิ
ขาราชการ 86 ราย เปนผูปวยที่มีความปวดใบหนาชองปากเรื้อรัง 121 ราย และโรคทางเวชศาสตรชองปาก 85
ราย ระยะเวลาดําเนินการเฉลี่ย 4.97 วัน ระยะเวลาดําเนินการเฉลี่ยเร็วที่สุดคือ 4 วัน (รอยละ 41.90) ความพึง
พอใจต อ ระบบการจั ด ส ง ยาทางไปรษณี ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 96.65 การศึ ก ษานี้ แ สดงถึ ง
ประสิทธิภาพการจัดสงยาทางไปรษณีย ที่สามารถเพิ่มชองทางการรับการรักษาและรับยาของผูปวย ลดความแออัด
ในการรับบริการ ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโคโรนา 2019 และยังเปนการเพิ่มความรวมมือในการรักษา รวมทั้ง
สามารถตอบโจทยวิถีการดํารงชีวิตในยุครูปแบบความปกติใหมได
คําสําคัญ: จัดสงยาทางไปรษณีย เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โรงพยาบาลทันตกรรม

Abstract
This study aims 1) to develop the telemedicine system for chronic orofacial pain and oral
medicine during the pandemic of COVID-19 2) to study the effectiveness of the telemedicine
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system 3) to study patient’s satisfaction of the telemedicine. The study was quantitative
research, used the work process record form and questionnaire as the research tools. The
samples were selected with subjective sampling, consisted of 206 patients of chronic orofacial
pain and oral medicine clinic. The data were analyzed with descriptive statistics, including;
frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results showed that according to 206 patients were considered prescribing home
medication 179 persons, and were 162 females. Most of them have government officer’s
welfare, as 86 persons. The samples were under the treatment on Orofacial pain as 121
persons, and on oral medicine as 85 persons. The patient’s satisfactions were highest satisfied
for 96.65 percent. The study indicated that the telemedicine was effective in increasing patients
care channel, reducing overcrowding of hospital’s patients, decreasing the risk of COVID-19
infection, and promoting patient’s compliance that supports new normal way.
Keywords: telemedicine, Coronavirus disease 2019, dental hospital
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโดยใชลีนในผูปวยนอกทางทันตกรรมเพื่อรองรับ
รูปแบบปกติใหม (New Normal) ของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
Effectiveness Increment by Lean Process in Dental Put-Patient Service for
Supporting New Normal Way of Dental Hospital, Khon Kaen University
กนกวรรณ วงศอินทรอยู1,*
 หนึง่ หทัย อภิพัตฐกานต1 และศุกรสวัสดิ์ แสนประเสริฐ1
1

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
*kanowo@kku.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 2) หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการผูปวยนอกทางทัน
ตกรรม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิดกลุมเดียววัดกอนและหลัง
การทดลอง กลุมตัวอยาง 435 คน เครื่องมือการวิจัยโดยใชแบบสอบถามออนไลนและแบบบันทึกระยะเวลารอคอย
การวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่มีกลุมตัวอยาง
2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการบริการใหมมีผล
ทําใหลดความสูญเปลาของขั้นตอนจาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ทําใหเวลาการใชบริการลดลง 2) ความพึงพอใจ
คุณภาพของบริการที่รวดเร็วขึ้นคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ กอนและ
หลังการพัฒนามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ระยะเวลาของกระบวนการที่ใชบริการ
เวลาที่ใหคุณคาที่สั้นที่สุด 55 นาที ยาวที่สุด 60 นาที และวงรอบเวลาทั้งหมด เวลาที่ใหคุณคาที่สั้นที่สุด 65 นาที
ยาวที่สุด 81 นาที
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ ลีน รูปแบบปกติใหม บริการผูปวยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม

Abstract
This research aims to 1) study dental out-patient service pattern of dental hospital, Khon
Kaen University, 2) search for invention to promote effectiveness of dental out-patient service.
This research was a research and development (R&D) by using quasi-experimental study with
one group of sample by measuring value of pre-and-post experiment. The samples were 435
persons. Research tools were online questionnaire and waiting time recorder, analyzed data
with frequency, percentage, average, standard deviation, and dependent group T-test (pair Ttest), The significant was defined as 0.05. The result showed 1) the new service reduced the
wasted step from 5 to 4 steps process, resulted in service time is reduced, 2) the average score
of out-patient’s satisfactory among the new service process, comparing with the old one was
307

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

significantly different (P = 0.05), 3) the process time (PT) was shortest 55 minutes and longest 60
minutes, and the total-turn-around time (TAT) was shortest 65 minutes and longest 81 minutes.
Keywords: service’s waiting time, patient’s satisfactory, dental out patient
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ความพึงพอใจของบุคลากร คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคล
ผานระบบสารสนเทศ
Special Clinic Staffs’ Satisfaction with Repayment Checking Through
Information System in Dental Hospital, Khon Kaen University
ศุกรสวัสด แสนประเสริฐ1,* กนกวรรณ วงศอนิ ทรอยู1 และหนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต1
1

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
*sukska@kku.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทัน
ตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกนตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามออนไลนไดทําการทดสอบความเชื่อมั่นไดคา 0.872 โดยศึกษากลุม
ตัวอยางคือ บุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ จํานวน 186 คน การสุมตัวอยางแบบสะดวก การวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจ
ตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
66.7 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความรวดเร็วในการสงขอมูล ความถูกตองในการสงขอมูล ความ
สะดวกในการรับสงขอมูล การสงขอมูลชวยในการลดปริมาณการใชกระดาษ การสงขอมูลชวยลดขั้นตอนการทํางาน
การสงขอมูลชวยลดเวลาการทํางาน พบวามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สวนในดานการตอบสนองการแกไข
ขอมูลพบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การตรวจสอบขอมูลเฉพาะบุคคล ระบบสารสนเทศ

Abstract
This study aims to study Dental Hospital of Khon Kaen university: special clinic staffs’
satisfaction on repayment checking through information system. Quantitative research tool was
online questionnaire, which was 0.872 of tasted reliability. The samples were 186 special clinic
staffs of Dental Hospital, Khon Kaen University, randomly sampling. Analyzed by descriptive
statistic; concluding frequency, percentage, mean, and standard deviation. The result showed
the staffs was satisfied in highest level for 66.7 percent. To describe over the details, the result
showed that: The data transferring speed, the data transferring accuracy, the convenience in
data transferring, the reduction in paper utilize, the decrement in procedure’s steps, and the
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decrement of working time were satisfied in highest level. The satisfactory on admin’s response
in data correction was in moderate level.
Keywords: satisfaction, personal Information check, information system
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อิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Influence of Customer Relationship Management and Marketing Mix on
Consumer's Buying Decision Process in Bangkok Metropolitan Region
นวรัตน เศษปาง1,* สุวัฒน ฉิมะสังคนันท1 และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
navarut56@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช แบบสอบถามตัวอยาง ไดแก ผูที่เคยใชรองเทาหนังคัทชู จํานวน 385 คน คํานวณตามสูตรของ
Cochran (1953) โดยใชสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุวิธีแบบ
enter ผลการศึกษาพบวา 1) การบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาด อยูในระดับมาก และปจจัยที่สงผล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชู อยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย
ดานการตลาด ดานฐานขอมูล ดานเทคโนโลยี ดานความสัมพันธ อยูในระดับมาก 2) ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชู รอยละ 72.6 โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดาน
ผลิตภัณฑ (X1) ดานความสัมพันธ (X7) ดานการตลาด (X4) ดานราคา (X2) ดานการจัดจําหนาย (X3) ดานฐานขอมูล
(X5) ดานเทคโนโลยี (X6) และ ดานรักษาลูกคา (X8) โดยสามารถนําเสนอสมการไดดังนี้ Y = 0.34 + 0.21(X1)** +
0.11(X2)** + 0.11(X3)**+ 0.12(X4)**+ 0.11(X5)** + 0.11(X6)**+ 0.14X(X8)
คําสําคัญ: การบริหารลูกคาสัมพันธ สวนประสมการตลาด กระบวนการตัดสินใจซื้อ

Abstract
This research aims to 1) To study the process of buying leather shoes for consumers in
Bangkok and its vicinity. 2) To study the influence of customer relationship management and
marketing mix on the consumer decision making process of leather shoes in Bangkok and its
vicinity. The quantitative research method was used by questionnaires. The sample population
consisted of 385 people who used to wear leather moccasins, calculated according to W.G.
Cochran (1953) formula, using statistics of frequency, percentage, mean and standard deviation.
And multiple regression analysis with enter method. The results showed that 1) customer
relationship management and marketing mix. High level And there are factors that affect the
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process of buying leather shoes At a high level, including product, price, distribution, marketing,
database Technology Relationship High level 2) Factors affecting the purchasing decision
process for leather shoes 72.6%, ranked in descending order of importance as follows: Product
(X1) Relationship (X7) Marketing (X4) Price (X2), distribution side (X3), database side (X5), technology
(X6) and customer retention (X8), the equation can be presented as follows: Y = 0.34 +
0.21(X1)** + 0.11(X2)** + 0.11(X3)** + 0.12(X4)** + 0.11(X5)** + 0.11(X6)** + 0.14X(X8)
Keywords: customer relationship management, marketing mix, purchase decision process
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ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไม
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
The Occupational Safety of Employees in the Fruit Juice Industry,
Samut Songkhram Province
ณัฐนิตย วงษวรรณ1 สุวนันท วิเศษสิงห1 จุฑามาส ศรีชมภู1 และพัชรกันต นิมิตรศดิกุล1,*
1

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* aae@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานพนักงานใน
อุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในการทํางานพนักงานใน
อุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 95 คน
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 77 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ผานการประเมินคาความตรงดานเนื้อหาและคาความเที่ยงของแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไม
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( x =4.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานพฤติกรรมในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.52) ดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก ( x =4.31) การ
เปรียบเทียบความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ และแผนกงาน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
เปนไปตามสมมติฐาน สวนปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน จํานวนชั่วโมงในการ
ทํางานตอวัน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐาน
คําสําคัญ: ความปลอดภัย การปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมน้ําผลไม

Abstract
The objectives of this research were; 1) to study the level of safety satisfaction of
employees in the fruit juice industry, Samut Songkhram Province. 2) to compare the work safety of
employees in the fruit juice industry, Samut Songkhram Province; classified by personal factor. This
study was quantitative research. The study population was 95 employees in the fruit juice industry,
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Samut Songkhram Province. The sample size of 77 people using the stratified sampling method. The
research tools used to collect data were questionnaires that were evaluated for content validity
and questionnaire validity. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Ttest, one-way anova, and Least – Significant Different.
The results of the research revealed that the overall level of satisfaction with the safety
of employees in the fruit juice industry, Samut Songkhram was at a high level ( x =4.41). When
considering each aspect, it was found that the work behavior was at the highest level ( x =4.52),
and safety aspect was at a high level ( x =4.31). The comparison of the occupational safety of
employees in a fruit juice industry, Samut Songkhram Province classified by personal factors
including gender, status and different departments. The satisfaction with the safety at work
significantly differed according to the assumption. The personal factors of employees, such as
age, education level, employment length, number of hours worked per day were not
significantly different from the assumption. The employees’ personal factors as age,
educational level, work year experience, and work hours per day were not different significantly
and not based on the hypothesis.
Keywords: safety, work performance, fruit juice industry
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คุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานบริษัทอาหารสําเร็จรูป
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
Quality of Work Life of Employees in a Delicatessen Company,
Samut Sakhon Province
มาลา ชื่นอารมณ1 จุฑามาส ศรีชมภู1 และพัชรกันต นิมติ รศดิกุล1,*
1

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* aae@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทอาหารสําเร็จรูป
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทอาหารสําเร็จรูป
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชใน
การศึกษา คือ พนักงานบริษัทอาหารสําเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 134 คน ขนาดกลุม ตัวอยาง
จํานวน 101 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผาน
การประเมินคาความตรงดานเนื้อหาและคาความเที่ยงของแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทอาหารสําเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก (𝑥̅ =3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก ดังนี้
ดานสภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (𝑥̅ =3.92) ดานความสัมพันธและความมั่นคงในงาน
(𝑥̅ =3.89) ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (𝑥̅ =3.88) ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ (𝑥̅ =3.88)
และดานสังคมสัมพันธ (𝑥̅ =3.85) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
ไดแก ดานระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท
อาหารสําเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปเปนไปตามสมมติฐาน
ยกเวนปจจัยดานเพศ อายุ ฝายงาน และรายไดเฉลี่ย ไมเปนไปตามสมมติฐาน
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน อุตสาหกรรมอาหาร พนักงานบริษัท

Abstract
The objectives of this research were; 1) to study the level of quality of work life of
employees in a delicatessen company, Samut Songkhram Province. 2) to compare the quality
of work life of employees in a delicatessen company, Samut Songkhram Province, classified by
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personal factors. This study was quantitative research. The study population was 134
employees in a delicatessen company, Samut Songkhram Province. The sample size of 101
people using the stratified sampling method. The research tools used to collect data were
questionnaires that were evaluated for content validity and questionnaire validity. The data
were analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test, one-way anova, and Least –
Significant Different.
The results of the study found that the quality of work life level of employees in a
delicatessen company, Samut Songkhram Province, overall was at a high level (𝑥̅ =3.88). When
considering each aspect, all aspects were at a high level as follows; safe and healthy
environment (𝑥̅ =3.92), relationship and job security (𝑥̅ =3.89), fair and adequate compensation
(𝑥̅ =3.88), development opportunities and capability using (𝑥̅ =3.88), and social relations (𝑥̅
=3.85). The comparison of the quality of work life, found that the employees who have different
educational level and work experience, had different satisfaction to the quality of life
significantly based on the hypothesis. The employees’ personal factors as gender, age, work
department, and average income were not based on the hypothesis.
Keywords: quality of life, delicatessen company, employees
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ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
Factors Affecting Customer Loyalty, Electrical Maintenance System
Service Business in Bangkok and Metropolitan Areas
อุษณา จิตรลดาพงศ1,* ชนพงษ อาภรณพิศาล1 และพงษสนั ติ์ ตันหยง1
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
marin_as@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับ การบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และ
ความภักดีของลูกคา ในธุรกิจบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ2) เพื่อศึกษา
ปจจัยดานการบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพบริการ และความพึงพอใจ ที่สงผลตอความภักดีของลูกคา ในธุรกิจ
บริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอยางในการวิจัย
คือ ผูใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 200 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบวา1)ระดับการบริหารลูกคาสัมพันธ
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาอยูในระดับมาก 2)ปจจัยดานการบริหารลูกคาสัมพันธ
(X1) คุณภาพการบริการ (X2) ความพึงพอใจ (X3) สามารถทํานายการแปรผันของความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอม
บํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดรอยละ74.30 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการ Yˆ tot =
.545 + .777 (X3) + .239(X2) + .154 (X1)
คําสําคัญ: ความภักดีของลูกคา ซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา

Abstract
This research aims 1) to study Customer relationship management, service quality,
satisfaction and customer loyalty. In the electrical system maintenance service business in Bangkok
and its vicinity and 2) to study factors of customer relationship management, service quality and
satisfaction That affect customer loyalty In the business of electrical system maintenance services in
Bangkok and its vicinity, quantitative research methods are used. The research sample was 200
electrical maintenance service users in Bangkok and suburbs, sampled on a stratified basis. The
research instruments were questionnaires, statistics used in data analysis consisted of
frequency, percentage, mean, standard deviation. Multiple regression analysis The results
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showed that 1) customer relationship management level. Service quality, satisfaction and
customer loyalty are at a high level. 2) Customer relationship management factor (X1), service
quality (X2), satisfaction (X3), 74.30% prediction of variations in customer loyalty in the electrical
system maintenance business in Bangkok and its vicinity. It can be presented as a tot equation
Yˆ tot = .545 + .777 (X1) + .239 (X2) + .154 (X3).
Keywords: Customer loyalty ,Electrical system maintenance service business
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การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย:
หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส
An Analysis of Return and Risk in the Stock Exchange of Thailand:
A case of Transportation and logistics Sector
ฐิติมา คุมสุวรรณ 1 อภิญญา บุบผา1 ทัชชภร ทุง กระโทก1 ปภาวิน พชรโชติสุธี1
มณฑิรา พรมดี1 และวิวัฒนวงศ บุญหนุน1,*
1

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน จังหวัดขอนแกน
* wiwatwongb@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนหลักทรัพยหมวด
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ราคาปด รายวั น ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแ หง ประเทศไทย ตั้ง แตเดือนมกราคม พ.ศ 2562 ถึง เดือน
ธันวาคม พ.ศ 2562 จํานวน 244 วัน โดยสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอย
อยางงาย (Regression Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพยที่มีผลตอบแทนสูงสุด คือ หลักทรัพย TFFIF และผลตอบแทนต่ําที่สุด คือ
หลักทรัพย THAI นอกจากนี้หลักทรัพยที่คา β อยูระหวาง 0 ถึง 1 มีจํานวน 7 หลักทรัพย และเมื่อประเมินการ
ตัดสินใจลงทุนพบวาหลักทรัพยที่ α > 0 มีจํานวน 3 หลักทรัพยและคา α < 0 มี จํานวน 4 หลักทรัพย
คําสําคัญ: ผลตอบแทนและความเสี่ยง หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Abstract
The purpose of this study was to study the return rate and risk of investing in the
transportation and logistics sector in the Stock Exchange of Thailand (SET) using the secondary
data of daily closing prices of SET from January 2019 to December 2019, 244 days. Purposive
random sampling and regression analysis were used in this study.
The results of the study found that the highest return stock was TFFIF, and the lowest
return stock was THAI. In addition, there are seven stocks with a β value between 0-1. When
evaluating investment decisions, there are three stocks with α > 0 and four stocks with α < 0.
Keywords: return and risk, transportation industry and logistics, The Stock Exchange of Thailand.

319

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
Factors Influencing Desires for Entrepreneurship of Students at Prince
of Songkla University Pattani Campus
อัสมะห มะแซ1,* โซเฟย สายิ1 นาซีเราะห ตาเยะ1 และอาฟฟ ลาเตะ1
1

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี
*6120117021@psu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 166 ตัวอยาง และนํา ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากการศึกษา
พบว านั กศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร วิทยาเขตปตตานีสว นใหญมีอิทธิผลตอความตองการในการเปน
ผูประกอบการ คาเฉลี่ยโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานแรงจูงใจและดานพฤติกรรมตามแผน รองลงมาดานความตั้งใจ ดานสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง และดานการ
สนับสนุนของครอบครัว โดยรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีได 3 ดาน ดานแรงจูงใจสูงสุด รองลงมา
ดานความตั้งใจ และดานการสนับสนุนของครอบครัว และสามารถสรางสมการในการพยากรณหรือสมการถดถอยได
ดังนี้ สมการถดถอยสามารถเขียนไดดังนี้ สมการถดถอยรูปแบบคะแนนดิบ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการ
เปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี= .619 + .370 (ดานแรงจูงใจ) +
.257 (ดานความตั้งใจ) – .035 (ดานพฤติกรรมตามแผน) + .223 (ดานการสนับสนุนของครอบครัว) + .037 (ดาน
สภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง) สมการถดถอยรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการ
เปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี= .351 (ดานแรงจูงใจ) + .282
(ดานความตั้งใจ) – .035 (ดานพฤติกรรมตามแผน) + .260 (ดานการสนับสนุนของครอบครัว) + .051 (ดาน
สภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง)ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาที่มีความตองการในการเปน
ผูประกอบการในอนาคต ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการเปนผูประกอบการที่ดีในอนาคต
คําสําคัญ : การเปนผูประกอบการ ความตองการ นักศึกษาปริญญาตรี
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Abstract
This research aimed to study Factors Influencing Desires for Entrepreneurship of Students
at Prince of Songkla University Pattani Campus Using questionnaires (Questionnaire) to collect
data from 166 samples and analyzed the data for frequency, percentage, mean, standard
deviation. And multiple regression analysis from the study found that Prince of Songkla
University students Most of the Pattani campus influences the need for entrepreneurship.
Overall average of all aspects Very level When considering each aspect, it was found that the
aspects with the highest mean were motivation and planned behavior. Inferior to the intention
Environment and location And the support of the family Overall, there was a high level of
demand. Which Factors Influencing Desires for Entrepreneurship of Students at Prince of Songkla
University Pattani Campus in 3 areas Top motivation Inferior to the intention And the support of
the family And can create the equation for forecasting or the regression equation as follows The
regression equation can be written as Raw score model regression equation Factors Influencing
Desires for Entrepreneurship of Students at Prince of Songkla University Pattani Campus= .619 +
.370 (Incentive) + .257 (Intent) - .035 (Planned Behavior) + .223 (Family Support) + .037
(Environment and Location) Set a) standardized regression model equation Factors Influencing
Desires for Entrepreneurship of Students at Prince of Songkla University Pattani Campus= .351
(motivation aspect) + .282 (intentional aspect) – .035 (planned behavior aspect) + .260 (family
support aspect) + . 051 (Environment and Location) The researcher studied the Factors
Influencing Desires for Entrepreneurship of Students at Prince of Songkla University Pattani
Campus To benefit students who have entrepreneurial needs in the future. Resulting in
efficiency and effectiveness for being a good entrepreneur in the future.
Keywords: entrepreneurship, need, Bachelor's degree students
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การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองในกระบวนการเรียนออนไลน
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
The Second Order Confirmatory Factor Analysis in Online Learning
Process of Students of Faculty of Management Science,
Nakhon Pathom Rajabhat University
จันทนา วัฒนกาญจนะ1 ปาริชาติ ขําเรือง1 ปยะดา คัมภิรานนท1 และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย2,*
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองในกระบวนการเรียนออนไลน
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผูวิจัยดําเนินการสํารวจจากนักศึกษาจํานวน
1,368 ราย ดวยการเลือกตัวอยางแบบสะดวก สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ และการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง
ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 1 องคประกอบกระบวนการเรียน
ออนไลนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ พบวาเกิดจาก คุณภาพของกระบวนการสอน (λy3=0.97) ดานผลการ
สอน (λy4=0.96) ดานคุณภาพผูสอน (λy2=0.91) และความพรอมของนักศึกษา (λy1=0.73)
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 พบวา (1) ความพรอมของนักศึกษา เกิดจากน้ําหนัก
ปจจัยดานนักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการการเรียนออนไลนที่บาน (2) คุณภาพผูสอน เกิดจากน้ําหนักปจจัย
ด า นบรรยากาศในการเรี ย นแบบออนไลน เ น น ความร ว มมื อ สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาได แ สดงความคิ ด เห็ น และ
กระบวนการคิดของนักศึกษา (3) คุณภาพของกระบวนการสอน เกิดจากน้ําหนักปจจัยดานหองเรียนสําหรับการ
สอนแบบออนไลนชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานไดสะดวกรวดเร็ว และการใชเครื่องมือสนับสนุน
การเรียนรูที่หลากหลายทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น (4) ผลของการสอน เกิดจาก
น้ําหนักปจจัยดานการเรียนออนไลน ทําใหการเรียนมีสนุกสนานมากขึ้น
คําสําคัญ: การเรียนออนไลน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ความพรอมของนักศึกษา

Abstract
The objects of this study are to analyze the second order confirmatory factor analysis in
the online learning process of students of Faculty of Management Science, Nakhon Pathom
Rajabhat University. The researcher conducted a survey of 1,368 students using convenience
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sample selection. The statistics applied for analyzing the data were frequency, percentage and
second order confirmatory factor analysis.
The results of the first order confirmatory factor analysis of the online learning process
of students of the Faculty of Management Science showed a relationship in the quality of the
teaching process (λy3 = 0.97), the teaching result (λy4 = 0.96), the quality of teachers (λy2 =
0.91) and student readiness (λy1 = 0.73).
The results of the second order confirmatory factor analysis presented that (1) student
readiness is related to the results of online learning process as students can allocate time to
online study at home. (2) The quality of the instructors has an influence on online learning
environment in order to encourage students to express their opinions and thinking processes. (3)
The quality of teaching process related to classroom factors for online teaching to assist
students to improve their work quickly and easily. The usage of various learning support tools
made students more interested in learning. And (4) The results of teaching are influenced by
weight, factors of online learning to make it more enjoyable.
Keywords: online learning, Faculty of Management Science Students, student readiness
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ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของ COVID-19
Risk Management Capabilities of Accounting Firms Under the Epidemic
Situation of COVID-19
กิ่งกาญจน จารุกรุณา1,*
1

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
kingkan@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อที่จะศึกษาถึงความสามารถในการ
บริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ภ ายใต ส ถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของ COVID-19 เนื่ อ งจากเป น กลุ ม
ผูประกอบการที่สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองสงมอบบัณฑิตเพื่อเขา
สูการฝกประสบการณวิชาชีพ และอาจเปนสถานที่ทํางานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีตอไปในอนาคต ซึ่งจาก
วิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19 ไปในหลายประเทศทั่วโลก สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การดําเนินชีวิตของคนในหลากหลายอาชีพ ทําใหธุรกิจตองมีการปรับตัวในการพรอมรับมือกับวิกฤตการณ COVID19 อันเปนที่มาของคําวา New Normal หรือความปกติใหม ธุรกิจหนึ่งที่นาจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของ COVID-19 คือ ธุรกิจการรับทําบัญชี ที่สํานักงานบัญชีนั้นอาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน เริ่มจากการ
รวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล และการรายงาน ซึ่งเกือบทุกขั้นตอนการทํางานของสํานักงานบัญชีตองมีการ
ติดตอประสานงานทั้งกับลูกคา พนักงานในองคกร และหนวยงานตาง ๆ ที่ตองมีการสงเอกสาร ขอมูล และรายงาน
การเงินเปนจํานวนมาก เปนการกําหนดใหเจาหนาที่ พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่เขามาตองสวมหนากาก
อนามัยหรือสวมใสหนากากผา 100% ตลอดเวลา หรือการพิจารณาปรับรูปแบบการทํางาน เชน การจัดใหมีการ
ทํางานที่บาน (Work from home) การใชระบบการยื่นเอกสารแบบ Online ถือไดวาเปนการปรับใชแนวคิดของ
การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ERM 2017 และนํามาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19
ของภาครัฐมาบูรณาการรวมกัน เพื่อใหสํานักงานบัญชีนั้นสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่องและสามารถผาน
วิกฤตการณครั้งนี้ไปไดอยางปลอดภัย
คําสําคัญ การบริหารความเสี่ยง สํานักงานบัญชี COVID-19

Abstract
This academic paper is a review of relevant literature and research in order to study
the Risk Management Capabilities of Accounting Firms under the Epidemic Situation of COVID-19
because it is a group of entrepreneurs at the Accounting Program Faculty of Management
Science Nakhon Pathom Rajabhat University must hand over graduates to enter professional
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experience training. And may be the place of work for graduates in accounting in the future. The
crisis of the Covid-19 epidemic in many countries around the world affects the economic, social
and life conditions of people in various occupations. The businesses must adapt to be ready to
cope with the Covid-19 crisis, which is the origin of the term New Normal. One of the businesses
most likely to be affected by the Covid-19 epidemic is bookkeeping. At the accounting firm, they
may have to adjust their operating methods. It starts with collecting information, data
processing and reporting. As almost every accounting firm's work process has to be dealt with
clients, employees, and other departments that require the submission of large amounts of
documents, information and financial reports. Therefore, have to adjust to required that all
employees and outsiders must wear masks or wear 100% cloth masks at all times, or consider
adjusting work styles such as work from home and use of the online filing system. That can be
considered as an implementation of the risk management concept of the COSO Enterprise Risk
Management (ERM) 2017 guidelines and integrating government measures to prevent the
epidemic of COVID-19. So that the accounting firm can operate its business continuously and be
able to pass through this crisis safely.
Keywords: risk management, accounting firms, COVID-19
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกษตรปลอดภัย
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดวยบรรจุภัณฑ และความคิดเห็นตอการออกแบบบรรจุภัณฑ ขาว ผัก สมโอ ผลการศึกษา
พบวา ผูบริโภคสวนใหญบริโภคสินคาเกษตรที่เชื่อมั่นวามีความปลอดภัยสูง เปนผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับคํา
รับรองวาปราศจากสารเคมีตกคางหรือปลอดสารพิษ โดยมีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผักผลไมและผลิตภัณฑ
เกษตรปลอดภัยโดยเรียงลําดับสูงสุด 3 ลําดับ คือ ความเหมาะสมของราคาตอคุณภาพผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก
ที่สุด ความมั่นใจในคุณภาพและกระบวนการผลิต อยูในระดับมาก การจัดจําหนายอยูในสถานที่ที่มีความนาเชื่อถือ
อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นทุกประเด็นมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยมีผูบริโภคยินดีที่จะซื้อขายในราคาที่
สูงกวาทองตลาด คิดเปนรอยละ 76.30 ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 17.78 และไมยินดีที่จะจายสูงกวาราคาทองตลาด
คิดเปนรอยละ 5.93 โดยยินดีที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกวาทองตลาด 1 เทา คิดเปนรอยละ 43.70 จายสูงกวา 2 เทา
คิดเปนรอยละ 28.40 จายสูงกวา 3 เทา คิดเปนรอยละ 4.20 สวนที่ไมแนใจและไมยินดีคิดเปนรอยละ 23.70
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อดวยบรรจุภัณฑ เรียงตามลําดับ โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ
ที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และการใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุผลิตภัณฑและปกปองผลิตภัณฑ สามารถ
สงเสริมการตลาดหรือเพิ่มมูลคาใหกับสินคา การมีตราสัญลักษณบนบรรจุภัณฑสามารถชวยสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับสินคาและผูผลิต และสามารถสรางการจดจําและความแตกตางจากผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน มีความคิดเห็น
อยูในระดับมากที่สุด สวนบรรจุภัณฑสามารถบงบอกแหลงผลิตของสินคาและสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูซื้อและ
ผูขายได อยูในระดับมาก โดยความคิดเห็นทุกประเด็นมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของ
ผูบริโภคตอการออกแบบบรรจุภัณฑขาวลูกกตัญูมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ขาวและผักคลองโยงออแกนิคมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สมโอมณฑลนครไชยศรีมคี วามเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ การตัดสินใจซื้อ
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Abstract
This research aims to study consumption behavior affecting the purchase decision on safe
agricultural products—purchasing behavior on packaging and opinions on packaging design of rice,
vegetables, pomelos. The results of the study showed that most consumers consume agricultural
products that they believed in highly safe. It is an agricultural product that has been certified as
chemical residue-free or toxin-free. Factors are affecting the purchasing decision on safe fruits,
vegetables and agricultural products by the three highest orders respectively, price suitability to
product quality was at the highest level Confidence in quality and production process was at
the high level. Products distribution in a reliable place was at a high level. The mean of overall
opinions was at a high level. Consumers were willing to trade at higher prices than the market
at 76.30 per cent, reported unsure at 17.78 per cent and not willing to purchase higher than the
market price at 5.93 per cent. Customers were willing to purchase at a price by one time higher
than the market at 43.70 per cent, willing to purchase at a price by two times higher than the
market at 28.40 per cent willing to purchase at a price by two times higher than the market at
4.20 per cent. The rest of unsure and not willing to purchase was at 23.70 per cent.
There were customers purchasing behavior on packaging opinions respectively, opinions
of packaging which were quality certified can promote marketing or added value to products.
The use of packaging materials extends product life and protects products. Having a packaging
emblem can help create a positive image for products and entrepreneurs. Packaging can create
recognition and differentiation from the same type of product—all at the highest level.
Packaging can indicate the source of goods and can reassure buyers and sellers was at a high level.
All the mean of opinions were reported at high levels. Additionally, Consumer reviews of the
rice packaging design of brand the grateful child rice were highly appropriate. Organic rice and
vegetables ‘Klong Yong’ were at the highest appropriate. Pomelo Nakhon Chai Si was at a
highest appropriate.
Keywords: packaging, behavior, buying decision
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รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
Communication Styles within the Organization Affecting Employee
Productivity JKN Channel Company Limited
กนกพร ทองดอนใหม1 และมาริษา สุจิตวนิช1,*
1
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเค
เอ็น แชนเนล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ปญหาและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 2. ปจจัยในการติดตอสื่อสารภายในองคกร
ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 3. รูปแบบการสื่อสารภายใน
องคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ผูวิจัยไดใชระเบียบการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับพนักงานในบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด จํานวน 10 ทาน
จากผลการศึกษาพบวา 1.ปญหาและอุปสรรคการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ไดแก ระดับความรู ความเขาใจงานที่ไมเทากัน การเงียบเฉย ไม
มีการใหขอมูลยอนกลับ ชองทางการสื่อสาร และขอมูลที่มากเกินไป 2. ปจจัยในการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ไดแก ดานทัศนคติ ดานความ
เหลื่อมล้ํา ดานการไดสิทธิพิเศษตาง ๆ ดานการแบงพรรคแบงพวก และดานการถูกปดกั้นการสื่อสาร และ 3.
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
ไดแก การสื่อสารภายในองคกรในลักษณะ การสื่อสารจากบนลงลาง การสื่อสารจากลางขึ้นบน การสื่อสารตาม
แนวนอน และการสื่อสารภายในองคกร แบบเปนทางการ และแบบไมเปนทางการ และควรมีแอพพลิเคชั่น ที่
ทันสมัย ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สะดวกสบายเขาถึงงาย ใชงานงาย มีลักษณะเฉพาะในองคกร ไดแก การรับรู
ขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การแสดงตัว การรายงานตัวมาทํางานไปถึงผูบริหารโดยตรง โดยยึดรูปแบบชอง
ทางการสื่อสารเพียงชองทางเดียวที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการติดตอสื่อสาร ขอเสนอแนะ ควรมี
แอพพลิเคชั่น ที่ทันสมัย ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สะดวกสบายเขาถึงงาย ใชงานงาย ที่เฉพาะในองคกร ในการ
รับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ในการแสดงตัว การรายงานตัวมาทํางานไปถึงผูบริหารโดยตรง ยึดรูปแบบชอง
ทางการสื่อสารเพียงชองทางเดียวที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความสับสน
คําสําคัญ: รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
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Abstract
This study on internal communication patterns affecting the performance of employees
of JKN Channel Co., Ltd. aims to study 1. Problems and obstacles in communication within the
organization that affect working efficiency of employees in JKN Channel Co., Ltd. 2. Factors of
communication within the organization that affect the efficiency of work in employees of JKN
Channel Co., Ltd. 3. Internal communication styles that affect the efficiency of employees in
JKN Channel Co., Ltd. The researcher used qualitative research by using in-depth interviews with
10 employees in JKN Channel Co., Ltd.
The results of the study was found that 1. Problems and obstacles in communication
within the organization that affect the efficiency of the employees of JKN Channel Co., Ltd.
include the level of knowledge, understanding of the job, unequal, silence, no feedback.
communication channel and too much information 2. Factors in communication within the
organization that affect the work efficiency of employees of JKN Channel Co., Ltd., such as
attitude, inequality in terms of obtaining various privileges; and the blocking of communication;
and 3. Internal communication styles that affect the efficiency of employees in JKN Channel Co.,
Ltd. include internal communication in the form of communication from top to bottom
communication, from the bottom up, from horizontal communication and communication within
the organization formal and informal and it should have modern applications not attached to the
old style, comfortable, easy to access, easy to use, unique in the organization such as the
perception of news expressing opinions, showing up, reporting to work directly to the management
by adhering to the format of only one appropriate communication channel to avoid confusion in
communication. Suggestions There should be applications that are modern, not attached to the
old style, comfortable, easy to access, easy to use that are specific to the organization. in
acknowledging the news Expressing opinions in showing up and reporting to work directly to the
management. Stick to the only appropriate communication channel format. to avoid confusion
Keywords: internal communication style, employee performance
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การพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
Public Relations Development in the Digital Age Case Study, Faculty of
Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University
นภสร พันธทิพยศักดิ1์ และมาริษา สุจิตวนิช1,*
1
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บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องการพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. สภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2. ปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม และ 3. แนวทางการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 อาจารย บุคลากรในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม จํ า นวน 30 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก แบบสอบถามการพั ฒ นา
ประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ดานบุคคล ไมมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธโดยตรงทําใหการประชาสัมพันธขาดความรู ความเขาใจ ดาน
เครื่องมือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีเครื่องมือที่ลาสมัยและไมเพียงพอ เชน กลอง
บันทึกภาพ ไมคโครโฟนดานงบประมาณ งบประมาณดานการประชาสัมพันธ เครื่องมือ อุปกรณ และการดําเนินการ
ประชาสัมพันธไมเพียงพอ 2. ปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ดานการวางแผน การดําเนินงานประชาสัมพันธในปจจุบัน ยังขาดการปฏิบัติงานและขาด การมีสวนรวม ไม
เป ด โอกาสให บุ ค ลากรรวมถึ ง นั ก ศึ ก ษา แสดงความคิ ด เห็ น วางแผนการปฏิ บั ติ ง าน ด า นการสื่ อ สารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธยังขาดการเผยแพรขอมูล ผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ
ดานสื่อออนไลน ดานบุคลากร บุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการดําเนินงานประชาสัมพันธไมตรงตามทักษะ
3. แนวทางการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดานการ
วางแผน จะตองใชกระบวนการการมีสวนรวม ในกระบวนการคิด การวางแผนงาน การปฏิบัติงานกับบุคลากร
นักศึ กษาและหนวยงานภายนอก ดานการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสรางเครือขาย ความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธที่ดีระหวางงานประชาสัมพันธกับบุคลากร นักศึกษา และหนวยงานภายนอก ดานบุคลากร
พัฒนาและสนับสนุนโดยการจัดอบรมใหความรูสรางความเขาใจในดานการประชาสัมพันธ ดานการประเมินผล ใช
หลักการประเมินผลอยางตอเนื่อง การวัดและประเมินผลที่มีมีประสิทธิภาพจะใหขอมูลที่ถูกตอง เที่ยงตรง สําหรับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเปนขอมูลยอนกลับที่จะชวยติดตาม กํากับ ดูแล ความกาวหนาของ
การปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : การพัฒนา การประชาสัมพันธ ยุคดิจิทัล
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Abstract
A study on the development of public relations in the digital age: a case study of the
Faculty of Agricultural Technology. Chiang Mai Rajabhat University aims to study 1. Public
relations problems of the Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University 2.
Public relations factors in the digital age Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat
University and 3. Public relations guidelines in the digital age of the Faculty of Agricultural
Technology Chiang Mai Rajabhat University The sample group used in this research He is a first
year student, a teacher, a staff member in the Faculty of Agricultural Technology. Chiang Mai
Rajabhat University, 30 people. Tools used in the research are: Public relations development
questionnaire in the digital age Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat
University Statistics used in data analysis is the mean and the standard deviation.
The results of the research were as follows: 1. Public relations problems of the Faculty of
Agricultural Technology. Chiang Mai Rajabhat University. Personnel. There is no public relations
officer directly, causing public relations lack of knowledge, understanding of tools. Faculty of
Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University has outdated and inadequate tools
such as cameras. budget microphone The budget for public relations, tools, equipment and
public relations operations is not enough. Communication for public relations Public relations
work still lacks information dissemination through various media thoroughly, especially online
media public relations. Personnel personnel still lack knowledge and ability to perform public
relations activities that do not match their skills. 3. Public relations guidelines in the digital age of
the Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University planning Participation
process must be used. in the process of thinking, planning, working with personnel Students and
external agencies Communication for public relations Organizing networking activities connection
Good relationship between public relations work with personnel, students, and external agencies.
Personnel development and support by organizing trainings to provide knowledge and
understanding of public relations. evaluation aspect Use continuous evaluation principles.
Effective measurements and assessments provide accurate, accurate information for effective
operational decision-making as feedback that will help to continuously monitor, monitor, and
monitor progress of an activity.
Keywords: development, public relations, the digital age
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ความคิดสรางสรรคกับการผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ
Creativity and advertising production
เพลงประพันธ ภิรมยเพิ่ม1,* และกฤติยา รุจิโชค1
1

สาขาวิชานิเทศศาสตร(ประชาสัมพันธ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*aphisitmidnight@gmail.com

บทคัดยอ
การศึก ษาวิจั ยเรื่อ ง "ความคิด สร า งสรรค กับ การผลิ ตโฆษณาที่มี คุณ ภาพ" เป น การวิจั ยเชิง คุณ ภาพ มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงบทบาทหนาที่และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประยุกตใชความคิดสรางสรรคในการผลิตงาน
โฆษณา ตลอดจนเทคนิคในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูผลิต และแนวทางการพัฒนาความคิดสรางสรรคให
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรผูผลิตงานโฆษณา
จากการวิจัยพบวาในบริบทของวงการโฆษณาของไทยในปจจุบันมีการแขงขันกันอยางเขมขนนั้น ความคิด
สรางสรรคมีบทบาทสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตงานโฆษณา โดยบทบาทหนาที่หลักคือการตอบโจทย
และแกปญหาการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละขั้นตอน นอกจากความคิดสรางสรรคยังมีบทบาทสําคัญ
ในการรักษาความสมดุลระหวางความตองการทางการตลาดกับความงามเชิงศิลปะในการผลิตดวยสําหรับเทคนิคใน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของทีมผูผลิตนั้นพบวาทีมงานผูผลิตโฆษณาตองมีเทคนิคพัฒนาความคิดสรางสรรคที่
หลากหลาย เชน รับชมงานโฆษณาทั้งไทยและตางประเทศ การทองเที่ยว เปนตน ซึ่งผูวิจัยพบวาเทคนิคการพัฒนา
ความคิด สรา งสรรคนั้น ลวนเปน ไปเพื่อการแสวงหาขอมูล ความรูแ ละประสบการณ สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความคิดสรางสรรคในการผลิตงานโฆษณานั้นมีทั้งปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจากสภาพแวดลอม ซึ่งสามารถสงผล
ไดทั้งเชิงบวกและลบตอความคิดสรางสรรค สําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
นั้นผูผลิตตองการใหองคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพดานความคิดสรางสรรคของพนักงานอยางจริงจัง
ซึ่งผูวิจัยพบวาเรทติ้งของโฆษณานั้นอาจจะไมใชผลลัพธที่จะยืนยันความสําเร็จของการมีความคิดสรางสรรคในการ
ผลิตงานโฆษณา แตความคิดสรางสรรคคือพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของวงการอุตสาหกรรม
โฆษณาทําใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได
คําสําคัญ : โฆษณา ความคิดสรางสรรค ผูอํานวยการผลิต ผูควบคุมการผลิต ผูสรางสรรครายการ

Abstract
Research study "Creativity with producing quality advertisements" is a qualitative
research. The aim is to study the roles, functions and factors that influence the application of
creativity in advertising production. As well as techniques for developing creativity of the
manufacturer and the development of creativity to the maximum benefit to advertising
production organizations
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The research found that in the context of the current Thai advertising industry, there is
intense competition. Creativity plays a key role in every stage of the advertising production
process. The main role is to answer and solve operational problems in order to achieve
objectives in each step. Creativity also plays an important role. In order to balance marketing
needs with artistic aesthetics in production as well, for the creative development techniques of
the production team, it is found that the advertising production team must have a variety of
creative development techniques. For example, watching advertising work both in Thailand
and abroad Tourism, etc. The researcher found that techniques for developing creativity are all
for information seeking. Knowledge and experience factors that influence creativity in
advertising production are both personal and environmental factors. It can have both positive
and negative effects on creativity. For the development of creativity in the best interest of the
organization, the manufacturer wants the organization to take the creative potential of
employees seriously. The research found that ad ratings may not be the result of the success
of being creative in advertising production, but creativity is the power to drive and enhance the
potential of the advertising industry, enabling it to compete with international standard.
Keywords: advertising, creativity, producer, producer, producer
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เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนกลยุทธประชาสัมพันธภายในสํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Subject: Study of Satisfaction in Planning Public Relations Strategies
within the Digital Economy Promotion Agency
พจนา ศิริตันติ1,*
์ และกฤติยา รุจิโชค1
1

ภาควิชานิเทศศาสตร (ประชาสัมพันธ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*mooksiriton@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอ ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงค เอกสารที่เกี่ยวของและผลการวิจัยของเรื่อง ศึกษา
ความพึงพอใจในกลยุทธการวางแผนประชาสัมพันธภายในสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการจัดทําบทความ
นี้เพื่อสงบทความใหกับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและในการการศึกษาเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจกลยุทธ
การวางแผนประชาสัมพันธในสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวางแผนและกลยุทธ
ประชาสั ม พั น ธ ภ ายในสํ า งานส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการวางแผนและกลยุ ท ธ
ประชาสัมพันธของภายในสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผนและกลยุทธในการ
ประชาสัมพันธภายในสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการทําวิจัย ตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ พนักงานสํานักสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
ออนไลนเพื่อหาผลวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา โดยหาคาเฉลี่ยและคารอยละผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจกล
ยุทธการวางแผนประชาสัมพันธในสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คําสําคัญ: การประชาสัมพันธ การวางแผนกลยุทธ การวางแผนประชาสัมพันธ

Abstract
This article presents background and significance, objectives, related documents and
research results of the subject. A study of satisfaction in public relations planning strategies
within the Digital Economy Promotion Agency. In preparing this article to submit articles to
professors at Nakhon Pathom Rajabhat University and in the study of a study of the satisfaction
of public relations planning strategies in the Digital Economy Promotion Agency. The objective is
to study public relations planning and strategies within the Digital Economy Promotion Agency,
to study the satisfaction in planning and public relations strategies of the Digital Economy
Promotion Agency and to study and find guidelines for planning and public relations strategies
within the Digital Economy Promotion Agency to be more effective from research. The research
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example was Digital Economy Promotion Agency employees for quantitative method. Online
questionnaire was used to find descriptive statistical analysis by the mean and percentage. The
research results showed that the satisfaction of public relations planning strategies in the Digital
Economy Promotion Agency.
Keyword: public relation, strategics planning, public relation planning
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา
The Evaluation of The Development Project of The Caddie’s Operation
Skills and Communication Skills for Support Phang-nga Sports Tourism
ธวัชชัย จิตวารินทร1,* ลภัสรดา เวียงคํา1 และกฤตภาส จินาภาค2
1

วิทยาลัยชุมชนพังงา จังหวัดพังงา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
*
t_jitwarin@hotmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดดี้ เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาตามกรอบแนวคิดการประเมิน
แบบ CIPPIEST และ 2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะของการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา
กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนพังงา คณะผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารวมโครงการ ตัวแทนสถาน
ประกอบการที่เขารวมโครงการ สมาชิกในครอบครัวผูเขารวมโครงการ และ เจาหนาที่จากกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) จํานวนทั้งสิ้น 92 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถาม และ 2) แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะใชการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอแบบพรรณนาความ
ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ
(Process) ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ (Impact) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) ดานความยั่งยืน
(Sustainable) มีคาอยูในระดับมาก สวนดานการถายโยงความรู (Transportation) มีคาอยูในระดับปานกลาง
โดยแนวทางการสงเสริมดานการถายโยงความรูนั้นทําไดโดยการพัฒนา และเพิ่มชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางเครือขายผูประกอบอาชีพพนักงานแคดดี้ ผูเลนกอลฟหรือนักกีฬากอลฟ และสถานประกอบการสนาม
กอลฟ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะชวยถายทอดความรูฝงลึกออกมา เพื่อใหสามารถนําความรูที่
ไดไปใชในการพัฒนาความรู ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานแคดดี้ใหทันสมัย ตรงกับความตองการของผูเลน
กอลฟ และตรงกับความตองการของผูประกอบการซึ่งจะสงผลใหอาชีพพนักงานแคดดี้มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: ประเมินโครงการ พนักงานแคดดี้ การทองเที่ยวเชิงกีฬา
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Abstract
The purposes of this research were to 1) evaluate the development project of the
caddie’s operation and communication skills for supporting Phang-nga sports tourism by
CIPPIEST Model and 2) describe the problems and suggestions in the operation of “The
Development Project of The Caddie’s Operation and Communication Skills for Supporting
Phang-nga Sports Tourism”.
The research sample consisted of 92 persons. The research instruments were 1) the
structured questionnaires, and 2) the structured interviews form. The data obtained from
questionnaires was analyzed by percentage, mean, standard deviation and the data from
interviewing was analyzed by content analysis and presented in descriptive style.
Research findings showed that 1) evaluation results of context, input, process, product,
impact, effectiveness and sustainable were at high level except, the evaluation result of
transportation was at average level. The ways to promote knowledge transfering are developing
and increasing the channel of exchanging information among the network of caddies, golf
players or golf athletes and the golf course entrepeneurs for extracting tacit knowledge and
using the knowledge gained to modernized operation skill of the caddies for matching needs of
golf players and entrepreneurs which supporting caddie’s continuous improvement.
Keywords: project evaluation, caddie, sports tourism
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ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอนักศึกษาฝกประสบการณวชิ าชีพ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Satisfaction of the Establishments for the English Major Student
Trainees, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Songkhla Rajabhat University
พัชราวดี อักษรพิมพ1,*
1

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
*patcharawadee.ag@skru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ประเมิ น ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต อ การฝ ก
ประสบการณ วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ชั้ น ป ที่ 4 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการแตละประเภทและ 3) ศึกษา
แนวทาง ขอเสนอแนะของสถานประกอบการที่มีตอการฝกประสบการณวิชาชีพ ประชากร คือ ตัวแทนสถาน
ประกอบการ แบงเปน 5 ประเภท คือ 1) หนวยงานราชการ 2) หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 3) บริษัทเอกชน 4) หางราน
สถานประกอบการ ธุรกิจสวนตัวและ5) หนวยงานอื่น ๆ คือ โรงเรียนนานาชาติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบวา สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (4.46) แยกเปน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติตอการทํางานมีความพึงพอใจมากที่สุด (4.65) รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ (4.47) และดานความรูทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน (4.26) เมื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจของสถานประกอบการแตละประเภท พบวา หนวยงานราชการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานมากที่สุด
นอกจากนี้ ยังพบวา สถานประการทุกประเภท มีความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกัน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติตอการทํางานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ และดาน
ความรูทางวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะ พบวา ความซื่อสัตยของนักศึกษาเปน
จุดเดนที่สุด อยางไรก็ตาม บริษัทเอกชนไดเสนอขอปรับปรุง คือ ควรเนนไวยากรณ เพื่อเสริมการทํางานจริงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ สถานประกอบการ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
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Abstract
The study aimed to 1) survey all supervisors’ satisfaction for the fourth year English major
student trainees, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University, 2)
compare each aspect of satisfaction for the English major student trainees in terms among the
categorized establishments, and 3) study the categorized establishments’ comments and
suggestions towards job training of student trainees performances. The population were
categorized into 5 types: the government sector, government-owned corporation, private
organizations, self-employed business, and others e.g. an international school. The
questionnaire was the instrument of this research. The collected data were analyzed by using
descriptive statistics and content analysis.
The study found that the supervisors’ satisfaction was rated at a high level (4.46) in all
aspects: working virtue, morality, and attitudes at the highest level (4.65), personality and
interpersonal skills (4.47), and knowledge and working skills (4.26). When comparing the
supervisors’ satisfaction towards the job training among the categorized establishments in all
respects, the results disclosed that the government sector showed the highest satisfaction and
all categorized establishments’ satisfaction towards the job training was closely related in the
same direction. Working virtue, morality, and attitudes was rated at the highest satisfaction.
While personality and interpersonal skills and knowledge and working skills came later
respectively. The establishments’ comments and suggestions were that honesty was the most
prominent quality of the student trainees. Private organizations pointed that English grammar
competence should be focused to achieve the goal of the work efficiency.
Keywords: satisfaction, establishment, student trainee
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การบริหารจัดการการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม
The Management of 2020 Thailand Championship Handball Game
in Chiangmai
สุดยอด ชมสะหาย1 จารุวัฒน สัตยานุรักษ1 ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ1 บุปผา ปลื้มสําราญ1
และนรินทร อนันตกลิ่น2
1

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม
คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม
*tyger.aea.11@hotmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจัดการการกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ประชากรเปนนักกีฬาแฮนดบอลผูชายและผูหญิงจํานวน 179 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยใช
ทฤษฎี 4 M คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอุปกรณอํานวยความสะดวก ดานการบริหาร ที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคา IOC = 1.00 สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย (μ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการศึกษา พบวา
ดานการบริหารจัดการการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.37 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานบุคลากร มี
คาเฉลี่ย 4.48 ดานบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ย 4.39 ดานอุปกรณอํานวยความสะดวก 4.35 ตามลําดับ สวนดานที่ม
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ย 4.27 ซึ่งสมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย ควรไดรับทราบ
เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลในระดับตาง ๆ ตอไป
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ กีฬาแฮนดบอล ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

Abstracts
The purpose of this research was to study the guidelines of management in 2020
Thailand Championship Handball game. The population are handball athletes male and
female 179 persons. The research instruments was using 4 M questionnaire there are man,
money, material, and management. They had been approved by 3 experts with the IOC as
1.00. The statistic in the data analyze was Percentage value, mean (μ), and standard deviation
(σ).
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The management process of 2020 Thailand Championship Handball game. Facet were at
High level by means 4.37 and the standard deviation as 0.69. The aspect with the highest
average value was Man as 4.48, management as 4.39, and material as 4.35 with the minimal
score was Money has average value 4.27. So the Handball Association of Thailand and team
managers should know to guide the management of handball matches and prepare teams at
different levels.
Keywords: management, handball, thailand championship
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การกําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาและดานสังคม
วัฒนธรรมสําหรับพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Psychological and Social–Cultural Tourism Carrying Capacity
Determination for Phra Phutthabat Phluang at Khao Khitchakut National
Park, Chanthaburi Province
กัญญนันทน ลี้จริ านุวัฒน1,* ดรรชนี เอมพันธุ1 และนภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว1
1

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*kanyanan_lee@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของผลกระทบจากการท อ งเที่ ย วในด า นจิ ต วิ ท ยาที่ มี ต อ กลุ ม
นักทองเที่ยวที่ไปเยือนพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ และระดับของผลกระทบจากการทองเที่ยว
ที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของประชาชนทองถิ่นที่อาศัยใกลเสนทางเขาสูพระพุทธบาทพลวง เพื่อ
กําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาและขีดความสามารถรองรับดานสังคมวัฒนธรรมของการ
ทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวง และเพื่อวิเคราะหระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมกับขีดความสามารถรองรับการ
ทองเที่ยวดานจิตวิทยาและดานสังคมวัฒนธรรมวาอยูในระดับที่เกินขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวแลวหรือไม
กําหนดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 2 กลุม คือ กลุมนักทองเที่ยวที่ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทพลวงและกลุม
ประชาชนทองถิ่นที่อยูอาศัยใกลเสนทางเขาสูพระพุทธบาทพลวง กําหนดจํานวนตัวอยางนักทองเที่ยว 400 ชุด
และจํานวนตัวอยางจากตัวแทนครัวเรือนของประชาชนทองถิ่น จํานวน 342 ชุด สรางเครื่องมือ 2 ชุด เพื่อใช
รวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามนักทองเที่ยวเพื่อวัดระดับความรูสึกแออัดสําหรับประเมินผลกระทบดานจิตวิทยา
และกําหนดขีดความสามารถรองรับดานจิตวิทยา และแบบสัมภาษณประชาชนทองถิ่นเพื่อรวบรวมขอมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลกระทบจากการทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวงที่มีตอประชาชนทองถิ่น ทําการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยใชสถิติอยางงายคารอยละ คาฐานนิยม คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวไดรับผลกระทบดานความรูสึกแออัดจากการพบเห็นนักทองเที่ยวกลุมอื่น
ในระดับปานกลาง ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาอยูที่จํานวนนักทองเที่ยว 580 คนตอชวงเวลา
พบวาการใชประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นยังอยูในขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา สวน
ผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีตอประชาชนทองถิ่นพบวาสวนใหญมีผลกระทบในระดับต่ําถึงปานกลาง ยกเวนดาน
สิ่งแวดลอม 2 ประเด็นที่มีผลกระทบระดับสูง คือ เกิดฝุนละอองจากการจราจรในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.42) และเกิด
เสียงรบกวนจากการจราจร (คาเฉลี่ย 3.45) ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวในดานสังคมวัฒนธรรมกําหนดที่
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ผลกระทบต อ ประชาชนท อ งถิ่ น ในระดั บ ปานกลาง ค า คะแนน 3.40 และพบว า มี ผ ลกระทบที่ เ กิ น ค า ขี ด
ความสามารถรองรั บ การท อ งเที่ ย วในมิ ติ ด า นสิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชน 2 ประเด็ น คื อ ฝุ น ละอองและเสี ย งจาก
การจราจรในชุมชน ซึ่งการศึกษาไดเสนอแนะมาตรการในการแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบดังกลาว
คําสําคัญ: ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานสังคม
วัฒนธรรม,ผลกระทบจากการทองเที่ยว พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ

Abstract
The objectives were to study 1) psychological impacts on tourists at Phutthabat Phluang,
Khao Khitchakut National Park and socio economic and environmental impacts on local people
living near tourism route to Phra Phutthabat Phluang, 2) to determine the psychological and
social-cultural tourism carrying capacities of Phra Phutthabat Phluang, and 3) to analyze the
tourism impacts if they exceeded the psychological and social-cultural tourism carrying
capacities at Phra Phutthabat Phluang. The study population were 2 groups: tourists at Phra
Phutthabat Phluang, and representatives of local households along tourism route to Phra
Phutthabat Phluang. Sample sizes for tourist was set at 400 samples and 342 samples for local
households. Two sets of research instruments were developed: tourist questionnaire to measure
the perceived crowding level for assessing psychological carrying capacity and local people
interview form to collect local opinions regarding social, economics, and environmental impacts
from tourism so that the socio-cultural carrying capacity could be assessed. Collected data
from both instruments was analyzed by percentage, mode, means and standard deviation.
The results showed that the perceived crowding impacts from the appearance of other
tourists beside their group was at medium level. The tourism psychological carrying capacity
was determined at 580 people at one time. The average use level that caused psychological
impact was found under the limit of psychological carrying capacity. Most impacts from tourism
to local people found at low and medium levels. There were two items of environmental issues
found related to the community well-being: dust and noise from the traffic ( x = 3.42 and 3.45),
respectively. The socio-cultural tourism carrying capacity was determined at the medium level
of impact with the highest score of 3.40. The study also found two impact items that exceeded
the carrying capacity: dust and noise from the traffic. Mitigations to lessen the impacts were
proposed.
Keywords: psychological tourism carrying capacity, socio-cultural tourism carrying capacity,
tourismimpact, Phra Phutthabat Phluang, Khao Khitchakut National Park
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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ปญหาการใชความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน
Problems of Violence of School Personnel
ปยะพร ตันณีกลุ 1,* วรางคณา ศรีสวาง1 เจนจิราวรรณ ขันทีทา ว1 สุกัญญา ศรีจันทร1 ราตรี เนียมสาคร1
ภคพล ปางคพุฒิพงษ1 ธวัชชัย พละวัฒน1 และพงศกร เกิดศรี2
1

สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*piyaporn7230@gmail.com

บทคัดยอ
ปจจุบันการกระทําความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนมีใหเห็นเปนจํานวนมาก ซึ่งการกระทําความรุนแรง
นั้นมีหลายรูปแบบ ไมวาจะโดยวิธีการตี ขมขู ดาวารุนแรง หยิก หรืออาจหมายความรวมถึงการทําอนาจารดวย โดย
การกระทํารุนแรงสวนใหญจะเปนการทําโทษที่เกินกวาเหตุ และกระทําตอเด็กที่ไมมีทางสู ซึ่งสาเหตุที่ครูกระทํา
ความรุนแรงกับนักเรียนนั้นมีดวยกันหลายสาเหตุ เชน นักเรียนไมเชื่อฟงครู นักเรียนไมตั้งใจเรียน หรือนักเรียนไม
เคารพครู หรืออาจมาจากตัวของครูเอง ซึ่งครูอาจจะควบคุมอารมณตัวเองไมได ครูมีความเครียดสูง หรือครูมีความ
ผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจ ซึ่งการกระทําความรุนแรงตาง ๆ ที่ครูกระทําตอนักเรียน ถือวาเปนปญหาที่สงผล
กระทบอยางรุนแรงตอสังคมและตองมีการควบคุมพฤติกรรมเหลานี้ หรือมีการแกไขอยางเรงดวน เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางสังคมที่ดีใหกับเด็กทุกคน
คําสําคัญ: พฤติกรรม ความรุนแรง บุคลากรในโรงเรียน

Abstract
Currently, there is a large number of acts of violence among school personnel. There are
many forms of acts of violence. Either by means of coercion, abusive, pinch, or even indecent
act. Most acts of violence are excessive punishment for example, students did not obey the
teacher, students do not intend to study or students do not respect teachers. In some cases,
the reason why teachers use violence may come from the teachers themselves. Teachers may
not be able to control their emotions, have high stress or have a physical or mental disorder
which acts of violence that teachers do against students considered a serious social impact
problem. These behaviors must be controlled or an urgent correction as a guideline for building
a good society for all children.
Keywords: behavior, violence, school personnel
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การพัฒนาคูม ือการปฏิบตั ิงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
The Development of Audio Visual Services Work Manual of the Faculty
of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University
สารินี วัฒนแสนชัย1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*sarinee@npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษา คือ อาจารย
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และอาจารย พิ เ ศษ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ที่ ใ ช บ ริ ก าร
โสตทัศนูปกรณของคณะฯ จํานวน 132 คน และนักศึกษาที่ทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวน 125 คน
เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวากอนการนําคูมือไปใชอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและอาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใชบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการ อยูที่ระดับคาเฉลี่ย 4.22 หลังการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณไปใชพบวา
อาจารยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับคาเฉลี่ย 4.42 โดยมีความเห็นวารูปแบบการจัดทําคูมือเนื้อหาการลําดับขั้นตอน
การจัดหมวดหมูตัวอยางประกอบทําใหเขาใจงาย ลดขั้นตอนดานเวลาในการใหบริการ สวนความพึงพอใจ ของ
นักศึกษากอนการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณไปใชพบวามีคาเฉลี่ย 4.01 หลังการพัฒนา
คูมือและนําไปใชมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับคาเฉลี่ย 4.56 กลาวโดยสรุปทั้งอาจารยและนักศึกษามีความพึง
พอใจตอการใหบริการโสตทัศนูปกรณเพิ่มขึ้นในระดับมากและมากที่สุดหลังการใชคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการ
โสตทัศนูปกรณ
คําสําคัญ: คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการโสตทัศนูปกรณ

Abstract
The objective of this research was to develop audio visual services work manual of the
Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University. The populations
were 132 instructors of the Faculty of Humanities and Social Science and special instructors of
Nakhon Pathom Rajabhat University who used audio visual services of the faculty, and 125
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students who used circulation and loans audio visual services. The tool used in this research
was the questionnaire. The data was analyzed by using statistical package and descriptive
statistics as percentage, means, and standard derivation.
The results were as follow; The satisfaction of the instructors of the Faculty of
Humanities and Social Science and special instructors of Nakhon Pathom Rajabhat University
who used audio visual services of the faculty before using the work manual was at means 4.22,
and after the development of audio visual services work manual of the Faculty of Humanities
and Social Science and used, the instructors’ satisfaction was higher at means 4.42. The
instructors’ opinions toward the audio visual services work manual were the manual format,
contents, steps sequencing, categorizing, and samples were easy to understand, and timesaving
service. The satisfaction of the students who used circulation and loans audio visual services
before the development of audio visual services work manual was at means 4.01, and after
using the work manual, the students’ satisfaction was higher at means 4.56. In conclusion, both
instructors and students were satisfied toward the audio visual services at a higher and a
highest level after using the audio visual services work manual
Keywords: work manual, audio visual service

349

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

แนวทางการใช OKRs ลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวด
ความผิดตอชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา 289)
The Guidelines of using OKRs to Decrease the Delay of the Criminal
Inquiry in the Life Crime Category (Section 288 and Section 289)
ภานุรุจ เกตุกลิน่ หอม1,* กองเกียรติ บูรณศรี1 และวีรศักดิ์ จันทรสีหราช1
1

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*bigguide4965@gmail.com

บทคัดยอ
เอกสารวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและนํา OKRs มาลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวน
คดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา 289) โดยมีขอบเขตในการศึกษากระบวนการสอบสวน
โดยพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จากการศึกษาพบวา พนักงานสอบสวนในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่การสอบสวน
คดีอาญา โดยการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิตมีขั้นตอนการสอบสวนหลายขั้นตอน สํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดมีมาตรการควบคุมระยะเวลาการสอบสวนคดีดังกลาวไวแลว หากแตการสอบสวนยังเกิดความลาชา
เพราะพนักงานสอบสวนบางคนไมมีประสบการณ และไมสามารถกําหนดความสําคัญของพยานที่สําคัญ และ
ผูบังคับบัญชาก็มิไดรวมทํางานกับพนักงานสอบสวนอยางใกลชิด
ในการบริ ห ารองค ก รเอกชนก็ เ ฉกเช น กั บ การทํ า สํ า นวนการสอบสวน คื อ ต อ งมี ห ลายสิ่ ง ที่ อ งค ก รต อ ง
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายองคกร แตการไมโฟกัส (Focus) กับสิ่งที่สําคัญก็ทําใหบุคลากร
ไม ท ราบทิ ศ ทางขององค ก รที่ จ ะก า วไป และหากต า งฝ า ย ต า งแผนกทํ า งานในหน า ที่ ข องตนเองโดยไม รั บ รู
ความกาวหนาของแผนกอื่น องคกรดังกลาวก็ยากจะบรรลุเปาหมายที่วางไว OKRs จึงไดกําเนิดขึ้น ภายใต
องคประกอบ ๒ อยาง คือ วัตถุประสงค (Objects) และ ผลลัพธที่สําคัญ (Key results) ซึ่งบริษัทที่นําแนวคิดนี้มา
บริหารองคกรและประสบความสําเร็จอยางเชน Google Youtube เปนตน ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงขอ
เสนอ OKRs นํามาประกอบการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา
289) เพื่อลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานสอบสวนใหดียิ่งขึ้น
เมื่อผูวิจัยไดทําการวิจัย จึงไดพบวา OKRs สามารถลดความลาชาไดอันเนื่องมาจากบุคลากรงานสอบสวน
ที่เกี่ยวของกับคดีมีการกําหนดพยานหลักฐานและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานนั้น เกิดความโปรงใสในทีมงาน
ผูรับผิดชอบคดีสามารถมองเห็นความกาวหนา และหนาที่ความรับผิดชอบ มีการติดตามผลดําเนินการรายสัปดาห
และการตั้งเปาหมายทาทาย (stretched goal) ตาม OKRs ยังทําใหพนักงานสอบสวนไดพัฒนาศักยภาพของตัว
พนักงานสอบสวน จากจุดที่ตัวเองเคยอยูไปสูจุดที่สูงกวา
คําสําคัญ: การสอบสวน วัตถุประสงคและผลลัพธที่สําคัญ การบริหารผลงานตอเนื่อง
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Abstract
This research paper studied and applied the concept of OKRs to reduce the delay in the
preparation of criminal Inquiry file in the life crimes category (Section 288 and Section 289).
According to the study, Thai Police inquiry officers have powers and duties to investigate
crimes. The life offenses category has several stages of investigation. While Thai Police have
measures to control the investigation period of the case. However, some investigation case was
delayed because some inquiry officers has no experience and were unable to determine the
importance of evidences and the supervisors did not work closely.
In managing a non-governmental organization, it is like doing an inquiry file. There must
be a number of things that the organization has to do to meet its objectives or corporate goals.
But the lack of focus on what is important makes personnel do not know the direction of the
organization to go. And if each other departments work on their own duties without being aware
of the progress of other departments. Such organizations are difficult to achieve their goals. So
the concept of OKRs was born. It is under two components: Objects and Key results, which
companies who have adopted this concept to manage the organization and have success such
as Google and Youtube. For this reasons, the researcher would like to propose the concept of
OKRs to be used in the preparation of criminal investigation case in the category of life offenses.
In order to reduce the delay in making inquiry file and develop the potential of the inquiry
officers for the better.
Based on research, it was found that OKRs were able to reduce delays the inquiry. The
officers had established significant evidence and methods to obtain that evidence. There is a
definite period of time. Supervisors and investigators in charge of cases can see progress and
responsibilities. Follow-up progress will be conducted weekly to prevent delusional
investigations or does not follow the set direction. And setting a stretched goal in line with the
OKRs concept also allows investigators to develop their competencies.
Keywords: inquiry, objects and key results and continuous performance management
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มโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับนาจาไทจื้อในไตหวันระหวาง ค.ศ. 1992-2019
Concept and Tradition of Nezha in Taiwan between 1992-2019 C.E.
พรรณทิพย เพ็ชรวิจิตร1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
* p.petchivichit@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้มุงนําเสนอมโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับเทพนาจาบนเกาะไตหวัน ชวงเวลาระหวาง ค.ศ. 19922019 ซึ่งสะทอนใหเห็นมโนทัศน ประเพณี และพิธีกรรม ที่ชาวไตหวันซึ่งเปนกลุมคนที่อพยพมาจากจีนแผนดินใหญ
ไดนําความเชื่อและความศรัทธาเทพนาจาติดตัวมาดวย ทั้งยังคงสืบทอดตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมมาอยางยาวนาน
อยางไรก็ตาม มโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับนาจา ไดรับการตีความใหมสะทอนใหเห็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1992 ผาน
สื่อภาพยนตรเรื่อง Rebels of the Neon God ที่นําเสนอภาพลักษณเทพนาจาในประเด็นเรื่องปมอิดิปุสอยาง
ชัดเจน ตอมาปรากฏขบวนแหในเทศกาลที่คนสวมชุดเทพนาจาและเตนตามเพลงเทคโน เรียกวา “ซันไทจื้อเทคโน
แดนซ หรือ เทคโนนาจา” ที่พยายามสงเสริมใหกลายเปนภาพลักษณในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะในประเด็น
ความสัมพันธระหวางจีนกับไตหวัน ซึ่งในบทความนี้อาศัยกรอบคิดของมิคาอิล บัคติน (Mikhail Bakhtin) เพื่อ
วิเคราะหมโนทัศนเกี่ยวกับนาจาในเรื่องปมอิดิปุส (Oedipus Complex) ที่ไดถูกขับเนนและสะทอนผานประเพณี
และพิธีกรรมในงานแหของเทพนาจา อันเปนผลมาจากการแสดงออกถึงความคับของใจตออํานาจหรือสถานะทาง
สังคมของไตหวันที่เปนรองจีนจึงไมอาจแสดงออกถึงความไมพอใจไดอยางชัดเจน แตไดสื่อสารผานการแสดงหรือ
การละเลนในประเพณีหรือพิธีกรรมที่พึงกระทําไดโดยไมถือเปนความผิด
คําสําคัญ: เทพเจา ความสัมพันธระหวางประเทศ ปมอิดิปุส นาจา และซันไทจื้อเทคโนแดนซ

Abstract
This article dedicates to illustrate Nezha's concept and tradition in Taiwan between
1992-2019 C.E. that reflects belief, tradition and rite about Nezha from migrating Chinese
ancestors who brought their faith with them and transferred it to their descendants. The
reinterpretation occurred in 1992 C.E. when the movie “Rebels of the Neon God” was
broadcast. This cinema displayed Nezha's Oedipus complex characteristic vividly. Then, the
appearance of Electric-Techno Neon Gods or Techno Nezha was promoted to represent the
Oedipus complex in the relationship between China and Taiwan. This article uses the concept
of Mikhail Bakhtin to analyse the concept and tradition about Nezha to imply the frustration of
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Taiwan's inferior status to China but cannot demonstrate directly. So, they can communicate
through the play of carnival that they can act what they want guiltlessly.
Keywords: god, international relation, Oedipus complex, Nezha and Electric-Techno Neon Gods
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แนวทางแกปญหาการตัง้ ครรภอันไมพึงประสงค
Guidelines to Solve Unwanted Pregnancies
พงษบวร ประสูตรแสงจันทร1,* วรรณชนก เชือ้ ดี1 วิทยา สุภบุตร1 สกุลนิตรา ตราชู1 หทัยรัตน เสือแจม1
โยธิน ทองนุม1 จันทิรา แสงทอง1 และสิทธิโชค งามแสงนิล1
1

สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* p_sangchan@hotmail.com

บทคัดยอ
การตั้งครรภแบงไดเปนสองกลุม คือ กลุมหญิงที่ตั้งครรภดวยความพรอมที่จะมีบุตร กับ หญิงที่ตั้งครรภ
ดวยความไมพรอม โดยเหตุผลของกลุมที่ไมพรอมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดหลายเหตุผล เชน ความผิดพลาดในการ
คุมกําเนิด การขาดความรูความเขา ใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ การมีเพศสัมพัน ธ คานิยมความเชื่อของคนหนุมสาวที่
เปลี่ยนแปลงไป การขาดความตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการตั้งครรภ หญิงตั้งครรภบางสวนจึงเลือกทางออกดวย
การทําแทงดวยตนเอง หรือไปใชบริการทําแทงผานสถานบริการตาง ๆ ที่ไมมีคุณภาพทําใหหญิงที่ทําแทงเสี่ยงตอ
การไดรับอันตรายตอรางกาย จิตใจ และสุขภาพ ในบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต จึงนําไปสูการศึกษาสาเหตุ ปญหา
และแนวทางการแกปญหาของการตั้งครรภอันไมพึงประสงค
คําสําคัญ: การตั้งครรภ การทําแทง กฎหมายทําแทง.

Abstract
Pregnant women can be divided into two groups. The first group is women who are
pregnant with the readiness to have children. The second group is women who are pregnant
with non-readiness. For reasons of not ready groups, it could happen for a number of reasons.
The inability to have children of some women who are pregnant Some have opted for an
abortion, whether it is a self-abortion or a illegal abortion through illegal brothels. This puts
many women who have abortions at risk of dying from abortion. This leads to a study of the
causes, problems and guidelines to solve unwanted pregnancies..
Keywords: pregnant, abortion, abortion act.
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ช็อกโกแล็ตพายและไพบริดจ: ประสบการณของสตรีและอัตลักษณหญิงผิวสี
ในวรรณกรรมเรื่อง The Help
Chococate Pie and Bridge: Women Experience and Colored Women
Identity in “The Help” Novel
ขอบคุณ สมบูรณวงศ1,*
1

ภาควิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*khobkunsomboomwong@gmail.com

บทคัดยอ

บทความวิชาการเรื่อง “ช็อคโกแล็ตพายและไพบริดจ: ประสบการณของสตรีและอัตลักษณหญิงผิวสีใน
วรรณกรรมเรื่อง The Help” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมรวมสมัยเรื่อง The Help ในฐานะ
ประสบการณของสตรีที่เผยใหเห็นการกดขี่ของระบบปตาธิปไตย 2) ศึกษาวรรณกรรมรวมสมัยเรื่อง The Help ใน
ฐานะเรื่องเลาสรางอัตลักษณหญิงผิวสีในบริบทสังคมอเมริกันป 1962 ที่การกีดกันทางสีผิวยังคงรุนแรงในเมือง
แจ็กสัน มลรัฐมิส ซิส ซิป ป ฉากของเรื่องที่เคยเปน หนึ่ง ในเจ็ดรัฐทาสทางไดในสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกัน
(American Civil War) ผลการศึกษาพบวา 1) วรรณกรรมรวมสมัยเรื่อง The Help มีบทบาทเปนเครื่องมือโต
กลับปตาธิปไตยที่ตีกรอบจํากัดศักยภาพของตัวละครหญิง และมอบทางออกใหตัวละครหญิงหลุดพนจากกรอบ
อํานาจดังกลาว 2) วรรณกรรมเรื่อง The Help มีบทบาทเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจใหมใหแกผูอานดวย
เสียงของสาวใชผิวสีที่ตีแผประสบการณการเปนสาวใชผิวสีในบานเจานายคนขาวในฐานะประจักษพยาน ทั้งยังเปน
เครื่องมือโตกลับการกดขี่และความไมเปนธรรมที่นายจางผิวขาวและสังคมปฏิบัติตอคนผิวสี
คําสําคัญ: ปตาธิปไตย สตรีผิวสี เรื่องเลาโตกลับ

Abstract

The research paper Chococate pie and bridge: Women experience and colored women
identity in “The Help” novel aims to 1) to study this novel as narrative respond of women that
reveals the oppression of patriarchal system 2) to study this novel as narrative that create
colored women identity in context of 1962 American society, which is strictly discriminated
about skin color in Jackson, Mississippi. This state is the setting of this novel which was the one
of seven “slave states” in American civil war period. The study reveals that 1) This novel is the
narrative respond to patriarchal system that limit women’s potential. It also creates the
solution for the women to unlimited the patriarchal system 2) This novel helps creating new
understanding for the reader by using the experience of the maid as colored women voices.
Their own voices revealed experiences about being the maid in the white family as witness. It
also is a respond narrative for the unfair that white people and society have to face in those
period of time
Keywords: patriarchal system, colored women, narrative respond
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แรงจูงใจที่สงผลตอความผูกพันในการปฏิบตั ิงานของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ
Motivation Affecting Organizational Engagement of Physicians
in Royal Thai Air Force
จักรี ธัญยนพพร1,* กองเกียรติ บูรณศรี1 และสุริยา ราชขันธ1
1

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*jackree_t@rtaf.mi.th

บทคัดยอ
งานวิจั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผ ลต อความผู ก พัน ต อองค การของขา ราชการแพทย
กองทัพอากาศ การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการแพทยในกองทัพอากาศ จํานวน
202 ทาน ที่ไดจากการสุมแบบสะดวก และแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการแพทยระดับ
ปฏิบัติการ และอดีตขาราชการแพทยในกองทัพอากาศ จํานวน 12 ทาน แบบคัดเลือกเฉพาะเจาะจง และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS โดยสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย
เลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชการวิเคราะห t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการ
ถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณโดยวิธีนําเขาในการทดสอบสมมุติฐาน จากผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านและความผู ก พั น ต อ องค ก ารของข า ราชการแพทย กองทั พ อากาศ ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก 2)
ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ที่มีเพศ รายไดเฉพาะงานขาราชการ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกัน 3) ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ที่มีอายุ รายไดรวม ประสบการณการ
ทํางาน และระดับยศ ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวมแตกตางกัน 4) แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความ
ผูกพันตอองคการเรียงตามลําดับจากมากที่สุด ไดแก นโยบายและการบริหาร ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ความกาวหนา ความมั่นคง การยอมรับ และสวัสดิการและคาตอบแทน 5) ความสัมพันธระหวาง
บุคคลเทานั้นที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความผูกพันตอองคการ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ความผูกพันตอองคการ, ขาราชการแพทยกองทัพอากาศ, การวิจัยแบบผสมผสาน

Abstract
The objective of the research was to study motivation factors effecting organizational
engagement of physicians in Royal Thai Air Force. This study used mixed methods research that
consisted of quantitative and qualitative research. The research instruments were questionnaire
with the sample size was 202 physicians by convenience sampling and in-depth interview with
12 seniors and ex-Royal Thai Air Force physicians by purposive sampling. Data analysis by SPSS
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program. The statistics used in research were frequency, percentage, arithmetic mean, and
standard deviation. T-test, One-Way ANOVA and Multiple linear regression analysis by using the
enter methods were used to test hypothesis. The results were as follows 1) The motivation
factors and organizational engagement of physicians in Royal Thai Air Force were at high level.
2) Royal Thai Air Force physicians who had difference gender, government income and
education level had not difference organizational engagement. 3) Royal Thai Air Force
physicians who had difference age, net income, work experiences and position level had
difference organizational engagement. 4) The motivation factors that influenced organizational
engagement in order of highest were policy and administration, responsibility, interpersonal
relations, growth, security, recognition and welfare and compensation respectively. 5) Only
interpersonal relations factor was negatively correlated with organizational engagement at
statistic significant level of 0.05.
Keywords: motivation, organization engagement, Royal Thai Air force physicians, mixed methods
research
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in Sinā lingua Latīna extrēma: การศึกษาวัฒนธรรมการเขียนปายหลุมศพ
ระหวางภาษาละตินกับภาษาจีนบนปายหลุมศพมิชชันนารีสมัยราชวงศหมิง
in Sinā lingua Latīna extrēma: A Cultural Writing of Gravestones
between Latin and Chinese on the Ming Dynasty Missionary
Gravestones
วิรัช เวโรจนฤดี1,*
1

ภาควิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
*2634920955@qq.com

บทคัดยอ
ประเทศจีนมีวัฒนธรรมการทําปายหลุมศพเปนประเพณีนิยมมาแตสมัยราชวงศฮั่น ในสมัยราชวงศหมิง
คณะเยซูอิตไดเดินทางเขามาเผยแผศาสนาคริสต จุดเดนของนิกายนี้คือบันทึกงานทางศาสนาทั้งหมดเปนภาษา
ละติน ศาสนาคริสตนิกายเยซูอิตไดรับความนิยมในระดับหนึ่งเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศชิง คนจีนจํานวนหนึ่ง
ยังคงเลื่อมใสและเขารีตเปนนักบวชนิกายเยซูอิตเรื่อยมา เมื่อนักบวชเหลานี้เสียชีวิตลง ก็ยังฝงศพตามประเพณีจีน
แตเนื้อหาของปายหลุมศพนั้นมีรูปแบบที่แตกตางไปจากประเพณีนิยม จุดประสงคการวิจัยคือศึกษาโครงสรางและ
เนื้อหาที่ปรากฏอยูบนปายหลุมศพทั้งภาษาจีนและภาษาละติน ดวยการใชทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede
เพื่อคนหาความแตกตางระหวางมุมมองลัทธิปจเจกบุคคลและลัทธิกรรมสิทธิ์รวมผานวัฒนธรรมการสลักปายหลุม
ศพของนักบวชชาวจีนในศาสนาคริสตนิกายเยซูอิต บทความวิชาการฉบับนี้ไดเลือกใชปายหลุมศพของนักบวชชาว
จีนนิกายเยซูอิตที่เสียชีวิตลงในสมัยราชวงศชิงทั้งหมด 5 ปาย แบงเนื้อหาออกเปน 10 ประเด็นหลักดวยกัน ไดแก
ชื่อ สกุล ชื่อรอง/นามนักบุญ ภูมิลําเนา เวลาที่เขารีตเปนนักบวชครั้งแรก เวลาที่เริ่มเผยแผศาสนา ระยะเวลาสอน
ศาสนา วันมรณะ อายุตอนเสียชีวิต ระยะเวลาที่เขารวมคณะเยซูอิต ผลวิจัยพบวาปายหลุมศพมีทั้งการเพิ่ม การลด
และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปจากประเพณีนิยม กลาวคือ การเพิ่ม มักจะเพิ่มคําสรรเสริญที่มีตอนักบวชที่เสียชีวิต
จุดเดนที่ควรยกยองชมเชย หรือรายละเอียดสวนบุคคลลงไปดวย การลด จะขาดเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการณทั่วไป
ในชวงที่เสียชีวิต วันและเวลาที่สรางปายหลุมศพ ที่สําคัญคือไมปรากฏวันเกิด เนื่องจากยุคนั้นการทําสํามะโน
ประชากรยังไมทันสมัย ประชาชนทั่วไปอาจจะยังเขาไมถึงการเก็บขอมูลจําเพาะตาง ๆ จากทางภาครัฐ และเนื้อหา
ในปายของนักบวชทั้ง 5 ทานจะไมปรากฏรายละเอียดในดานหลัง รวมถึงการเลือกแปล การเปลี่ยนแปลง คือจะ
เพิ่มเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวของกับศาสนาคริสตเพิ่มเขาไปดวย ไดแก นามนักบุญ วันเวลาและจํานวนปที่เขารีต วัน
แรกที่เผยแผศาสนาและจํานวนปที่เผยแผศาสนา การลําดับเนื้อหาไมตายตัวเหมือนกันทุกปาย แตโดยหลักคือมัก
ขึ้นตนดวยชื่อและปดทายดวยสิริอายุ ทั้งหมดนี้เกิดจากการสื่อสารขามมิติทางวัฒนธรรมผานการทําปายหลุมศพ
ระหวางประเพณีจีนกับศาสนาคริสตนิกายเยซูอิต
คําสําคัญ: ปายหลุมศพ จีน-ละติน การขามมิติทางวัฒนธรรม
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Abstract
Chinese traditional culture has been making gravestones since the Han Dynasty. The
Jesuits had traveled to evangelise Christianity in China during the Ming Dynasty. The highlight of
this is that all religious records are recorded in Latin. Jesuit Christianity has been popular until
the Qing Dynasty. A number of Chinese people have continued to worship and become Jesuit
priests. According to the Chinese tradition, these priests would have been buried when passed
away, but the content of these gravestones differs from tradition. The purpose of this paper is
to study the structure and content of the gravestones in both Chinese and Latin languages with
Hofstede's Cultural Dimensions Theory to find the differences between individualism and
collectivism through the gravestone-inscribed culture of Chinese Jesuit priests. In this paper, five
graves which the Chinese Jesuit priests died during the Qing Dynasty were used and divided into
10 main points. The results of the study shows that the content of gravestones was being both
increased, reduced and altered from the tradition. In the part of increasing, there is often to add
the praise to the passed away priest, admired strengths; in the part of reducing, there is to lack
the content of the general situation at the time of death, the date which the gravestone was
created; most importantly, birthdays are not visible because the census system was not up to
date. The plebeian might not yet have access to the collection of various specifications from
the government, and the content of five priests’ gravestones have not appeared on their backs,
including the selection of translation; in the part of altering, there is to add the content of
relating to Christianity, including saint’s name, the first time to become a priest, period of doing
missionary work, evangelising period, period of joining the Jesuits. The order of the content in all
gravestones is not fixed, but it usually starts with the dead’s name and ends with age at death.
All of this is due to the cross-cultural communication through gravestones between Chinese
tradition and Jesuitism.
Keywords: gravestone; Chinese-Latin; cross-cultural dimension
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แนวทางการแกไขปญหาการระรานทางไซเบอร
Solutions to the Problem of Cyber Bully
วลัยลักษณ อมรสิริพงศ1,* กิตติศักดิ์ ภูฉุน2 พนิดา ตะพัง2 สุรัสสา ภูมิสวัสดิ2์ มิ่งขวัญ ทับยาง2
อภิษฎา เตชศุภกรกุล2 พรรณสุกาญจน สุขพันธ2 และพิชามญชุ อธิรตั นพัฒน2
1

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
walailucka@gmail.com

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปญหาและผลกระทบจากการระรานทางไซเบอร และ 2)
แนวทางการแกไขปญหาการถูกรังแกจากพื้นที่ไซเบอร การระรานทางไซเบอรเปนความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่กําลัง
เกิดขึ้นแพรหลาย โดยที่ผูรังแกนั้นอาจไมรูตัวหรือไมไดตั้งใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นในเวลาตอมา กระทําไปโดยควบคุม
อารมณตัวเองไมไดนั่นเอง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกรังแกนั้น สงผลลบตอความสามารถในการเรียนรูของ
เด็กที่ถูกรังแก สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของผูถูกรังแก สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักในการแกปญหานี้
พอและแมตองดูแลเอาใจใสลูกดวยความใกลชิดและความเขาใจ กลุมเพื่อนตองมีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม
ลอเลียนปมดอยของคนอื่น และตัวผูถูกรังแกตองไมใสใจในคําพูดของคนอื่น ควรนําคําพูดของคนอื่นมาปรับใชและ
พัฒนาตัวเองใหดีขึ้น
คําสําคัญ: การระรานทางไซเบอร การรังแก โลกไซเบอร

Abstract
The objectives of this academic article were to study 1) the problems and impacts of
cyber bullying and 2) solutions to solve the problem of cyber bullying. Cyber bullying is an
emerging form of violence. The bullies may be unaware or unintentionally about the
consequences that will happen later. Acting without controlling one's own emotions negatively
affects the cognitive ability of children who are bullied. It affects the body and mind of the
bullied. The family institution is the primary solution to this problem. Parents must take care of
their children with intimacy and understanding. Friends must have mutual respect and do not
mimic the inferiority of others. The bullied must not pay attention to the words of others. The
words of other people should be adapted and developed for making yourself better.
Keywords: cyber bullying, bully, cyber
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อันตรายจากเครือขายสังคมออนไลน
Dangers of Social Network
วลัยลักษณ อมรสิริพงศ1,* กนกพร คําสมัย1 ศวีระ สีสวน2 ภัทรนันท จันทรเพชร2 วรรณอนงค รักดี2
พรธิรา เปยมคลา2 และพรธิดา กลัดสําเนียง2
1

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* walailucka@gmail.com

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) อันตรายรูปแบบตาง ๆ ในสังคมออนไลน และ 2) วิธีหรือ
มาตรการปองกันไมใหตกเปนเหยื่อจากสังคมออนไลน เครือขายสังคม ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคน
เปนอยางมาก การโพสตวิถีชีวิตของตนเองเปนประจําจะเปนการเปดโอกาสใหคนที่ติดตามซึ่งรูจักหรือไมรูจักก็ตาม
ไดทราบเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเราได บนโลกออนไลน อาจมีผูอื่นที่ประสงครายแอบแฝงอยู ซึ่งนําไปสูการ
เกิดอาชญากรรมในชีวิตจริงไดโดยที่เราไมรูตัวเลยวาภัยนั้นจะมาถึงตัวเราเมื่อไร ดังนั้น จึงควรทราบวิธีการปองกัน
ตนเองเพือ่ ไมใหตกเปนเหยื่อจากสังคมออนไลน
คําสําคัญ: เครือขายสังคม อันตรายจากเครือขายสังคม สื่อสังคม

Abstract
The objectives of this academic article were to study 1) various dangers of online society
and 2) methods or measures to prevent being a victim of online society. Social network has
played a major role in people's daily life. Regularly posting your lifestyle will give the
opportunity to your followers that you know or not know can trace your daily life. There may
be other malicious hidden in the online world. This can lead to crime in real life without
knowing when the danger will come, so you should know how to protect yourself from being a
victim of social media.
Keywords: social network, dangers of social network, social media
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กลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนชาวไทยที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับสูงและต่ํา: ความถี่และประโยชน
Vocabulary Learning Strategies of Proficient and Less Proficient
Thai EFL Learners: Frequency and Usefulness
ศุภวัฒน พุกเจริญ1,*
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
*
suphawatoak@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ที่ ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับสูงและระดับต่ําใชมากที่สุดและกลวิธีที่มองวามีประโยชนมากที่สุดและ 2) วิเคราะหระดับ
ความสัมพันธระหวางความถี่ของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทและความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของ
กลวิธีเหลานั้น กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํานวน 70 คนซึ่งไดคัดเลือกโดย
วิธีแบบเจาะจง แบงออกเปน 2 กลุม คือ นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง 35 คน และนักศึกษา
ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ํา 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบเกี่ยวกับกลวิธีการ
เรียนรูคํา ศัพทภาษาอัง กฤษ การวิเคราะหขอมูล ประกอบไปดว ยคา เฉลี่ย คา เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนที่มีความสามารถระดับสูงใชกลวิธีที่หลากหลาย
และมีความถี่สูงกวาผูเรียนที่มีความสามารถระดับต่ําและ 2) ความถี่ของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทและความ
คิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของกลวิธีเหลานั้นในแตละกลุมผูเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: กลวิธีการเรียนรูคําศัพท ความถี่ของการใชกลวิธี ประโยชนของกลวิธี

Abstract
The purposes of this research were to: 1) investigate the strategies used most frequently
and those perceived as most useful by proficient and less proficient learners, and 2) analyze
how the learners’ frequency of strategy use related to their perceptions of the strategy
usefulness. The sample consisted of 70 Thai EFL undergraduates at Thammasat University who
were selected by a purposive sampling method. They were divided into two groups: 35
proficient English learners and 35 less proficient English learners. The research instrument was
vocabulary learning strategy questionnaire. The data were analyzed by using means, standard
deviations, and Person product-moment correlation coefficients. The results were as follows: 1)
the proficient English learners employed a more variety of strategies and had a higher
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frequency of use than did the less proficient English learners, and 2) the learners’ frequency of
strategy use was found to strongly correlate with their perceptions about the usefulness of
strategies at the .05 level of statistical significance.
Keywords: vocabulary learning strategies, frequency of strategy use, strategy usefulness
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“ขอบคุณที่ใหชีวิตใหมกับผม”: การสรางตัวตนใหมผาน “ภูมิชีวประวัต”ิ
และความผูกพันกับสถานที่ในซีรีสเรื่อง นิทานพันดาว (2021)
“Thank You for Giving Me a New Life”: The Reconstruction of Self
Through “Geobiography” and Sense of Place in A Tale of Thousand
Stars (2021)
วิศรุต ไผนาค1,*
1

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
*wisarut.p@arts.tu.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิจัยชิ้นนี้วิเคราะหซีรีสเรื่องนิทานพันดาว (2021) ในฐานะตัวบททางวัฒนธรรมผานมุมมองการ
วิจารณเชิงนิเวศ บทความเนนสํารวจการนําเสนอภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวตนผา นความผูกพันกับสถานที่
(sense of place) ของตัวละครหลัก ผูวิจัยเลือกใชทฤษฎี “ภูมิชีวประวัติ” (geobiography) โดยเวนเดลล เบอรรี
เพื่อนําเสนอความเชื่อมโยงระหวางการสรางตัวตนใหมผานความผูกพันกับภูมิศาสตรของถิ่นที่อยูในการวิเคราะหตัว
บท งานวิจัยนี้นําเสนอวาการเดินทางสูหมูบานผาปนดาวเพื่อเปนครูอาสาของตัวละครหลักเปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการเยียวยารักษาบาดแผลที่ทําใหเกิดความบอบช้ําทางจิตใจของตัวละคร กลาวคือความผูกพันกับสถานที่
และผูคนในชุมชนของตัวละครที่กอตัวขึ้นทําใหตัวละครสามารถสรางตัวตนใหมขึ้นมาได ตัวตนใหมนี้ทําใหเขาเริ่ม
เห็นมิติอันหลากหลายที่ยึดโยงกับสถานที่นอกเหนือจากมิติทางกายภาพ เชน มิติดานความทรงจํา และมิติดาน
วัฒนธรรม นอกจากนี้ตัวตนที่สรางขึ้นใหมยังทําใหตัวละครสามารถเยียวยาบาดแผลในจิตใจและยังนําไปสูการ
ปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมอยางนอบนอม ทายที่สุดตัวละครหลักสามารถตระหนักไดถึงจุดมุงหมายของชีวิตในการเปนครู
อาสาเพื่อปลูกปญญาความรูเกี่ยวกับความผูกพันตอสถานที่และแนวคิดทางนิเวศสํานึกสูคนรุนหลังตอไป
คําสําคัญ: การวิจารณเชิงนิเวศ สื่อศึกษา ความผูกพันกับสถานที่

Abstract
This research article examines A Tale of Thousand Stars (2021), a Thai TV series, from an
ecocritical perspective. It particularly explores the series’ portrayal of the protagonist’s
transformation of self through his construction of sense of place. It also incorporates Wendell
Berry’s notion of “geobiography”, the postulation of the interconnectedness between one’s
sense of place. This research argues that the protagonist’s journey to become a volunteer
teacher at Pha Pun Dao village is a departure point of his healing process. His developing bond
with the place, and its inhabitants gradually allows him to reconstruct his sense of place as he
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begins to see different layers of the place apart from its physicality, specifically its memory, and
culture. His newly constructed self not only galvanizes him to come to terms with his trauma
but also paves the way for his better treatments of the environment. Ultimately, the
protagonist comes to realization of his life goal as he aspires to become a teacher to inculcate
into the posterity the idea of sense of place and ecological awareness.
Keywords: ecocriticism, media studies, sense of place
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การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟาสําหรับการทองเที่ยว
เพื่อตอบรับการเปนเมืองอัจฉริยะ
Feasibility of Electric Bus Implementation for Travelling
in Smart City Solutionsด)
ตรีทเศศ กิ่งสุวรรณวงศ1,* และชมพูนุท อ่ําชาง1
1

คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
*62920297@go.buu.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟาสําหรับการทองเที่ยวเพื่อตอบรับการเปนเมืองอัจฉริยะ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการลงทุนรถบัสไฟฟาสําหรับการทองเที่ยวในพื้นที่
เทศบาลเมืองแสนสุข ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานทุติยภูมิ
ไดแก การคนควาขอมูลตาง ๆ จากหนังสือบทความ สื่อออนไลน และเว็บไซดที่เกี่ยวของ สําหรับเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาคือ การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินโดยมีเกณฑที่ใชในการตัดสินใจลงทุน คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) และ ระยะเวลาคืนทุน
(PB) ผลการศึกษาพบวา โครงการไมคุมคาแกการลงทุน โดยมูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ -31,834,334.03 บาท
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับ รอยละ 0.33 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มีคาเทากับ 0.97
และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 7 ป กับ อีก 1 เดือน และเมื่อพิจารณาแสดงผลการวิเคราะหความออนไหวของ
โครงการพบว า เมื่ อ ผลตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 20 ขณะที่ ค า ใช จ า ยในการลงทุ น คงที่ แ ละค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงานคงที่ โครงการจะมีความคุมคาในการลงทุน
คําสําคัญ: ความเปนไปได รถบัสไฟฟา เมืองอัจฉริยะ

Abstract
This study aimed to explore the feasibility of the electric bus Implementation for
travelling in smart city solutions. The objective is to study the feasibility of investing in electric
buses for tourism in Saen Suk subdistrict, Chonburi Province. The data collected from secondary
sources, such research reviewing, online media, and websites. The research instrument was the
feasibility analysis of the project. The main criteria considered in decision making of feasibility
investment by consisted of Net Present Value (NPV), Benefit-to-Cost Ratio (BCR), Internal Rate of
Return (IRR) and Payback period. The results of the study showed a negative value for the
investment because the project presented the Net Present Value (NPV) at -31,834,334.03 Baht,
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Internal Rate of Return (IRR) at 0.33 percent, Benefit-to-Cost Ratio (BCR) at 0.97 and Payback
Period at 7 years 1 month. Therefore, the project sensitivity analysis found that when the return
increases by 20 percent while the fixed investment and the operating expenses constant then
project will be worth the investment.(Line
nKeywords: Feasibility EV-Bus Smart City
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ความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
Readiness and Opinion to Online Learning Under Situations
Coronavirus 2019 of Students in Computer Department,
Chiang Mai Rajabhat University
ภาณุวัฒน สุวรรณกูล1,* ศศิณิสภา พัชรธนโรจน1 พิรุฬห แกวฟุงรังษี1 สารุง ตันตระกูล1 และอรนุช พันโท1
1

ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
* panuwat_suw@cmru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตัวอยา งที่ใชในการวิจัยไดแก นัก ศึกษาภาควิช าคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 338 คน มาจาก 3 หลักสูตรที่มีการเรียนรู
ออนไลน ไดแก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลน
จัดเก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพรอมในการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก ( x = 4.03, S.D.
= 0.76)และนักศึกษาเห็นดวยกับการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก ( x = 3.66, S.D.= 0.96)
คําสําคัญ: ความพรอม ความคิดเห็น การเรียนออนไลน สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Abstract
The objectives of this research were 1) To study the readiness for online Learning under
the situation of the COVID-19 2) To study of opinions on online learning under situation of the
COVID-19. The samples to use in this research were 338 students from Department of Computer
Chiang of Science and Technology Mai Rajabhat University with three curriculums of online
teaching and learning, including Computer science, Information technology and Computer
education by using a specific selection method. The research tool was use online learning
readiness and opinion questionnaire; the data was collected from the second semester of
academic year 2020. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard
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deviation. The results of this research were as follow: students have a high level of readiness to
study online ( x = 4.03, S.D.= 0.76) and students agree to study online a high level ( x = 3.66,
S.D.= 0.96).
Keywords: readiness, opinion, online learning, situations Coronavirus 2019
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ศึกษาและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ
กรณีศึกษา น้ําคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี
The Study and Development of Trademark and Packaging:
A Case Study of Wheatgrass Juice, Pathum Thani Province
จุฑามาศ เถียรเวช1,*
1

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
* jutamach@vru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาตราสินคาและบรรจุภัณฑรูปแบบเกา 2) เพื่อพัฒนาตราสินคา
และบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ําคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบ
สัมภาษณผูประกอบการ 2) แบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบตราสินคา ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ 3) แบบประเมินความคิดเห็นดานออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ
ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ออกแบบตราสินคารูปแบบใหมจํานวน
3 รูปแบบ พบวา รูปแบบที่ 2 มีผลคะแนนสูงที่สุด อยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที่ ( X =3.93, S.D.=0.74) 2)
ออกแบบบรรจุภัณฑ และนําไปประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
จํานวน 3 ทาน พบวา มีผลคะแนนอยูใ นระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที่ ( X =3.86, S.D.=0.54)
คําสําคัญ: ตราสินคา ฉลากสินคา บรรจุภัณฑ

Abstract
The objectives of this research were to study the old trademark and packaging and to
develop the trademark and packaging of a case study of wheatgrass juice, Pathum Thani
province. The research tools included the interview form with the entrepreneurs, the evaluation
form for the opinion of the design expert on brand design, and the evaluation form for the
opinion of the design expert on packaging design.
The research results showed that the researcher created the 3 new trademark designs
and the second design had the highest score with the high level of appropriateness ( X =3.93,
S.D.=0.74). Further, the packaging was designed and gave to 3 design experts to evaluate. The
result indicated that the score was at the high level of appropriateness ( X =3.86, S.D.=0.54).
Keywords: brand, label, packaging
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การศึกษาเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงสินคากากน้ําตาลในประเทศไทย: กรณีศึกษา
Finding Suitable Paths to Delivery Molasses Cargoes in Thailand:
A Case Study
จิราลักษณ สิงหาสาร1,* และชมพูนุท อ่ําชาง1
1

คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
*62920132@go.buu.ac.th

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงสินคากากน้ําตาล ในประเทศ
ไทย และเปรียบเทียบเสนทางขนสงสินคาของบริษัท กรณีศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลือกเสนทาง
ขนสงสินคากากน้ําตาลจากโรงงานตนทางไปยังโรงงานปลายทางที่มีระยะทางสั้นหรือเหมาะสมที่สุด
การวิ จัยครั้ ง นี้เ ก็บ รวบขอ มูล ที่ตั้ ง ของโรงงานผลิตน้ํ า ตาล จํา นวน 58 แหง และโรงงานปลายทางผูใ ช
กากน้ําตาล 23 แหงและคลังสาธารณะ 1 แหง และวิเคราะหขอมูลดวยการหาเสนทางที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
เสนทางที่สั้นที่สุดตามเงื่อนไขไมเกิน 400 กิโลเมตรจากโรงงานตนทางถึงโรงงานปลายทาง โดยใชโปรแกรมประยุกต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ArcGIS Online) โดยผลวิเคราะหแสดงผลเรียงลําดับโรงงานปลายทางที่มีระยะทาง
ใกลไปจนถึงไกลที่สุดของโรงงานตนทางแตละแหง จากนั้นนําผลจัดลําดับมาเปรียบเทียบกับเสนทางของบริษัท
กรณีศึกษา ที่ใชขนสงสินคากากน้ําตาลในปจจุบัน พบวา บริษัทกรณีศึกษาเลือกเสนทางที่เหมาะสม ในการสงมอบ
สินคากากน้ําตาลจากโรงงานตนทาง น้ําตาลพิษณุโลก และ ประจวบอุตสาหกรรม แตโรงงานตนทางอีก 5 แหงเลือก
เสนทางยังไมเหมาะสม คือโรงงานตนทาง ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม น้ําตาลระยอง จ.ชลบุรี น้ําตาลครบุรี และมิตร
เกษตรอุทัยธานี
คําสําคัญ: เสนทางที่เหมาะสม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การตัดสินใจ

Abstract
This research aims to study suitable routes for the transportation of molasses in
Thailand for making a decision of considering the transport route of molasses from the origin
factory to the destination factory at a certain distance for shortest and most suitable paths.
This research collects the locations of 58 sugar factories and 23 molasses end-users
and including one public warehouse. The method applied the secondary data to find the
minimize distance routes by considering distance within 400 km. The analysis is using Geographic
Information System. The analysis results show the ranking of the destination factories from the
nearest to the furthest distance of each origin factory. Therefore, this ranking is a model to
compare with the current route of the company. After comparing, the current molasses
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transportation found mostly the company chose the appropriate route from the origin factory
as Phitsanulok Sugar and Prachuap Industry. However, the other five origin factories chose not
suitable route such as Thai Rungruang Sugar Industry, Rayong sugar, Khonburi Sugar and Mitr
Kasetr.
Keywords: suitable paths, GIS, Geographic Information Systems, decision making
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พฤติกรรมการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Reading Behavior of Students at The Demonstration School
of Nakhon Pathom Rajabhat University
นิตยา พุมสม1 และนิพา ผลสงเคราะห1,*
1

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*nipa@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จําแนกตามเพศ และระดับชั้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปการศึกษา 1/2563 จํานวน 257 คน เครื่องมือที่ใชการวิจัยไดแก แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนสวนใหญอานหนังสือ 1-3 วันตอสัปดาห มีระยะเวลาการ
อานประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง จํานวน 1-2 เลมตอสัปดาห ชอบอานหนังสือกอนนอน ชอบอานหนังสือที่บาน
และชอบอานหนังสือเลม สวนใหญอานคูมือเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาตนเอง 2) นักเรียนมีปญหาการ
อานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีปญหามากที่สุดคือ ดานหองสมุดและสถาบันการศึกษา
เนื่องจากขาดการกระตุนใหมีนิสัยรักการอาน เชน ไมมีกิจกรรมสงเสริมการอาน และ 3) นักเรียนที่มีเพศและ
ระดับชั้นตางกันมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: พฤติกรรม การอานหนังสือ ปญหาการอานหนังสือ

Abstract
The objectives of this research were to: 1) reading behavior and reading problems of
students at The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University; and 2)
comparing of reading problems of students at The Demonstration School of Nakhon Pathom
Rajabhat University divided by gender and grade level. The samples were 257 students at The
Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University in the academic year 1/2020. The
research instrument was questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage,
mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. The results of this research showed that:
1) Most students read 1-3 days a week. The reading duration is approximately 30 minutes-1
hour, 1-2 books per week. They like to read before going to bed, like to read at home and like
to read the printed books. Most of them read the exam preparation guide in order to increase
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knowledge and develop oneself. 2) The students had overall reading problems at a moderate
level. With the most problems are in the field of libraries and educational institutions. Due to
the lack of reading habit encouragement, there are no reading activities promotions, and 3) The
students of different genders and grades had no overall reading problems.
Keywords: behavior, reading, reading problems
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การศึกษาความสัมพันธเทพีกรีกกับไพยิปซี
A Study of the Relationship between Greek Goddess and Tarot Cards
นุพงษ ภูศรี1 นุชรี บุญศรีงาม2 และนิพา ผลสงเคราะห2,*
1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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2

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของเทพีกรีกกับคําพยากรณของไพที่มีแรงบันดาลใจ การ
สรางมาจากเทพปกรณัมกรีก (Greek mythology) นั่นคือ ไพยิปซี หรือไพทาโรต โดยเลือกศึกษาเฉพาะตัวเทพีหลัก
ในตํานานเทพปกรณัมกรีก ไดแก เทพีเพอรเซโฟนี เทพีดีมีเทอร เทพีไอริส และเทพีอารทิมิส เนื่องจากเปนตัวละคร
เทพีหลัก สี่องคที่ปรากฏบนหนาไพพยากรณในไพชุดหลักสี่ใบจากจํานวนยี่สิบสองใบ ผลการศึกษาพบวา การนํา
เทพี ทั้ ง สี่อ งค มาวาดบนหน า ไพ นั้ น สามารถบรรยายเปน เนื้ อเรื่องคํา พยากรณ และเป น ตัว แทนของผู หญิ ง ที่ มี
ความสัมพันธกับผูรับการพยากรณในเรื่องความรัก การงาน การเงิน และสุขภาพ ทําใหการพยากรณนั้นมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางงานวรรณกรรมกับการตีความหมายจากหนาไพ
อีกดวย
คําสําคัญ: ไพยิบซี ไพทาโรต เทพีกรีก การพยากรณ

Abstract
This article aims to study the relationship between Greek goddesses and the prediction of
cards called “Gypsy card” or “Tarot card,” inspired by Greek mythology. The study mainly
focuses on four Greek goddesses: Persephone, Demeter, Iris, and Artemis since they are the only
four goddesses who appear on the Major Arcana cards. The results of the study show that
drawing the four Greek goddesses on the prediction cards can make a prediction and can be a
representative of women who linked to the questioners in terms of relationship, career, wealth,
and health, making the prediction more complete. In addition, it can also demonstrate the
relationship between literary works and interpretation from cards.
Keywords: Gypsy card, Tarot card, Greek goddess, prediction
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การวิเคราะหคลังภาษาเพื่อการศึกษาวาทกรรมทางการเมือง
A Corpus-Driven Analysis for Political Discourse Analysis
ลลนา ปฐมชัยวัฒน1,*
1

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
linchie2018@gmail.com

บทคัดยอ
จากการเปลี่ย นแปลงไปของศตวรรษ วิธี การวิจั ยดา นคลัง ข อมู ล คอมพิ ว เตอร ไ ด รับ การยอมรับ วา เป น
การศึกษาในรูปแบบใหมของงานวิจัยสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HSS) (Baker et al, 2008, 221)
(Caldas-Coulthard and Moon 2010. 99) (Mayaffre & Poudat, 2013, 65). การศึกษาวาทกรรมคลังภาษา
หรือ CADS นี้ไดรับการพัฒนาในทั่วทุกมุมโลกอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอยางยิ่งวาทกรรม
ทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดประสงคดังนี้ คือ เพื่อศึกษาวาทกรรมของประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาอยาง
เปนระบบ โดยวาทกรรมสําคัญที่กลาวขึ้นโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผูมีชื่อเสียงแหงทศวรรษที่ 21 ในวัน
รับตําแหนงประธานาธิบดี 3 ทานเปนขอมูลทางวาทกรรมหลักงานของวิจัยนี้ ประธานาธิบดีทั้งสามทานไดแก
ประธานาธิบดีโอรัก โอบามา ประธานาธิบดีดอนัลด ทรัมป และประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยมีคําถามวิจัย 2
ประการคือ 1) ลักษณะทางภาษาใดที่ปรากฏในวาทกรรมทางการเมือง 2) อํานาจทางวาทกรรมเรื่องใดถูกสะทอน
ใหเห็นไดจากบริบททางการเมือง โดยวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของคลังขอมูลภาษาจากคอมพิวเตอร ทําให
ลักษณะทางภาษาที่สําคัญหลายประการรวมทั้งวจนกรรมไดถูกอธิบายอยางเปนรูปธรรม
ในบรรดาการวิเคราะหและการรวบรวมวรรณกรรม การอภิปรายผลการวิจัย ในครั้งนี้ ไดจากการพิจารณา
ผลลัพทที่ไดทางสถิติ และในแงมุมของการพรรณนาจากอากัปกิริยาและพลังของคําพูดในขณะที่พูด ผลการวิจัยนี้
ยังมีบทบาทสําคัญตอการศึกษาทั้งทางดานภาษาศาสตรเกี่ยวกับวาทกรรมทางการเมือง (PDA) และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับวิเคราะหคลังภาษาตอไป
คําสําคัญ: การวิเคราะหคลังภาษา ความถี่ สุนทรพจนทางการเมือง การวิเคราะหวาทกรรมทางการเมือง

Abstract
According to a turn of the century, corpora are established as a modern platform of
Humanities and Social Sciences (HSS) empirical researches (Baker et al, 2008, 221) (CaldasCoulthard and Moon 2010. 99) (Mayaffre & Poudat, 2013, 65). A corpus-analysis discourse
studies or CADS research have increasingly developed in several parts of the world for decades
particularly in the US political scenarios.
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The research major purpose is to explore the potential US presidential speeches
systematically. Three essential residents’ victory speeches conducted by three famous
presidents in the 21st century were included for the political discourse analysis (PDA); the
presidents of the United States, “Barack Obama”, “Donald Trump”, and “Joe Biden”. The
investigation was carried out serving two crucial research questions; 1) what lexical features are
emerged from PDA and 2) What kinds of powers are reflected from the US political discourses.
By means of the quantitative data analyzing, potential linguistic aspects and speech acts were
explained concretely.
Among those corpus analysis and findings, the research discussions are instituted basing
on the statistical results and descriptive aspects; speech acts and powers. The implications of
this research play an important role on both the PDA in linguistic experiments and the corpusdriven analysis works extensively.
Keywords: corpus analysis, frequency, political speech, political discourse analysis, PDA
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เหตุสะเทือนขวัญในประวัติศาสตรและผลกระทบตอชาวอเมริกันอินเดียน ใน The
Absolutely True Diary of a Part-Time Indian
Traumatic History and Its Devastating Impacts in The Absolutely True
Diary of a Part-Time Indian
พนิดา ซิมาภรณ1,*
1

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
*
pndstillwater@yahoo.com

บทคัดยอ
บทความวิชาการฉบับ นี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) ศึกษาประเด็นทางประวัติศ าสตรที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง
อเมริกันและชาวยุโรปที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกา ซึ่งมีชนพื้นเมืองอเมริกันอาศัยอยูกอนแลวเปน
เวลานานกวาสามหมื่นป ตลอดจนความสูญเสียความเจ็บปวดและความขมขื่นของชนพื้นเมืองอเมริกันจากการถูก
กระทําโดยผูตั้งถิ่นฐานชาวยุโรป และ 2) วิเคราะหสภาพชีวิตความเปนอยูของชาวอเมริกันอินเดียนในเขตสงวน
อินเดียนสโปแคน ที่เชอรแมน อเล็กซี ถายทอดไวในวรรณกรรมเยาวชนกึ่งอัตชีวประวัติเรื่อง The Absolutely
True Diary of A Part-Time Indian บทความวิชาการฉบับนี้มีจุดประสงคที่จะชี้ใหเห็นวาสภาพความเปนอยูอัน
สิ้นหวังของชาวอเมริกันอินเดียนเผาสโปแคนเปนผลมาจากเหตุสะเทือนขวัญในประวัติศาสตร ความสิ้นหวังของพวก
เขาผลักดันใหจูเนียร ตัวละครหลักตัดสินใจที่จะแสวงหาโอกาสในชีวิตใหกับอนาคตของตนเอง
คําสําคัญ: ชนพื้นเมืองอเมริกัน เหตุสะเทือนขวัญในประวัติศาสตร เขตสงวนอินเดียนสโปแคน

Abstract
The purpose of this academic paper is to explore historical aspects concerning the Native
Americans and European settlers who migrated to an American continent where the Native
Americans had been living for more than ten thousand years. It also explores their pain and
grief as a result of European settler colonialism which led to reducing the native population by
ninety percent from pre-colonial times. The paper analyzes the American Indians’ life in the
Spokane Indian reservation which Sherman Alexie depicts in his young adult fiction The
Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. This academic paper aims to point out how the
traumatic history devastatingly affects the Spokanes’ life and how their despair significantly
leads to Junior’s decision to search for a better chance in life.
Keywords: Native Americans, the traumatic history, the Spokane Indian Reservation
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ
Guidelines for Developing International Art and Design Courses
ศิริวัฒน แสนเสริม1,*
1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* ssanserm@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอขอมูล และรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางดานศิลปะ
และการออกแบบที่ไดรับการจัดอันดับในระดับโลก จํานวน 10สถาบัน จาก10อันดับ ไดแก Royal College of Art.
(RCA), University of the Arts London (UAL), Parsons School of Design at The New School, Rhode
Island School of Design (RISD), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Politecnico di Milano
(POLMI), Aalto University, The Glasgow School of Art, School of the Art Institute of Chicago และ
Pratt Institute ซึ่งในแตละสถาบันมีแนวทางและรูปแบบการจัดหลักสูตรที่สรางสรรค และสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณในปจ จุบัน สามารถนํามาใชในการปรับปรุงหรือประยุกตในการจัดการหลักสูตร
ทางดานศิลปะและการออกแบบของประเทศไทยได เพื่อพัฒนาใหบัณฑิตทางศิลปะและการออกแบบไดเปนนัก
ออกแบบในวิชาชีพที่มีความพรอมและเชี่ยวชาญทั้งความรูและการปฏิบัติสําหรับอุตสาหกรรมสรางสรรค อันเปน
สวนสําคัญหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: ศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร แนวทางการพัฒนา

Abstract
This article presents information And a comparative profile of the top 10 world-ranked in
art and design schools: Royal College of Art. (RCA), University of the Arts London (UAL). ),
Parsons School of Design at The New School, Rhode Island School of Design (RISD),
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Politecnico di Milano (POLMI), Aalto University, The
Glasgow School of Art, School of the Art Institute of Chicago and the Pratt Institute, each with
innovative curriculum guidelines and formats. And in line with changes according to the current
situation It can be used to improve or apply it in the management of courses in art and design
in Thailand To develop art and design graduates to become professional designers with the
knowledge and practice of the creative industries. Which is an important part of national
development in the future.
Keywords: art and design, courses, developing
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ความขัดแยงระหวางมหาอํานาจยุโรปในแอฟริกา:
กรณีศึกษาของความขัดแยงที่รอมชอมกัน
The Conflict Between European Powers in Africa: A Case Study
of the Compromised Conflict
ธิติพงศ มีทอง1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาความขัดแยงของมหาอํานาจยุโรปในทวีปแอฟริกาในสมัยการ
ลาอาณานิคม ผลจากการศึกษาพบวาภายหลังจากที่เยอรมันไดรวมชาติขึ้น เยอรมันกลายเปนมหาอํานาจชั้นนําที่
ทัดเทียมกับอังกฤษและฝรั่งเศส อยางไรก็ตามการแสวงหาอาณานิคมโพนทะเลก็กอใหเกิดความขัดแยงกันระหวาง
มหาอํานาจในตะวันตกอยางหลีกเลี่ยงไมได เหตุการณครั้งสําคัญคือวิกฤตการณฟาโชดา และวิกฤตการณโมร็อกโก
ซึ่งวิกฤตการณที่เกิดขึ้นดังกลาวนั้นสงผลใหมหาอํานาจตะวันตกเกิดความขัดแยงขึ้น จนเกือบนําไปสูการทําสงคราม
ทวาเมื่อเหลามหาอํานาจไดตั้งโตะเจรจาขึ้น รวมถึงมีการลงนามในสนธิสัญญาฉบับตาง ๆ จึงสงผลใหความขัดแยง
ยุติลง แมวาความขัดแยงของมหาอํานาจยุโรปจะยุติลง แตตอมาก็เกิดการแบงฝายอยางชัดเจน อันเปนการตั้ง
พันธมิตรเขารวมกลุมดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้จึงนําไปสูความไมลงรอยกันของสองฝายขึ้น และไดกลายเปน
ชนวนของสงครามโลกขึ้นในเวลาตอมา
คําสําคัญ: แอฟริกา เยอรมัน วิกฤตการณฟาโชดา วิกฤตการณโมร็อกโค

Abstract

The purpose of this article is to study the conflicts of European powers on the African
continent during colonial times. The results of the study showed that after the German
reunification, Germany became a extreme power on par with England and France. However, the
trouble for an overseas colony inevitably created a conflict between Western powers. The
milestone was the Fashoda Crisis and the Moroccan crisis. The crisis that occurred has resulted
in the conflict of Western powers. Until it almost led to a war but when the superpowers set up
negotiations Including the signing of various treaties, resulting in the conflict to settle. Although
the conflict of the European powers ended. But later there was a clear division in which to pull
partners to join the group. This phenomenon has led to a feud of the two sides and became a
catalyst for the great war in a later time.
Key words: Africa, Germany, Fashoda Crisis Morocco crisis
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ระบบเศรษฐกิจของยุคกลาง: การทําการเกษตรแผนใหม
The Economy of The Middle Ages: The New Farming
ธิติพงศ มีทอง1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจเกษตรกรรมของยุคกลางเปน
สําคัญ ผลของการศึกษาพบวาภายหลังจากที่อาณาจักรโรมันตะวันตกลมสลายลงใน ค.ศ. 476 ยุโรปไดกาวเขาสูยุค
มืด เศรษฐกิจของยุโรปในยุคมืดหรือยุคกลางตอนตนนั้นอิงอยูกับพื้นฐานของระบบแมนเนอรซึ่งเปนระบบที่เนน
ความสําคัญทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก ดวยเหตุนี้วิถีเศรษฐกิจแบบแมนเนอรจึงกลายเปนคุณลักษณะเฉพาะที่
สําคัญของยุโรปในยุคกลางตอนตน รูปแบบเศรษฐกิจแมนเนอรยังเปนเศรษฐกิจแบบหลอเลี้ยงชุมชนในตัวเองและ
ยังเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สิ่งสําคัญของระบบแมนเนอรนั้นยังมีผลตอวิถีทางการเกษตรซึ่งมี
การแบงพื้นที่การเพาะปลูกและวิธีการเพาะปลูกอยางงาย ๆ รูปแบบเศรษฐกิจ แบบแมนเนอรนั้นไดคลี่คลาย
ความสําคัญลงเมื่อความเจริญเติบโตของเมืองไดปรากฏขึ้น
คําสําคัญ: ระบบแมนเนอร เกษตรกรรมแบบพอเพียง การปลูกพืชหมุนเวียน

Abstract
This article has the main objective to study the development of the agricultural
economy of the Middle Ages. The results of the study revealed that after the fall of the Western
Roman Empire in 476 A.D. Europe then has stepped into a dark age. The economy of Europe in
the Dark Ages, or the early Middle Ages, was based on the manor, the system with a major
focus on agriculture. As a result, the Mannorial economy became a very important feature of
Europe in the early Middle Ages. The Manor economic model was both a self-nurturing
economy and the self-sufficiency economy that emerged at the time. The essence of the manor
system also influences the way agriculture is divided into cultivation areas and simple
cultivation methods. The manor economy model took off as the town's growth emerged.
Keywords: manorism, sufficient agriculture, crop rotation
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ความเสี่ยงในทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล
Risks in International Trade Affected by Carriage of Goos by Sea
พัสนี สํารวย1,* และมัธยะ ยุวมิตร1
1

คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
*62920301@go.buu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปญหาอันนํามาซึ่งความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาใน
การใหบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศของกลุมบริษัทที่ประกอบกิจการนําเขา-สงออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และเพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขและปองกันเพื่อมิใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการขนสงทางทะเล
หรือเพื่อใหความเสี่ยงเชนวานั้นลดลงอยางมีนัยสําคัญ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานในบริษัทที่
ประกอบกิจการนําเขา-สงออกสินคาระหวางประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทําการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธี การอยาง
งาย (Simple Random Sampling) จํานวน 184 คน สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ การทดสอบคาทีแบบอิสระ (t- Test) และ วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Anova) จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญเปน เพศชาย รอยละ
51.10 มีอายุ ระหวาง 20-30 ป รอยละ 43.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 81.00 พบวา ความเสี่ยง
ในทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบ จากการสงสินคาทางทะเล โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก ไดแก
ดานภัยธรรมชาติ ดานพนักงาน ดานการขนสง ดานการบรรจุสินคา (𝑥̅ = 3.81 SD = .698, 𝑥̅ = 3.76 SD =
0.746, 𝑥̅ =3.55 SD = .898, 𝑥̅ = 3.55 SD = .881) ตามลําดับ และดานประกันภัยทางทะเล สงผลตอความ
เสี่ยงในระดับปานกลาง (𝑥̅ = .345, SD = .875)
คําสําคัญ: ความเสี่ยง สินคา พนักงาน บริษัทขนสง การคาระหวางประเทศ

Abstract
This research aims to study the problems about damage of the carriage of goods by sea
and find solutions for development the carriage of goods by sea in the international maritime
transport service of a group of companies operating an import-export business in Chonburi
Province. In addition, to find solutions and prevent them from risking the damage of goods in
sea transportation or to make that risk significantly reduced. The samples used in this research
are 184 transport workers of companies operating an import-export business in Chonburi
Province by random sampling method. Statistics that used for data analysis are Frequency,
Percentage, Mean, Standard deviation, Frequency distribution, t – Test, One – Way ANOVA. The
research results shown that the samples of male is 51.10%, 43.50% in age 20-30 years old,
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81.00% in bachelor’s degree. The overall risks level in the 5 categories are in the high level,
including; Natural disasters, Transport workers, Transportation, Packaging (𝑥̅ = 3.81 SD = .698, 𝑥̅
= 3.76 SD = 0.746, 𝑥̅ = 3.55 SD =.898, 𝑥̅ =3.55 SD =.881) and Marine insurance shown the
medium level (𝑥̅ = .345 SD =.875).
Keywords: risks, goods, transport workers, shipping company, international trade
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอาหรับโดยใชหนังสือการตูนทีบ่ ูรณาการกับวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนใต กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
Development of Arabic Languages Reading Skill Through Cartoon Book
Integrating with Culture of Three Southern Border Provinces
A case study: Islamic Private Secondary Schools
รอมยี มอหิ1,* มูหํามัดสุใหมี เฮงยามา2 และอิสมาอีล ราโอบ3
1

สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
สาขาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
* romyi.m@yru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและประเมินคุณภาพหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต 2) เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย
หนังสือที่สรางขึ้น และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต จํานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 30 คน รวมทั้งหมด 180 คน โดยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ไดแก 1) หนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนใต 2)แบบทดสอบทักษะการอาน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย
( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต มีคุณภาพ X = 4.26, S.D.= 0.50) และทักษะการอานของนักเรียนหลังเรียนดวย
หนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต สูงกวา กอนเรียน คิดเปนรอยละ
24.11 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนใตอยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.65)
คําสําคัญ: ภาษาอาหรับ วัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนใต

Abstract

The purposes of this research were to 1) construct and assess the cartoon Book
integrating with the culture of Three provinces of Southern Thailand 2) to compare students’
reading skill before and after studying by using this book and 3) to study the students’
satisfaction of the cartoon Book integrated with the culture of Three provinces of Southern
Thailand. The samples were 180 students of Islamic Private Secondary School of Three
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provinces of Southern Thailand. The samples were classified by Purposive sampling. The
research tools were 1) the Arabic language cartoon Book integrating with the culture of Three
provinces of Southern Thailand 2) Reading test and 3). The satisfaction surveys. The statistics
using in this research were percentage, mean ( X ) and standard deviation (S.D.). The results
revealed that the quality of the Arabic language cartoon Book integrating with the culture of
Three provinces of Southern Thailand is in high level ( X =4.26, S.D.= 0.50) and the score of
reading skill Testing revealed that post-test score is higher than pre-test score in 24.11 percent
and the students were highly satisfied the Arabic language cartoon Book integrating with the
culture of Three provinces of Southern Thailand ( X =4.33, S.D.=0.65)
Keywords: Arabic language, culture, three Southern Border provinces of Thailand
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ความคิดเห็นของชุมชนตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและการปลูกไมโตเร็วสําหรับ
เปนวัตถุดบิ ณ ตําบลโนนมวง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
The Opinions of Community at the Reaction to Wood Pellet Plant and
Fast-Growing Trees Plantation at Non Muang Subdistrict, Si Bun Rueang
District, Nong Bua Lam Phu Province
เทพา ผุดผอง1,* นุชนาถ มั่งคัง่ 1 และนิคม แหลมสัก2
1

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* aaptpp@ku.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลความคิดเห็นของชุมชนตอโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและความคิดเห็นตอ
การปลูกไมโตเร็ว โดยกลุมตัวอยางเปนประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนรอบโรงงานชีวมวลอัดเม็ด จํานวน 200
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นของชุมชนตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ด ในดานผลกระทบที่จะเกิดดานการการคมนาคม
ผลกระทบดานเสียงรบกวน และผลกระทบดานมลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง นั้น รอยละ 82-87 คิดวาไมมี
ผลกระทบ สวนผูที่เห็นดวยวาจะมีผลกระทบเกิดขึ้น คิดเปนรอยละ 12.5-18
2. ความคิดเห็นตอการปลูกไมโตเร็วสวนใหญ รอยละ 90-99 เห็นดวยวาไมโตเร็วเปนพืชที่สามารถทําให
สิ่งแวดลอมดีขึ้น มีการใชประโยชนไดหลากหลาย สามารถปลูกในพื้นที่วางที่ไมไดใชประโยชน สวนรอยละ 0.5-10
ไมเห็นดวย เพราะมีความเชื่อวาไมโตเร็วเปนพืชที่ทําใหดินเสื่อมโทรมและกอใหเกิดความเสียหายตอพืชชนิดอื่น
คําสําคัญ: ความคิดเห็น ไมโตเร็ว ชีวมวลอัดเม็ด

Abstract
The purpose of this study was to study people’ opinions to Wood Pellet Plant and Fastgrowing Tree Plantation. The sample was 200 people around Wood Pellet Plant. The research
instrument was questionnaires. The statistic was percentage and mean. The results of this study
were:
1. The people’ opinions to the impact of the transportation, noise and air pollution (8287 percent disagreed), while agreed that the impact would occur 12.5-18 percent.
2. Opinions on most of the fast-growing trees planting 90-99 percent agreed, that fastgrowing trees are plantation that can make the environment better, have been used for many
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purposes, Can planted in waste land. And 0.5-10 percent disagreed, because that plants degrades
the soil and causes damage to other species.
Keywords: opinions, fast growing tree, wood pellet
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ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทย
ในภาคใต
The Factors Affecting to Success the Kon La Kreng Project Policy
of Thai Citizens in South
อัญดา หลงหมาด1,* สุธิสา จันทรมนตรี1 นัสฟายา ลิงาลาห1 และอาฟฟ ลาเตะ1
1

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี
* 6120117097@psu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่ง ของ
ประชาชนชาวไทยในภาคใต โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน
150 ตัวอยาง โดยไดมาจากการสุมแบบบังเอิญ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
กับปจจัยดานความสําเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่ง (คาเฉลี่ย = 3.92) รองลงมาดานทรัพยากรนโยบาย
(คาเฉลี่ย = 3.91) ดานรับรูประโยชน (คาเฉลี่ย = 3.89) ดานสื่อสารระหวางประชาชนกับผูออกแบบนโยบาย
(คาเฉลี่ย = 3.85) และดานการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย = 3.73) ตามลําดับ ซึ่งปจจัย 4 ดาน ที่
สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง โดยปจจัยดานรับรูประโยชน มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยสูงสุด รองลงมาคือปจจัย
ดานสื่อสารระหวางประชาชนและผูออกแบบนโยบาย ปจจัยดานดานทรัพยากรนโยบายและปจจัยดานการวางแผน
ควบคุมการปฏิบัติงาน มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.494 , 0.254 , 0.112 และ 0.076 ตามลําดับ
คําสําคัญ : นโยบายโครงการคนละครึ่ง ความสําเร็จ ประชาชนชาวไทยในภาคใต

Abstract

This research aimed to study factors affecting to Success the Kon la kreng project policy
of Thai citizens in south. The test was used as a tool to collect data from a sample of 150
samples. It is obtained from an accidental randomness. The data obtained were analyzed for
frequency, percentage, standard deviation, and multiple regression analysis. The study found
that most of the respondents gave on the success factor of the project policy (mean = 3.92).
Followed by policy resources (mean = 3.91) Recognition aspect (mean = 3.89) Communication
between people and policy designers (mean = 3.85) And operational control planning (mean =
3.73), respectively. Which each half of the four factors affecting the project policy. By the
perceived factor Has the highest regression coefficient Followed by a factor of communication
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between the people and the policy designer. Resource factors, policy and planning factors,
operational control The regression coefficients were 0.494, 0.254, 0.112 and 0.076 respectively.
Keywords: The Kon la kreng project policy, Success, Thai citizens in south
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The Challenges of Operating a Seafood Business During a New
Emerging Phase of COVID-19 Pandemic: A Case Study of Fresh-Food
Markets in Ladprao District
Milly Suanburi1,*, Napasorn Kemawat1, Dumrong Adunyarittagun1
and Kwanjira Chatpunnarangsee1
1

Business English Communication (BEC), Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Pathum Thani, Thailand
* milly.sbr99@gmail.com

Abstract
Thailand’s second phase of COVID-19 pandemic emerged from Mahachai seafood market
which is the biggest wholesale seafood market. This cluster led to high numbers of transmission
and impact on customers’ behavior. People were afraid of going to fresh-food markets and
consuming seafood products and that has significantly impacted the seafood business in many
areas. Ladprao district is an area that has a large population with several fresh-food markets.
The researchers aimed to investigate the challenges that seafood sellers in the fresh-food
market of Ladprao district faced during the second phase of COVID-19 pandemic as well as how
they manage the challenges. The researchers applied both in-depth interview and observation
techniques to collect qualitative data. Ten key informants with more than four years of
experience in operating seafood businesses in Ladprao participated in this study. Also, the crisis
management conceptual model was used to identify 4 aspects of challenges including
management, logistics, human, and building-related factors. The results showed that the sellers
encountered many challenges in management, lower revenue resulting from sales drop and
higher expenditure, loss of customers, fear of consuming seafood, leftover products, and shorter
opening hours. Challenges in other aspects involve price drop, delay shipping, higher
transportation cost, and temporary lack of suppliers. To manage the challenges, the seafood
sellers had to bring back customers’ confidence by issuing COVID-free certificate and following
COVID-19 prevention measures, joining the government’s half-half co-payment program to
boost sales, adding more online channels, and focusing more on the pre-order to manage stock
effectively.
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การเปรียบเทียบบริการสั่งอาหารอยางมีประสิทธิผลระหวาง Appilcation Grabfood
และ Foodpanda
Efficient Food Ordering Service Comparison between Appilcation
Grabfood and Foodpanda
สุภัชสรา นอยเลิศ1 กาญจนาภรณ เดิมลิ่ม1 และปราณี สีนาค1
1

ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*fern09054@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความคุมคาของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่
ผานแอปพลิเคชันแกรปฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา (Foodpanda) ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษากุลยุทธทางการตลาดของแอปพลิเคชันแกรปฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา
(Foodpanda) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยซึ่งไดมาจากวิธีการสุมแบบเจาะจง คือ นักศึกษาและบุคลากรจาก 3
มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม ที่เปนผูใชแอปพลิเคชัน แกรปฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา (Foodpanda)
รวมทั้งสิ้น 96 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยแบงเปนการใช
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 90 คน และการสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน สถิติที่ใชในการวิจัย
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา แอปพลิเคชันแกรปฟูด (GrabFood) ไดรับความพึงพอใจมากกวาแอปพลิเคชันฟูดแพนดา
(Foodpanda) ในทุก ๆ ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานประสิทธิภาพ ดานคาบริการมีความเหมาะสม คาบริการมีความ
คุมคาตอการใหบริการ ดานระยะเวลาในการบริการจัดสงอาหาร คุณภาพสินคาเมื่อถึงมือลูกคา รูปแบบการใชงานที่
งาย ดานกลยุทธทางการตลาด และแอปพลิเคชันมีระบบปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
คําสาคัญ: เดลิเวอรี่ แอปพลิเคชัน ประสิทธิภาพ ความคุมคา

Abstract
The purposes of this research were to 1) compare the efficiency and cost-effectiveness of
ordering food delivery via GrabFood and Foodpanda application of personnel in higher
education institutions in Nakhon Pathom Province and 2) study the marketing strategies of
GrabFood and Foodpanda application. The samples used in the study, selected by purposive
random sampling, comprised 96 students and personnel of three universities in Nakhon Pathom
Province using GrabFood and Foodpanda application. The research tools consisted of
questionnaires and interviews. The questionnaires were distributed to 90 people, and the
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interviews were carried out with six people of the samples. The statistics used to analyze the
data were descriptive statistics: frequencies distraction, percentage and standard deviation.
The findings showed that the Grabfood application gained more satisfaction than the
Foodpanda application in every aspect, including efficiency of application, appropriateness of
service fee, worth of service fee, duration of food delivery service, quality of product when
delivered to customers, ease of use, marketing strategies and prevention system of error that
might occur in the application.
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Bangkok Blue-Collar Workers’ Perception of the 50-50 Copayment
Program
Chananya Thongbunmee1,*, Warundhorn Suwannatee1, and Dumrong Adunyarittigun1
1

Business English Communication (BEC), Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Pathum Thani, Thailand
* nut.chny@gmail.com

Abstract
The COVID-19 pandemic has a severe impact on factory workers such as the temporary
closedown of workplaces, the limit of working hours, and the unemployment issues. Consequently,
the Thai government has launched the 50-50 copayment program to support the workers.
Therefore, this study aimed to explore perceptions of factory workers. Three hundred factory
workers were participants of the study. Online questionnaires and semi-structured interviews
were used for collecting the data. The finding indicated that most of the participants were
satisfied with the overall copayment project which could help decrease their expenses. Yet,
they were not satisfied with the Paotang application system.
Keywords: 50-50 copayment, COVID-19, factory workers, blue-collars, financial assistance
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ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑผาทอมือ
กลุมผาทอมือบานวังยาว ตําบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
The Result of the Study on the Satisfaction Towards the Design of the
Logo and Packaging for Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes
Community Group, Tambon Khlong Hin Pun, Ampur Wang Nam Yen,
Sa Kaeo Province Thanang Chankitchyo
ธนัง ชาญกิจชัญโญ1,*
1

สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
*thanang2528@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการที่มีตอรูปแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ
กลุมผาทอมือ ซึ่งถูกแบงออกเปน 2 สวน โดยผลจากการสํารวจพบวาดานความตองการตอตราสัญลักษณผาทอมือ
ผูบริโภคเลือกอุทยานแหงชาติปางสีดาเปนตัวแทนของจังหวัดสระแกวและใหนําเอาอัตลักษณของอุทยานแหงชาติ
ปางสีดาไปใชเปน องคประกอบในตราสัญลักษณ สวนดานรูปแบบของบรรจุภัณฑผูบริโภคเลือกบรรจุภัณฑถุง
กระดาษ เนื่องจากมีรูปแบบที่เหมาะสมตอรูปแบบผลิตภัณฑของกลุมผาทอรวมถึงวัสดุที่ใชในการผลิตยังสามารถนํา
กลับมาใชซ้ําไดอีกหลายรอบ 2) เลือกรูปแบบตราสัญลักษณและรูปแบบบรรจุภัณฑผาทอมือ ซึ่งถูกแบงออกเปน 2
สวน โดยผลการประเมินตราสัญลักษณผาทอมือจากกลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบพบวาตราสัญลักษณ รูปแบบ
ที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุดซึ่งมีระดับคะแนนอยูในระดับมาก ( X = 3.33) (S.D.= 0.57) สวนรูปแบบบรรจุภัณฑ
ผาทอมือผูเชี่ยวชาญเลือกบรรจุภัณฑรูปแบบที่ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด และมีระดับคะแนนอยูในระดับมาก
( X = 3.66) (S.D.= 0.57) 3) เพื่อศึกความพึงพอใจของกลุมผูผลิต กลุมผูบริโภค และกลุมผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบที่มีตอตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑกลุมผาทอมือบานวังยาวจังหวัดสระแกว โดยผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานรูปแบบ ดานการใชงาน และดานการตลาด จากกลุมผูผลิตกลุมผูบริโภคและ
กลุมผูเชี่ย วชาญดา นการออกจํา นวน 105 คน พบว า โดยภาพรวมของผลการประเมิน ความพึง พอใจที่ตอตรา
สัญลักษณและบรรจุภัณฑผาทอมือกลุมผาทอมือบานวังยาวจังหวัดสระแกวอยูในระดับมาก ( X = 4.37) (S.D.=
0.84) และเมื่อพิจาราณาเปนรายดานทั้ง 3 ดาน พบวาดานรูปแบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.39)
(S.D.= 0.79) ดานการใชงานโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41) (S.D.= 0.79) และดานการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.30) (S.D.= 0.93)
คําสําคัญ : ตราสัญลักษณ บรรจุภัณฑ กลุมผาทอมือบานวังยาว
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Abstract
This research aims to 1) explore the opinions towards the design of the logo and
packaging of the Hand-Woven Clothes OTOP Community Group. The opinions can be divided
into two aspects. In terms of the logo of hand-woven products, consumers choose to integrate
Pang Sida National Park, one of the landmarks in Sa Kaeo Province, into the design of the logo.
In terms of the packaging, consumers choose a paper bag as it fits the products and can be
reused. It also aims to 2) finalize the logo and packaging of the hand-woven products. The
result of the survey regarding the logo of the hand-woven products from the expert group
revealed that Design 1 is the most appropriate design achieving a high score ( X = 3.33) (S.D.=
0.57). For the packaging of the hand-woven products, the expert chose Design 3 as the most
suitable choice, gaining a high score at ( X = 3.66) (S.D.= 0.57). Finally, the research aims to 3)
study the satisfaction of the producers, consumers, and experts towards the design of the logo
and packaging for Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes Community Group. The satisfaction was
evaluated from 3 aspects: the appearance, the usability, and marketability. Based on 105
producers, consumers, and experts combined, it is found that the overall score of the
satisfaction towards the logo and packaging of Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes Community
Group, Sa Kaeo Province, is high ( X = 4.37) (S.D.= 0.84). In terms of the said 3 aspects, it is found
that the appearance, usability, and marketability receive a high score at ( X = 4.39) (S.D.= 0.79),
( X = 4.41) (S.D.= 0.79 ), and ( X = 4.30) (S.D.= 0.93), respectively.
Keywords: logo, packaging, Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes Community Group
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ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกํานัน ผูใหญบาน
อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
Transformational Leadership in Thailand 4.0 of Headman and Village
Headman Sawangha District Angthong Province
พัชราภรณ ผูพานิช1,* มยุรี รัตนเสริมพงศ2 และวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ3์
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2

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย
4.0 ของกํานัน ผูใหญบาน อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนํายุคประเทศไทย 4.0 ของ
กํา นัน ผูใหญบาน อํา เภอแสวงหา จังหวัดอางทอง และ 3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําแหงการ
เปลี่ยนแปลง ในยุคประเทศไทย 4.0 ของกํา นัน ผูใหญบา น อํา เภอแสวงหา จังหวัดอา งทอง กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรในพื้นที่ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จํานวน 8,579 คน ไดกลุมตัวอยางเปนประชากร
จํานวน 382 คน และผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 10 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ เชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา 1. คุณลักษณะภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ของกํานัน ผูใหญบาน อําเภอแสวงหา
จัง หวัด อา งทอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานการมี
อิทธิพลเชิงอุดมคติ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา
2. คุณลักษณะผูนํายุคประเทศไทย 4.0 ของกํา นัน ผูใหญบา น อํา เภอแสวงหา จัง หวัดอา งทอง โดยรวมอยูใน
ระดั บ ปานกลาง และเมื่ อพิ จ ารณาเป น รายด า นเรี ยงตามลํ า ดั บ ไดดั ง นี้ ดา นเปด กวา งและเชื ่อ มโยง ดา นยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง ดานมีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย 3. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําแหงเปลี่ยนแปลง
ยุคประเทศไทย 4.0 ของกํานัน ผูใหญบาน อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง จะตองพัฒนาภาวะผูนําในการทํางาน
ทุกดาน กลาวคือ ควรมีวิสัยทัศนกวางไกลในการที่จะพัฒ นาหมูบาน ตั้งเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน ในแตละ
ปจ ะพัฒ นาดา นใดสอดคลอ งกับ สภาพความเปน จริง กระตุน ใหป ระชาชนเขา มามีส ว นรว มในการพัฒ นา
หมูบา น การประชุมตา ง ๆ กระตุนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและตระหนักถึงปญหาภายในหมูบานที่เกิดขึ้น
และนํา ปญหาที่เกิดขึ้นมาดํา เนิน การแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางรวดเร็ว เพราะการทํางานในยุคประเทศ
ไทย 4.0 จะตองทํางานเชิงรุก รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของประชาชนทุกคน มีการทํางานที่บูรณาการการ
ทํางานกับหนวยงานตาง ๆ มีการนําเทคโนโลยีหรือความรูใหมๆ มาปรับใชในการทํางาน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการทํางานใหม เพื่อใหสอดคลองกับระบบราชการ 4.0
คําสําคัญ: ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย 4.0 กํานัน ผูใหญบาน
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Abstract
The objectives of this research are: 1. To study the transformational leadership
characteristics in the Thailand 4.0 era of the village headman of Sawangha district, AngThong
province. 2. To Study the leadership characteristics of the Thailand 4.0 era of the village headmen
of Sawangha District, AngThong Province, and 3. To Propose guidelines for transformational
leadership development. In the era of Thailand 4.0 of the village headman of Sawangha District,
AngThong Province The sample group used in this research was 8,579 people in Sawangha Subdistrict, Sawangha District, a sample population of 382 people and 10 key informants. Data
analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, Mean, standard deviation and
content analysis.
The results of the study were as follows: 1. The transformational leadership characteristics of
the village headman of Sawangha District, AngThong Province. Overall was at a moderate level. And
when considering each side, can be ordered in order as follows Ideological influence In consideration
of individuality Inspiration Cognitive stimulation 2. Leadership Characteristics of Thailand 4.0 of the
Village Headman, Sawangha District, AngThong Province Overall was at a moderate level. And when
considering each side, can be ordered in order as follows Open and connected The people-centered
side Side with high performance and modern 3. Guidelines for the development of transformational
leadership in Thailand 4.0 era of the village headman of Sawangha District, Ang Thong Province
Must develop leadership in all aspects of work that is There should be a broad vision in which to
develop the village. Set clear development goals Each year will develop in any areas according to
reality. Encouraging people to take part in the development of the village The meetings
encouraged people to express their opinions and to be aware of the problems within the village
that arose. and bring problems that arise to take action to resolve problems for the people
quickly Because working in the era of Thailand 4.0 must be proactive Listen to the opinions and
suggestions of all citizens. Work that integrates with various departments and introduces new
technology or knowledge. To adapt to work Adapting ideas and new ways of working to comply
with the Bureaucracy 4.0
Keywords: transformational leadership, leader in the era of Thailand 4.0 , village headman,
headman
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พัฒนาการของกฎหมายและศาลของไทย สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวถึง พ.ศ. 2475
Development of Thai Law and Courts in the Reign of
King Chulalongkorn until B.E. 2475
พรรณรัตน โสธรประภากร1,* พัชรณัฏฐ สังขประไพ2 และกิจบดี กองเบญจภุช2
1

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
2
นักวิชาการอิสระ
* tuk3399@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบพัฒนาการของกฎหมายและศาลของไทย สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) มีคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนกฎหมายแมบทและมีศาลอยูหลายศาลตามกรม
กองตาง ๆ การลงโทษใชจารีตนครบาล เปนผลทําใหชาวตางชาติไมยอมขึ้นศาลไทย
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ไดปฏิรูปกฎหมายตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อราง
กฎหมายลักษณะอาญา รศ. 127 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนประมวลกฎหมายอาญา และจัดทําประมวลกฎหมายแพง
ใหเปนสากลเปนที่ยอมรับของตางชาติ ตลอดจนไดรวบรวมศาลที่อยูในกรม กองตาง ๆ มารวมอยูที่กระทรวง
ยุติธรรมและตั้งโรงเรียนสอนกฎหมาย เปนผลทําใหชื่อกฎหมาย และศาล ตลอดจนการลงโทษเปลี่ยนแปลงไป
คําสําคัญ: ศาล ประวัติศาสตรกฎหมายไทย รัชกาลที่ 5

Abstract

This article aims to inform the development of Thai law and courts in the reign of King
Chulalongkorn until the change of government in B.E. 2475. Because, in the Ayutthaya period to
the reign of King Chulalongkorn (Rama 5), there was the Phra Thammasat Scripture as the
master law and there were many courts according to various departments. The punishment
used the metropolitan tradition. As a result, foreigners refused to attend Thai courts.
The reign of King Chulalongkorn (Rama 5) has reformed the law, set up a committee to
draft a criminal law, Assoc. 127. Later, the name was changed to the Criminal Code and
created the Civil Code to make it internationally recognized by foreigners. In addition, the courts
in various departments were gathered at the Ministry of Justice and establishing law schools. As
a result, the name of the law and the courts, as well as the punishment, has changed.
Keywords: court, Thai legal history, Rama 5
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ความเปนอิสระทางการคลังในดานการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs): กรณีศึกษาเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก
Fiscal Autonomy in Revenue Collection of Local Administrative
Organizations in Special Economic Zones (SEZs):
A Case Study of Mae Sot municipality
ไททัศน มาลา1,* ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร1 จารุณี มุมบานเซา1 ฤทัยทิพย จันทรสระแกว1
และวิไลลักษณ เรืองสม1
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ จังหวัดปทุมธานี
* titus_vru@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงแหลงที่มาของรายไดของเทศบาลนครแมสอด จังหวัด
ตาก และ (2) เพื่อศึกษาความเปนอิสระทางการคลังในดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก
โดยมีวิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ จากเอกสารที่เกี่ยวของ การสนทนากลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 50 คน และการสังเกตปรากฏการณเชิงพื้นที่
ผลการศึกษา พบวา รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจากภาษีที่จัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทําใหขาดความเปนอิสระทางการคลัง เพราะตองพึ่งเงินรายไดสวนใหญจากรัฐบาล ใน
สวนของภาษีที่จัดเก็บเองมีเพียงรอยละ 13 เทานั้น ดังนั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจะมีความเปนอิสระทางการคลังดานรายไดจะตองสามารถจัดเก็บภาษีและกําหนดฐานภาษีไดเอง โดยเฉพาะ
ภาษี ที่ เ กิ ด จากการใช ท รั พ ยากรในท อ งถิ่ น เช น ภาษี สิ ง แวดล อ ม ค า ธรรมเนี ย มแรงงานต า งด า ว ค า บริ ก าร
คาธรรมเนียมจากการทองเที่ยว ดังนั้นจึงสรุปไดวาการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่ผานมานั้น อาจยังไมสามารถสะทอนถึงการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสูภูมิภาค การลด
ความเหลื่อมล้ํา การยกระดับรายไดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับทองถิ่นได
คําสําคัญ: ความเปนอิสระทางการคลัง การจัดเก็บภาษี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

Abstract
This article research is aimed to (1) study the sources of income of Mae Sot municipality
(2) study fiscal autonomy in revenue collection of Mae Sot municipality. A qualitative study
method was employed as method to analyze related documents, focus group, in-depth
interviews from 50’s key informants and observation without participation were used.
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The results of the study showed that the income of the Local Administrative
Organizations comes from the collected tax by government taxes and government grants
causing no fiscal autonomy because they have to rely mainly on income from the government
in terms of tax collected only 13 percent. Therefore, if the Local Administrative Organizations in
the Special Economic Development Zone is independent of fiscal, income must come from the
ability to collect taxes and set a tax base on their own especially taxes arising from the use of
local resources such as environmental taxes foreign labor fees, service fees / travel fees.
Therefore, it may conclude that although there was an investment promotion policy from the
government for the SEZs, it could not reflect to the distribution of prosperity to the region, the
reduction of inequality, the improving of income, and the development of local people life
quality.
Keywords: fiscal autonomy, revenue collection, special economic zones, local administrative
organizations
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การนําแนวคิดการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)
เพื่อวัดผลสําเร็จของโครงการสาธารณะเชิงพื้นที่
Application of The Social Impact Assessment (SIA) Concept to Measure
the Success of The Area-based Project
สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ1*
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
*supattra.tan@uru.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวคิดการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social Impact
Assessment: SIA) และการประยุกตใชในการประเมินผลลัพธทางสังคมของโครงการสาธารณะเชิงพื้นที่ พบวา
แนวคิดการประเมินผลลัพธทางสังคมมีจุดเนนเพื่อวัดผลการดําเนินกิจการหรือโครงการที่สามารถแสดงคุณคาตอ
สังคมไดภายใตหลักการที่สําคัญ คือ หลักธรรมาภิบาล เชน การมีสวนรวม และความโปรงใส ประโยชนของการ
ประเมินผลลัพธทางสังคม เชน ชวยทําใหทราบผลลัพธทางสังคมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น วิธีการการประเมินผล
ลัพธทางสังคมอยูภายใต 3 ทฤษฎี คือ แบบจําลองตรรกะ (Logic model) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of
Change) และการคํานวณความเชื่อมโยงผลลัพธ (Outcomes Linkage) เครื่องมือการประเมินผลลัพธทางสังคม
เชน หวงโซผลลัพธ (Impact Value Chain) โดยออกแบบเปนแผนที่ผลลัพธ (Outcomes Mapping)
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และการจัด
ตําแหนงเปาหมาย (Goal Alignment) ซึ่งเปนการนําผลลัพธที่ไดมาปรับเปาหมายและกิจกรรมใหม
การประยุกตใชในการประเมินผลลัพธทางสังคมของโครงการสาธารณะเชิงพื้นที่ เปนการนําเครื่องมือหวงโซ
ผลลัพธดวยการใชแผนที่ผลลัพธมาวิเคราะหโครงการการสงเสริมชุมชนเขมแข็งโดยการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
โดยภาคประชาสังคมตําบล คอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา โครงการเกิดผลลัพธตามที่กําหนดไว คือ เด็ก
และเยาวชนสามารถปฏิบัติตามหลักการและการแสดงบทบาทของพลเมืองที่มีจิตสํานึกตอชุมชนทองถิ่นมากขึ้น
และสามารถสรางสื่อเพื่อเผยแพรภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นใหสาธารณะรับรูได ประชาชนในชุมชนตําบลคอ
รุมเกิดการรับรูและภูมิใจในภูมิปญญาและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของตน และการดํารงอยูของภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณของชุมชนทองถิ่น
คําสําคัญ: การประเมินผลลัพธทางสังคม แผนที่ผลลัพธ โครงการสาธารณะเชิงพื้นที่

Abstract
This academic article’s purpose to present the concept of Social Impact Assessment (SIA)
and its application to assess the area-based project. It found that the SIA concept has the focal
point to measure the performance of the Social enterprises or projects that show the value of
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its under the principle of Good Governance; Participation and Transparency. There are lots of
benefits of SIA, such as a concrete outcome. It also found three theories for SIA methods: the
Logic model, Theory of Change, and the Outcomes Linkage. SIA tools, such as Impact Value
Chain is designed as the Outcomes Mapping that consists of Inputs, Activities, Outputs,
Outcomes, and Goal Alignment.
The SIA application to assess the area-based project which named “Promoting the
Community’s Strengthen by Conserving the Local wisdom of Civil society in Korum Sub-district,
Phichai District, Uttaradit Province”. The Impact Value Chain designed as the Outcomes Mapping
was used to analyze this project. It found that this project achieved its outcomes, including the
children and youth were able to follow the principles and roles of citizens who were more
conscious of the local community and created media to communicate the Local wisdom and
culture to the Public, People in the Korum community had a sense of awareness and pride in
their Local wisdom and culture, and the existence of the Local wisdom and cultural identity.
Keywords: social impact assessment, outcomes mapping, the area-based project
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การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของอากาศ
ยานไรคนขับของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
Comparative Analysis of Unmanned Aerial Vehicles Regulations in Thailand
and Australia on the Issue of Classification of Unmanned Aircraft
ฐาปนัต บัวภิบาล1,* บริพัตร รัชนีพันธ2 สุวิทย ไททอง1 พีรวัส เกิดสกุล2 และสุทธิพงศ โพธิ์ช2ี
1

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
*drmon639@outlook.com

2

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนการศึกษากฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของอากาศยานไรคนขับของ
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพโดยการการวิจัยเชิง เอกสาร
(Documentary Research) ซึ่งผลการวิจัยพบวาประเทศไทยและออสเตรเลียใชเกณฑวัตถุประสงคของการใชงาน
และเกณฑน้ําหนักในการแบงประเภทของอากาศยาน อยางไรก็ตามยังมีความแตกตางในรายละเอียดคอนขางมาก
ในประเด็นของการประเมินความเสี่ยง การรับรองความสมควรเดินอากาศ การออกใบอนุญาตนักบินอากาศยานไร
คนขับ และการใชงานอากาศยานไรคนขับที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการใชงานเชิงพาณิชย
ซึ่งจากขอแตกตางของกฎหมายทั้งสองประเทศสามารถนําไปรวบรวมเปนขอมูลเพื่อชวยประกอบการตัดสินใจใน
การปรับปรุงกฎหมายและขอบังคับในการใชอากาศยานไรคนขับของประเทศไทยใหปฏิบัติตามขอแนะนําของ
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศตอไปไดในอนาคต
คําสําคัญ: การเปรียบเทียบกฎหมาย อากาศยานไรคนขับ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย หนวยงาน

Abstract

This paper aims to identify and compare the key features of Unmanned Aerial Vehicles
regulations in Thailand and Australia on the issue of classification of unmanned aircraft. The
study adopted a documentary research approach, both from the regulatory documents and
related researches. The results of the research revealed that Thailand and Australia use the same
criteria to classify unmanned aircraft. Those are the objective of use and the weight. However,
there are still substantial differences in detail, for instance, risk assessment, airworthiness,
licensing, and a variety of unmanned aerial applications, especially for commercial use.
The research findings imply several conclusions identified as the most essential and it will be
necessary to adopt legislative changes to comply with the recommendations of the International
Civil Aviation Organization.
Keywords: regulation comparison, unmanned aerial vehicles, Civil Aviation Authority of
Thailand, Civil Aviation Safety Authority
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คุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
Desirable Characteristics of Local Leaders of the Community in Lamae
Sub-District Municipality, Chumphon Province
เชษฐ ใจเพชร1 ศศิพร ปานทิพย2,* สุรีพร ออนจันทรอม2 สราวดี เหลือแหล2 เกศกมล โนวัฒน2
และอลงกรณ เกตุณรายณ2
1

อาจารย ดร. สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดชุมพร
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดชุมพร
*nongmost43@gmail.com

2

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่
พึงประสงค 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค และ 3) เพื่อ
ศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง
คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลละแม จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
สถิติในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาเฉลี่ยสถิติ
ดวย (T-test) แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดในความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุ 61 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส สวนใหญมีระดับ
การศึกษามากที่สุดอยูในระดับประถมศึกษา ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพคาขายเปนจํานวนมากที่สุด และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,001–15,000 บาท ผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังของประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (คิดเปนคาเฉลี่ย (𝑥̅ =4.43) โดยเรียงลําดับจากคามากไปคานอย คือ ดานมนุษยสัมพันธ รองลงมา ดาน
จริยธรรม ดานการบริหาร ดานความรูความสามารถ และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบเปน
รายบุคคลไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในสวนของ เพศ อายุ สถานภาพ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะ
ประชาชนสวนใหญยังมีความคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธระหวางผูนํากับประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยเสริมสรางความเปนผูนําใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : คุณลักษณะ ผูนําทองถิ่น ความความหวัง

Abstract
This research aimed to (1) study and (2) compare population’s expectation toward desirable
characteristics of local leaders, and (3) investigate the recommendations of local people. This
quantitative research collected data from 360 people who live in Lamae Municipality, Chumphon
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Province. Questionnaires and research statistics, such as frequency distribution, percentage, mean,
and standard deviation were used as analytical tools. Statistical mean was discovered by (T-test)
with One-way ANOVA in statistically significant at 0.05.
Most participants are female with are over 61 years old and have marital status The
educational levels of participants are mostly elementary which their occupation is vendor and
the highest average monthly income is 10,001-15,000 The results of the study show that the
overall people's expectations toward local leadership characteristics are at the highest level
(𝑥̅ =4.43), which can be respectively classified as human relations, morality, ethics, knowledge
management, and personality. According to an individual comparison in education, occupation,
and monthly income, the study finds that there is a statistically significant difference at .05. In
terms of sex, age, and status, there is no statistically significant difference at .05. In the part of
recommendations, most of people suggested that the leaders should have an interpersonal
relation in order to build the confidence to the people in communities, which will strengthen
the leadership to those leaders.
Keywords : local leader, characteristic, expectation

407

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
(ระยะบรร

Good Governance of Nakhon Pathom Municipality Office,
Nakhon Pathom Province ทัด 8 จุด)
บรรพต กิติสุนทร1,* และพีรพล วงษทอง1

1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* banpot@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จัง หวัด
นครปฐม มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเทศบาล
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 กับการบริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของสํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งนครปฐม อํ า เภอเมื อ งนครปฐม จั ง หวั ด นครปฐม โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน 80 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 1) ระดับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน
เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก และ 3) การพัฒนาระบบราชการ
4.0 มีความสัมพันธกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.00018 จุด)
คําสําคัญ: เทศบาล การบริหารงาน ธรรมาภิบาล

Abstract
The purpose of this study is to study Good governance of Nakhon Pathom municipality
office, Nakhon Pathom province. There are 3 objectives: 1) to study the level of development of
the governance 4.0 of Nakhon Pathom Municipality office, Nakhon Pathom Province 2) to study
the level of Good governance of Nakhon Pathom Municipality office, Nakhon Pathom Province
and 3) to study the development of the governance 4.0 was related to the good governance of
Nakhon Pathom municipality office, Nakhon Pathom province.A questionnaire was used to
collect data from 80 populations. The statistics used for data analysis were frequency, mean,
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standard deviation and Pearson's correlation coefficient with statistical significance at the level
of 0.05
The results of this study found that 1) the level of development of the governance 4.0 of
Nakhon Pathom municipality office, Nakhon Pathom province was at a high level 2) the level of
good governance of Nakhon Pathom municipality office, Nakhon Pathom province at a high
level and 3) the development of the governance 4.0 was related to the good governance of
Nakhon Pathom municipality office, Nakhon Pathom province with statistical significance at the
level of 0.01 and 0.0001.
Keywords: municipality, administration, good governance
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ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต7
Work Efficiency of Anti-Corruption in Public Sector Office Area 7
บรรพต กิติสุนทร1* และณัฐพันธ อินทรสุวรรณ1
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*banpot@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เขต7 มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ
เขต7 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน 27 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 1) ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต7 อยูในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 อยูในระดับมาก และ 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 โดยมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต

Abstract
The purpose of this study is to study Work efficiency of anti-corruption in public sector
office area 7. There are 3 objectives: 1) to study the level of factors that affect the performance
of anti-corruption in public sector office area 7, 2) to study the level of work efficiency of anticorruption in public sector office area 7 and 3) to study the factors that affect the performance
was related to the work efficiency of anti-corruption in public sector office area 7. A
questionnaire was used to collect data from 27 populations. The statistics used for data
analysis were frequency, mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient with
statistical significance at the level of 0.05
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The results of this study found that 1) the level of factors that affect the performance of
anti-corruption in public sector office area 7 was at a high level 2) the level of work efficiency of
anti-corruption in public sector office area 7 at a high level and 3) the factors that affect the
performance was related to the work efficiency of anti-corruption in public sector office area 7
with statistical significance at the level of 0.05 and 0.0018 points)
Keywords: efficiency, performance, anti-corruption office
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การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
High Performance Organization Development of Permanent Secretary
Office, Nakhon Pathom City Municipality Office,
Nakhon Pathom Province )
บรรพต กิติสุนทร1,* และชยุตม นิลพันธุ1
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*banpot@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํา งานสูง ของสํา นักปลัดเทศบาล เทศบาลนคร
นครปฐม จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการ
สวนทองถิ่นของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาองคกรให
มี ศั กยภาพการทํา งานสู ง ของสํา นัก ปลัด เทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จัง หวั ดนครปฐม และ 3) เพื่อ ศึก ษา
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง
ของสํานั กปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใชแ บบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน 153 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 1) ระดับสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นของสํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก 2) ระดับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของ
สํ า นั กปลัด เทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จัง หวัด นครปฐม อยู ในระดับ มาก และ 3) สมรรถนะหลัก สํา หรั บ
ขาราชการสวนทองถิ่นมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.0018 จุด)
คําสําคัญ: เทศบาล การพัฒนาองคการ ศักยภาพการทํางาน

Abstract
The purpose of this study is to study High performance organization development of
permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province.
There are 3 objectives: 1) to study the level of core competency for local government officials
of permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom
province 2) to study the level of High performance organization development of permanent
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secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province and 3) to
study the core competency for local government officials was related to the High performance
organization development of permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality
office, Nakhon Pathom province. A questionnaire was used to collect data from 153
populations. The statistics used for data analysis were frequency, mean, standard deviation and
Pearson's correlation coefficient with statistical significance at the level of 0.05
The results of this study found that 1) the level of core competency for local government
officials of permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom
province was at a high level 2) the level of High performance organization development of
permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province
at a high level and 3) the core competency for local government officials was related to the
High performance organization development of permanent secretary office, Nakhon Pathom city
municipality office, Nakhon Pathom province with statistical significance at the level of 0.05,
0.001.
Keywords: municipality, organization development, performance
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ความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรี
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
People’s cognition to the administration of Nakhon Chai Si Subdistrict
Municipality, Nakhon Pathom Province
มนูญ จันทรสมบูรณ1* และปรมัตย อิ่มจิตต1
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* manoon77@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล 2)
ปจจัยที่สงผลตอความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน
ประชาชนที่อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลนครชัยศรี จํานวน 400 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตาม
สัดสวนกระจายตามรายชุมชน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาพิสัย
(R) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test คาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) F-test ผล
การศึกษาพบวา
1. ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก
โดยดานลักษณะการบริหารงานของเทศบาลและดานการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล อยูใน
ระดับมาก สวนดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาล อยูในระดับนอย
2. ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรู
ขอมูลขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมไมแตกตางกัน
3. ประชาชนที่มี เพศ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม
แตกตางกัน
4. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตําแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การ
รับรูขอมูลขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานลักษณะการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีไมแตกตางกัน
5. ประชาชนที่มี อาชีพ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดาน
ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตําบลนครชัยศรีแตกตางกัน
6. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
การรับรูขอมูลขาวสารตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลไมแตกตางกัน
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7. ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได ตําแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูล
ขาวสารตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานเทศบาลไมแตกตางกัน
8. ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล
ในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาลแตกตางกัน
คําสําคัญ: ความรูความเขาใจของประชาชน การบริหารงานเทศบาล

Abstract
The purposes of this research were to study: 1) the people's cognition to municipal
administration 2) the factors affecting the people's cognition to municipal administration. The
research samples was 400 people who live in Nakhon Chai Si Subdistrict Municipality, derived
by proportional stratified random sampling as distributed by community zone. The
questionnaire was used as a research tool. The researcher was used a quantitative method and
a computer program for data analysis. The statistics was used in frequency, percentage, range
(R), standard deviation (S.D.), the t-test statistic and one-way analysis of variance. F-test. The
study was found that
1. Overall, level of people’s cognition to municipal administration were mostly at the
high level. Management style and administration participation in municipal administration were
in high level. The municipal legal was in low level.
2. The people with difference in age, education level, occupation, income, social status,
period of residence in the community zone, perception of information, had no difference
people’s cognition to municipal administration.
3. The people with difference in sex, had difference people’s cognition to municipal
administration.
4. The people with difference in sex, age, education level, income, social status, period of
residence in the community zone, perception of information, had no difference people’s
cognition to management style of municipality.
5. The people with difference in occupation, had difference people’s cognition to
management style of municipality.
6. The people with difference in sex, age, education level, occupation, income, social
status, period of residence in the community zone, perception of information, had no difference
people’s cognition to people participation of municipality.
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7. The people with difference in sex, age, occupation, income, social status, period of
residence in the community zone, perception of information, had no difference people’s
cognition to the legal of municipality.
8. The people with difference in education level, had no difference people’s cognition to
the legal of municipality.
Keywords: people’s cognition, municipal administration
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กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหาอุปสรรคและแนวทาง
การปรับปรุงแกไขของสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
Corruption Prevention Operation Process, Problems, Obstacles and
Solutions of the NACC Regional Office 7
มนูญ จันทรสมบูรณ1* และปรารถนา อยูสนอง1
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* manoon77@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานดาน
การปองกันการทุจริต 2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต 3) เพื่อ
เสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ผูใหขอมูลในการวิจัยไดแก
บุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ทั้งหมดจํานวน 33 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ในการวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยสรุปไดวา
1. กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
กระบวนการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการวางแผนการดําเนินงาน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล
การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการจัดงบประมาณ ยังเปนรูปแบบระบบราชการ
ตามสายการบังคับบัญชาที่ถูกกําหนดและควบคุมตามลําดับจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคตางๆ มีลักษณะจากบน
ลงลาง(Top- Down)
2. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
2.1 มาตรการในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตยังไมชัดเจน
2.2 ขาดการทําฐานขอมูลการปองกันการทุจริต
2.3 ขาดความรวมมือจากภาคสวนตางๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2.4 ความนาเชื่อถือของบุคคลภายนอกตอการปราบปรามการทุจริตยังไมดีมากนัก
2.5 การรวมกลุมเครือขายการปองกันการทุจริตยังไมเขมแข็งเทาที่ควร
3. แนวทางการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
3.1 คณะกรรมการ ป.ป.ช. สวนกลางควรกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3.2 จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตในพื้นที่เพื่อนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน
3.3 มีการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานภาครัฐและประชาชนใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
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3.4 สรางกลยุทธในดานการประสานงานความรวมมือทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งสราง
เครือขายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
คําสําคัญ : กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงแกไข
สํานักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

Abstract
This qualitative research aimed to 1) study anti-corruption operational process 2) study
problems and obstacles related to anti-corruption practice 3) guidelines to solution anticorruption operational process. The research person was 33 officers of the NACC Regional
Office 7. The research instrument was a interview constructed by the researcher. Data were
descriptive analysis. The results were showed that.
1. Anti-corruption operational process
The operation process of planning, organizing, staffing, directing, coordinating,
reporting and budgeting was bureaucracy and hierarchy system. All be Top-Down, dominated
and commanded from the central NACC to the NACC Regional Office 7.
2. Problems and obstacles related to anti-corruption practice.
2.1 The operational practices in anti-corruption was not clear.
2.2 Lacking of data base for anti-corruption prevention.
2.3 Lacking of cooperation from various sectors including the public, private and
people sector.
2.4. The credibility to outsiders, anti-corruption operational process, was not very
good.
2.5 The participation of anti-corruption networks was not strong.
3. Guidelines for improving and solving the anti-corruption work process
3.1 The central NACC should continuously making policy and planning as well as
the operational practices in anti-corruption should clear. This will result in the operation to
achieve the goal.
3.2 Making database for anti-corruption prevention
3.3 Making proactively publicize to inform public sector and people to understand
anti-corruption operational process.
3.4 Making a strategy to coordinating both inside and outside the organization.
Including make people network for preventing in anti-corruption.
Keywords: anti-corruption operational process, problems and obstacles, guidelines to solution
anti-corruption operational process, the NACC Regional Office 7
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แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC
ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Guidelines for the Development of the POCCC Administrative
Processes of the Administrative Staff of the Administrative Division at
Song Phi Nong District Suphanburi
อรุณี อินสมตัว1* และ กรรณิการ สุวรรณศรี1
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*drjoykannika@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของพนักงานฝายบริหารงาน
ปกครอง ที่ ว า การอํ า เภอสองพี่ น อ ง อํ า เภอสองพี่ น อง จัง หวัด สุ พรรณบุ รี รวมไปถึง เสนอแนวทางการพัฒ นา
กระบวนการบริหารงานของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
รูปแบบวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
โดยเทคนิคการพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสัมภาษณ จากผูใหขอมูลจํานวนทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย เพศหญิง
จํานวน 5 คน ที่มีอายุระหวาง 28 – 58 ป ระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 1 คน ปริญญาตรี จํานวน 4 คน
แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงาน ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การบริหารงานภายในกลุมมีคําสั่งแบงงาน
อย า งชั ด เจน และมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ งานทุ ก ฝ า ย ข อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นา
กระบวนการบริหารงาน ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การทํางานตองมีการวางแผนการทํางาน การจัดองคกร การสั่ง
การ ประสานงาน และการควบคุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา, กระบวนการบริหารงาน, หลัก POCCC

Abstract
This article aims to Study the management process with POCCC principles of
administrative department staff. Song Phi Nong District Office Song Phi Nong District Suphanburi
As well as suggesting guidelines for the development of administrative processes of the
administrative department staff Song Phi Nong District Office Song Phi Nong District Suphanburi.
The research model was qualitative research. The interview questionnaire was used to
collect data and analyze the data using descriptive analysis techniques.
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The results of the study showed that Interview respondents from the total number of
informants 5 people consisted of 5 female persons aged between 28 - 58 years old, 1 master's
degree level, 4 bachelor degree persons. The management of the work within the group has a
clearly divided order and have a relationship with all parties Suggestions and opinions on
guidelines for the development of the management process. Work requires regular planning,
organization, order, coordination and control. To make work for effectiveness and efficiency.
Keywords: Guidelines for the development, administrative processes, POCCC Principles
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สถานภาพอํานาจของระบอบกษัตริยใ นสมัยอาณาจักรโรมัน
The Status Power of Monarchy in The Roman Kingdom
ธิติพงศ มีทอง1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีจุดมุงหมายในการศึกษาสถานภาพอํานาจของกษัตริยในสมัยอาณาจักรโรมัน ซึ่งเปนชวง
ระยะเวลาแรกเริ่มของการกอตั้งกรุงโรมอันเปนอารยธรรมโบราณของชาวตะวันตก การปกครองในสมัยอาณาจักร
โรมันแรกเริ่มนั้นเปนรูปแบบการปกครองระบอบกษัตริย ซึ่งมีปรากฎตามตํานานคําบอกเลาที่ไดมีการบันทึกไวเปน
ลายลักษณอักษรในสมัยสาธารณรัฐโรมันซึ่งเปนสมัยการปกครองในชั้นหลัง ทั้งนี้สมัยดังกลาวถือไดวากษัตริยโรมัน
มีอํานาจตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางเต็มเปยมทุกประการ ทั้งในดานการบริหาร นิติบัญญัติแล ตุลาการ
อยางครบถวน ไมเพียงแตเทานั้นสิ่งที่เสริมสรางใหพระราชสถานภาพของกษัตริยสูงสงขึ้นยังรวมไปถึงการเปนทรง
ดํารงตําแหนงเปนสังฆนายกอันเปนตําแหนงทางศาสนาดวย ทําใหกษัตริยทรงมีอํานาจทั่งในทางโลกและทางจิต
วิญญาณ อยางไรก็ตาม ระบอบกษัตริยโรมันก็ไดเสื่อมลงเพียงเจ็ดชั่วรุนและก็ไดถูกเปลี่ยนมาเปนรูปแบบการ
ปกครองแบบสาธารณรัฐโรมันในเวลาตอมา ทําใหอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชยของกษัตริยโรมันที่เคยมีมายุติลง
และไดถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบสาธารณรัฐโรมันในทายที่สุด
คําสําคัญ: สถานภาพอํานาจอาณาจักรโรมัน ระบอบกษัตริย อาณาจักรโรมัน

Abstract
The purpose of this article is to study the power of monarchy in the period of Roman
kingdom, the initial age of the founding of Rome and the ancient civilization of the West. The
government in the early Roman kingdom was a form of monarchy appearing according to the
legend, the pulpit has been recorded later in the writing documents during the later Roman.
However, at that time it can be considered that the Roman king had a full absolute monarchy
in all respects namely administration, legislation and judiciary in its entirety. The power of the
royal status include being a supreme chief, a highest religious position in Roman kingdom. This
gives the monarch’s power both in the world and in the spirit. The Roman monarchy,
notwithstanding; had only declined for seven generations and that it was later changed to a
form of consul, the new rule of the Roman Republic. This brought an end to the absolute
power of the Roman kings and was eventually changed to a Roman republic.
Keywords: Roman empire, absolute monarchy, Roman council
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ปญหาการปฏิบตั ิงานของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทํา
ความผิด ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม
Problems of Police Officers Performance in Cases Involving Juvenile
Crimes. Study the Area Responsible for the Muang Nakhon Pathom
Police Station
ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา1,* และอัษฎา กลาหาญ2
1

อาจารยสาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
atsadaklahan@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยเรื่อง “ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด 2) เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติหนา ที่ของเจาหนา ที่ตํา รวจเกี่ยวกับ คดีที่เด็กและเยาวชนกระทํา ความผิด ศึกษาพื้น ที่รับ ผิดชอบสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ เจาหนาที่
ตํารวจที่มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรง จํานวน 5 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบ
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม พบปญหาตาง ๆ แบงออกเปน 3 สาเหตุ ไดแก 1) สาเหตุการกระทําความผิดของเด็ก
พบวาสภาพแวดลอมทางสังคมและสภาพทางดานครอบครัวนั้น มีอิทธิพลตอความประพฤติของเด็กและเยาวชน 2)
ปญหาดานการปฏิบัติงาน พบวากฎหมายใหสิทธิและความคุมครองกับเด็กและเยาวชนมากจนเกินไปและมีขั้นตอน
ยุงยากมากเปนพิเศษ 3) ปญหาดานบุคลากร พบวาปญหาการการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ
ดานกฎหมาย
2. แนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด
ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จะตองประกอบดวยสถาบันครอบครัว ควรตองใหความรักความ
อบอุน ไมปลอยปะละเลยเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในชวงวัยที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดไดงาย คอยสังเกตพฤติกรรมเมื่อเห็น
วามีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงไปในทางที่ผิด ก็ตองใหคําปรึกษาแนะนําและชี้ใหเห็นถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่จะไดรับ
หากวาไดกระทําความผิด และควรแกไขกฎหมายใหเหมาะสมแกการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนและแกไข
บทลงโทษใหเด็ดขาด จนเด็กและเยาวชนเกรงกลัวตอผลที่จะไดรับหากวาตนไดกระทําความผิดและไมกลาที่จะกระทํา
ความผิดซ้ําอีก
คําสําคัญ : การกระทําความผิด เด็กและผูเยาวและเจาหนาที่ตํารวจ
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Abstract
This research has purposes: 1) 1) to study the problems Subject research “Problems in
the performance of police officers related to juvenile crimes. Study the area responsible for the
Muang Nakhon Pathom Police Station "with the objective 1) to study the problem Barriers to
performing duties of the police in connection with juvenile crimes 2) To study solutions to
problems in performing duties of police officers in connection with juvenile cases. Study the
area of responsibility of Muang Nakhon Pathom Police Station This research is a qualitative
research.
The sample used in this research was 5 police officers directly involved in the data
collection. The instrument for data collection was interview form.
1. Problems in the performance of police officers in the case of juvenile offenses. To
study problems and obstacles in performing duties of police officers in connection with juvenile
crimes Studied the area of responsibility for Phuthon Muang Nakhon Pathom Police Station,
found various problems divided into 3 causes: 1) The cause of the offense of the child was
found in the social environment and the state of the family Influence the behavior of children
and young people 2) Performance problems found that the law gave too many rights and
protection to children and youth and a particularly difficult process 3) Personnel problems It
was found that there was a lack of personnel with legal knowledge and experience.
2. Guidelines for solving problems in performing duties of police officers in connection
with juvenile cases Study the area responsible for Phuthon Police Station, Mueang Nakhon
Pathom must consist of family institutions Should give love and warmth Do not neglect children
and youth who are in the age of being easily misled keep an eye on behavior when you see
that there is a risk of misuse It must give advice and point out the legal penalties that will be
received. If you have committed an offense and should amend the law to suit the offense of
children and youth and fix the punishment completely Until children and youth are afraid of
the consequences if they have committed an offense and do not dare to repeat it.
Keywords: offense, children and minor ,police officers
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การนํานโยบายการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบตั ิ
Good Agricultural Practices (GAP) Policy Implementation
กฤตติกา เศวตอมรกุล1,*
1

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*
kittika.saw@dpu.ac.th

บทคัดยอ
บทความเรื่องการศึกษาการนานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค คือ 1.
เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ และ 2. เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการนานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ ซึ่งเปนบทความวิชาการ โดยผูเขียนไดทาการ
วิเคราะหและเรียบเรียงจากการถอดบทเรียนในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย ในคณะกรรมาธิการการ
พาณิชยและทรัพยสินทางปญญา สภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 11-12 เรื่องพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการ
พาณิชย ทั้งนี้ไดมีการศึกษาเพิ่มเติ่มจากแหลงขอมูลตางๆ โดยผลการศึกษามีดังนี้ 1. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
นานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ มี 4 ปจจัยคือ 1) การขอการรับรองมีขั้นตอนที่ซับซอน
ขัดกับหลักปฏิบัติทั่วไปของเกษตรกร 2) อุปสรรคดานการจาหนาย 3)เจาหนาที่ตรวจสอบไมเพียงพอ 4) ผูบริโภค
ขาดความเขาใจดานอาหารปลอดภัย และ 5) ผูสงออกมีความตองการสินคาที่ผานการรับรองมาตรฐานที่มากยิ่งขึ้น
ซึ่งถือเปนอุปสรรคที่สาคัญตอการนานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ 2. ขอเสนอแนะ
แนวทางการนานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ ภาครัฐควรเขามาบริหารจัดการเพื่อให
ประเทศไทยมีสินคาการเกษตรที่ปลอดภัย ดังนี้ 1) รัฐบาลควรผลักดันใหสินคาเกษตรปลอดภัยเปนวาระแหงชาติ 2)
เรงการพัฒนาบุคลากร/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดานการใหคาปรึกษาและตรวจสอบการรับรอง 3) การพัฒนาเกษตรกร
ยุคใหมใหมีศักยภาพการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ได 4) การสรางการสามการสราง
การรับรูสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย และ 5) มาตรการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรายใหมที่ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทั้งนี้หนวยงานภาคเอกชนควรใหความมือในการจัดจาหนายและผลิตสินคาที่ได
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ดวย
คําสาคัญ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สินคาเกษตรปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

Abstract
The objectives of this article on the study of good agricultural practice policy (GAP) are: 1.
To study the factors affecting the implementation of the Good Agricultural Practices (GAP) policy
and 2. To suggest guidance. Good Agricultural Policy (GAP) practice, which is an academic
article. The authors analyzed and compiled lessons from the lessons learned at the
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commercial subcommittee. In the Commission on Commerce and Intellectual Property 11-12
House of Representatives on the issue of Guidelines for Promoting Good Agricultural Practices
(GAP) to raise the quality of agricultural products. As an advisor to the Subcommittee on
Commerce There has been additional studies from various sources of information. The results of
the study are as follows: 1. The study of factors affecting the implementation of the Good
Agricultural Practices (GAP) policy has four factors: 1) Getting certification involves a complex
process. This is contrary to the general practice of farmers. 2) Barriers to distribution. 3)
Insufficient inspectors, 4) consumers lack understanding of food safety, and 5) exporters
demand more certified products. This is a major obstacle to the implementation of the Good
Agricultural Practices (GAP) policy. 2. Guidance Guidance on the implementation of the Good
Agricultural Practices (GAP) policy. Safe agricultural products are as follows: 1) The government
should push to make agricultural products safe as a national agenda. 2) Accelerate the
development of personnel / staff involved in advising and verifying the certification. Produced in
accordance with Good Agricultural Practices (GAP) 4) the creation of a third generation of
awareness of agricultural products and food safety and 5) incentive measures for new farmers
to comply with good agricultural practice standards (GAP), however, the private sector should
provide expertise in the distribution and manufacture of products that meet the Good
Agricultural Practices (GAP) standards.
Keywords: good agricultural practices, safe agricultural products, produced in accordance with
good agricultural practices
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บทคัดยอ
ในปจจุบันสวัสดิการทางสังคมมีค วามสําคัญอยางยิ่ง สําหรับ ประชาชนในแตละพื้นที่ เพื่อใหป ระชาชน
สามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึง ซึ่งผูศึกษาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการทางสังคมของ
เทศบาลตําบลธรรมศาลาจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาดังตอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหาร
สวัสดิการทางสังคมของเทศบาลตําบลธรรมศาลาจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการบริหารสวัสดิการ
ทางสังคมของเทศบาลตําบลธรรมศาลาจังหวัดนครปฐม โดยมีประชากรที่ใชในการศึกษา บุคลากรและพนักงานใน
สํานักงานเทศบาลตําบลธรรมศาลาโดยการสัมภาษณเชิงลึก จํานวนทั้งหมด 20 คน โดยใชแบบสัมภาษณเปน
เครื่องมือในการวิจัย และการจัดสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญดานการคลังทองถิ่นจํานวน 8-10 คน ผลการศึกษา
พบวา 1) สวัสดิการดานการศึกษา หนวยงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหการสนับสนุน
หนวยงานสถานศึกษา ในการพัฒนาสถานที่ วัสดุ อุปกรณการศึกษา การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สนับสนุน
งบประมาณสงเสริมโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษา สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ใหนักเรียนทุกคนไดรับการบริการ
อยางเพียงพอและทั่วถึง ไดใหความชวยเหลือประชาชนที่มีบุตรหลานและฐานะอยากจน โดยการมอบทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและฐานะทางบานยากจน 2) สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล หนวยงานไดสงเสริม
และสนั บ สนุ น งานด า นสาธารณสุ ข โดยการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฝ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขหมูบาน เพื่อใหมีความรูดานสุขภาพ 3) สวัสดิการดานที่พักอาศัย ในเรื่องที่พักอาศัยของประชาชนใน
ทองถิ่น ที่ไมมีที่พักอาศัยทางหนวยงานรัฐก็ไดเขามาชวยเหลือ คือไดมีการจัดทําที่พักอาศัยในพื้นที่ของหลวง เพื่อให
เปนที่พักชั่วคราวแกประชาชนที่ไมมีพื้นที่เปนของตัวเองไดพักอาศัย 4) ดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในดานของคุณภาพชีวิตการทํางาน เจาหนาที่ พนักงาน และประชาชนในทองถิ่น มี
การทํางานที่ทําใหชีวิตของตัวเองมีคุณคา หรือมีงานทําจะทําใหความเปนอยูดีขึ้น
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ สวัสดิการทางสังคม เทศบาล
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Abstract
In the present social welfare is very crucial in each area in order to provide social welfare
equally. The researcher studied Social Welfare Management of Thammasala Subdistrict
Municipality, Nakhon Pathom. The objectives of this research were to studied the social welfare
administrative of Thammasala Subdistrict Municipality, Nakhon Pathom and to studied the
ways in social welfare administrative of Thammasala Subdistrict Municipality, Nakhon Pathom.
The population of this research was 20 people in in-dept interview and 8-10 staffs on focus
groups discussion. This research found that 1) educational welfare: the organization supported
basic education, location, materials, educational material, the staffs of schools for excellence
academic. Moreover, it supported the food project for the students and gave the scholarship for
poor students 2) health welfare: it supported the staffs development, village health volunteers
to know about healthy. 3) housing welfare: the people do not have a house, the government
helped them to have housing. 4) the quality of local people: the local people improved the
quality of life. The people have good quality of life.
Keywords: management, social welfare
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้นําเสนอการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) ผล
การ ศึกษาพบวาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skills) เปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาองคการ
ดิจิทัล (Digital Organization) ทั้งองคการดิจิทัลภาครัฐหรือรัฐบาลดิจิทัล และองคการดิจิทัลภาคเอกชน
นอกจากนี้ยังพบวาทักษะดานดิจิทัล ความเปนพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัลมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
โดยการจะเป น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล ที่ ดี นั้ น ต อ งมี ค วามฉลาดทางดิ จิ ทั ล ที่ ป ระกอบด ว ยทั ก ษะและความรู ทั้ ง ในเชิ ง
เทคโนโลยีและการคิดขั้นสูง หรือที่เรียกวา “ความสามารถดา นความเขา ใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital
Literacy) ในฐานะพลเมืองที่ใชชีวิตอยูในสังคม การเรียนรูและเขาใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบออนไลนยอมเปน
พื้นฐานสําคัญสําหรับการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี
สําหรับขอเสนอแนะที่สําคัญในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในโลกแหงอนาคตนั้น สิ่งสําคัญ
นอกจากทักษะดานดิจิทัลแลว ยังตองพัฒนาทักษะเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ (Professional Skills) ควบคูกันดวย
นอกจากนี้การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลในการเขาสูยุคชีวิตวิถีใหม (New normal) การพัฒนาคนทั้งในองคการดิจิทัล
ภาครัฐหรือรัฐบาลดิจิทัล และองคการดิจิทัลภาคเอกชนยังตองการใหคนทํางานมีทักษะหลายดาน (Multi-skilled)
มากขึ้น มีทักษะการทํางานเปนทีม มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถจัดการกับความเครียดและความแปลกแยกได
รวมทั้งตองเตรียมรับมือกับการที่ไมสามารถคาดการณไดในระดับที่สูงขึ้น (High level of unpredictability)
คําสําคัญ : ทักษะดานดิจิทัล ความเปนพลเมืองดิจิทัล ชีวิตวิถีใหม

Abstract
This academic paper presents the development of digital skills and working in a New Normal
.The results show that digital skills are one of the key components leading to the development of
digital organizations, either a digital government organization or a digital government and private
digital organizations. It was also found that digital skills, digital citizenship and digital intelligence are
interrelated.
By becoming a good digital citizen must have digital intelligence that consists of both
technological and advanced thinking skills and knowledge. Also known as "Ability to understand
and use digital technology" (Digital Literacy), as a citizen living in society Knowing and
428

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

understanding online rights and responsibilities is the basis for good digital citizenship. For key
suggestions for developing digital skills and working in the world of the future, Important aside from
digital skills. Still need to develop specialized skills for the profession (Professional Skills) at the same
time. In addition, the development of digital skills in entering a New normal development of people
in digital organizations, government sectors or digital governments. And digital organizations, the
private sector still wants workers to have many skills (Multi-skilled) more have teamwork skills with
constant learning. Able to deal with stress and alienation as well as having to be prepared to
deal with higher levels of unpredictability
Keywords: digital skill, digital citizenship, new normal
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวัดระดับองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา 2)
เพื่อศึกษาแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จํานวน 201 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหาคาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเก็บรวบรวมขอมูลดวยคําถามปลายเปดโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานการหาความรู ดานน้ําใจงาม ดานการผอนคลาย ดานใชเงินเปน ดานครอบครัว
ที่ ดี ด า นมี สั ง คมดี ด า นสุ ข ภาพดี และด า นคุ ณ ธรรม ส ว นแนวทางการสร า งองค ก รแห ง ความสุ ข กรณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดังนี้ 1) ดานการหาความรูควรหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ 2) ดาน
น้ําใจงามควรเสียสละ ชวยเหลือ เอื้อเฟอตอบุคคลอื่น 3) ดานการผอนคลายควรจัดสรรเวลาการทํางานและเวลา
พักผอนใหสมดุล 4) ดานใชเงินเปนควรอยางระมัดระวังในการใชจายเงิน 5) ดานครอบครัวที่ดีควรใสใจดูแลสมาชิก
ในครอบครัวดวยการพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน 6) ดานมีสังคมดีควรสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงาน
หัวหนา และชุมชน 7) ดานสุขภาพดีควรออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพื่อใหรางกายมีความแข็งแรง และ 8) ดาน
คุณธรรมควรสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
คําสําคัญ: องคกรแหงความสุข โรงพยาบาลจันทรุเบกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Abstract
The purpose of this research 1) to measure the level of Happy Workplace, a case study
of Chantharubeksa Hospital, 2) to study the guidelines for creating Happy Workplace, a case
study of Chantharubeksa Hospital. It is descriptive research. The sample group was 201 persons
of Chanthabueksa Hospital. Data analysis using statistics for frequency, percentage, mean,
standard deviation and content analysis.
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The results of the study of measure Happy Workplace, case study of Chanthabueksa
Hospital found that the overall level was at a high level of in order as follows : happy brain,
happy heart, happy relax, happy money, happy family, happy society, happy body, and happy
soul. The guidelines for creating Happy Workplace case study of Chanthabueksa Hospital as
follows : 1) happy brain should keep studying more from various learning sources, 2) happy
heart should be sacrificed, helpful, and generous to others, 3) happy relax should be allocated
in a balance of time work and rest time, 4) happy money should be used carefully and spent
carefully, 5) happy family should pay attention to take care of family members by talking to
each other and having conversation discuss, 6) happy society should be established a good
relationships between colleagues supervisors and communities. 7) happy body should exercise
regularly to be strong, 8) happy soul should be promoted religious activities.
Keywords: creating happy workplace, Chanthabueksa Hospital, Kamphaengsaen District,
Nakhon Pathom Province
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สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
Knowledge and Understanding of Social Security Benefits of the
Insurer,Social Security Office Nakhon Pathom
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของ
ผูประกันตน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของผูประกันตน เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา กลุมตัวอยาง คือ ผูประกันตนสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม จํานวน 377 คน การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ผูประกันตนสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนจากประกันสังคมอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ดานประโยชนทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ดานกองทุนประกันสังคม ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ดานเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ดานประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ดานการเปนผูประกันตน ดานประโยชนทดแทน
กรณีวางงาน ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร และดานประโยชนทดแทนกรณีตาย
แนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของผูประกันตนในแตละดาน ดังนี้ 1) ดานประโยชน
ทดแทนกรณีชราภาพควรขยายเวลาการรับสิทธิประโยชนและการเพิ่มคาชดเชย 2) ดานประโยชนทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยควรไดรับสิทธิประโยชนที่สูงขึ้นและดูแลชวยเหลือผูประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุได
อยางทันที 3) ดานกองทุนประกันสังคมควรนําเงินเขากองทุนใหเพียงพอตอความตองการของผูประกันและเปด
โอกาสใหลูกจางที่พนสภาพจากการทํางานมีสิทธิในการสงเงินเขากองทุนนําเงินเขากองทุนอยางเหมาะสม 4) ดาน
ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพควรจายคาชดเชยตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นและขยายระยะเวลาการรับเงิน
ทดแทนใหเหมาะสม 5) ดานเงินสมทบกองทุนประกันสังคมควรขยายระยะเวลาการขาดสงเงินสบทบของ
ผูประกันตนและสนับสนุนเงินสมทบในกรณีเกิดเหตุการณตางๆ เชน โรคระบาดโควิด 19 ฯลฯ 6) ดานประโยชน
ทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรควรเพิ่มการใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนสําหรับบุตรและจัดหาสวัสดิการใหกับบุตร
ของผูประกันตน 7) ดานการเปนผูประกันตนควรไดรับความคุมครองจากการทํางานและเปนผูประกันตนโดยสมัคร
ใจ 8) ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ควรหาอาชีพใหกับผูประกันตนที่วางงานพึ่งตนเองไดและเพิ่มประโยชน
ทดแทนกรณีวางงานโดยเพิ่มเงินใหกับผูประกันตน 9) ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรควรเพิ่มระยะเวลาการ
พักฟนของผูประกันตนที่พึ่งคลอดบุตรและจัดสวัสดิการตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุตร และ 10) ดานประโยชนทดแทน
กรณีตายควรจายคาชดเชยกับครอบครัวตามความเหมาะสมและใหความชวยเหลือแกทายาทที่เปนธรรม
คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ สิทธิประโยชนจากประกันสังคม ผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
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Abstract
The purpose of this research 1) to study knowledge and understanding of social security
benefits of the insurers, and 2) to study guidelines for promoting social security benefits of the
insurers. It is descriptive research. The sample group was 377 insured persons of Social Security
Office Nakhon Pathom. Data analysis using statistics for frequency, percentage, mean, standard
deviation and content analysis.
The results of the study showed that most insurers have a high level of knowledge and
understanding about social security benefits in descending order as follows: benefits for
replacing old age, benefits for compensation in the event of danger or illness, social security
fund, benefits for compensation in the event of disability, social security fund contribution,
compensation benefits in the case of child welfare, being an insurer, benefits for unemployment
compensation, benefits for replacement in case of childbirth should increase the recovery
period of the insured person who has just given birth and provide various benefits related to
children, and benefit in case of death.
The guidelines for promoting social security benefits of the insured persons in each area
are as follows: 1) benefits for replacing old age should be extended the period for benefits and
increased compensation, 2) benefit for compensation in the event of danger or illness should
receive higher benefits and take care of helping insured persons who are in an accident
immediately, 3) social security fund should bring money into the fund sufficient to the needs of
the insurer and provide opportunities for employees who have been discharged from work to
have the right to send money into the fund to bring money into the fund appropriately, 4)
benefits for compensation in the event of disability should be paid according to the fact that
occurred and extended the period of receiving compensation accordingly, 5) social security fund
contribution should extend the period of the insured person's lack of remittance and support
the subsidy in the event of incidents such as the COVID-19 epidemic, 6) compensation benefits
in the case of child welfare should increase the use of child benefit benefits and provide
benefits for the insured's child, 7) being an insured person should be covered from work and to
be voluntary insurer, 8) benefits for unemployment compensation should find a career for selfsufficient and increase unemployment benefits by raising money for the insurer, 9) benefits for
replacement in case of childbirth, and 10) benefit in case of death should be paid to the family
as appropriate and provide fair heirs assistance.
Keywords: knowledge and understanding, social security benefits, insurers, social security office
Nakhon Pathom
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม
2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกร
รุนใหมจังหวัดนครปฐม จํานวน 279 คน วิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม พบวา โดยภาพรวมมีการจัดการอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคา
และความปลอดภัยของผูบริโภค ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด ดาน
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ และดานความรูในเรื่องที่ทําอยู สวน
แนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม ดังนี้ 1) ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความ
ปลอดภัยของผูบริโภคควรพัฒนาสินคาการเกษตรโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลผลิตใหมาตรฐาน 2) ดานความภูมิใจ
ในความเปนเกษตรกรควรสรางแรงจูงใจใหตนเองและผูอื่นเกิดการพัฒนา 3) ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด
ควรจัดจําหนายผลผลิตที่ไดดวยการแปรรูปเปนแบบตางๆ 4) ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมควร
อนุรักษสิ่งแวดลอมที่สะอาด 5) ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจควรเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อใชประกอบการทํา
การเกษตร 6)
ดา นความรูในเรื่องที่ทําอยูค วรนํา ความสามารถ ทัก ษะ ความเชี่ยวชาญมาใชเปนวิทยากร
กระบวนการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรอื่นๆ
คําสําคัญ: การจัดการเกษตรแนวใหม เกษตรกรรุนใหม จังหวัดนครปฐม

Abstract
The purpose of this study 1) to study the management of a new agriculture for smart
farmers of Nakhon Pathom Province, 2) to study the management guidelines of a new
agriculture for smart farmers of Nakhon Pathom Province. The sample is the smart farmers 297
persons. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and
content analysis.
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The results of the study the management of a new agriculture for smart farmers the
overall management is at a high level when considering each in descending order as follows,
awareness of product quality and consumer safety, the pride of being a farmer, productivity
and marketing management, environmental and social responsibility, information for decision
making, and knowledge in current matters. As for the new agricultural management guidelines
for the new generation of smart farmers as follows, awareness of product quality and
consumer safety should be develop agricultural products by taking into account the quality of
the produce and providing the standard, the pride of being a farmer should motivate oneself
and others to develop, productivity and marketing management, environmental and social
responsibility should be distribute the products obtained by processing into various forms,
information for decision making should collect various information for use in farming ,
knowledge in current matters should apply skills and expertise to be used as a facilitator in the
process of transferring knowledge to other farmers.
Keywords: management new agricultural, smart farmers, Nakhon Pathom Province.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลคลองตาคต 2) ศึกษา
แนวทางการจั ด การกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนตํ า บลคลองตาคต เป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ จํานวน 263 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหาคาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเก็บรวบรวมขอมูลดวยคําถามปลายเปดโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองตาคต โดยภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณา
เปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานศักยภาพในการตอบสนองตอความตองการของสมาชิก ดาน
การระดมทุน ดานการสนับสนุนจากเทศบาลและหนวยงานตางๆ ดานการรับรูขอมูลและการประชาสัมพันธขาวสาร
ดานการบริหารกองทุนและโครงสรางการบริหาร ดานบุคลากร ดานผลการดําเนินงาน ดานกระบวนการคิดและ
วางแผน ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ดานการติดตามประเมินผล และดานการจัดทําบัญชี ตามลําดับ แนว
ทางการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองตาคต ดังนี้ 1) ดานศักยภาพในการตอบสนองตอความตองการ
ของสมาชิก ควรกําหนดสิทธิประโยชนและสิ่งที่ควรจะไดรับเปนธรรม 2) ดานการระดมทุน ควรประชาสัมพันธให
ประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจ 3) ดานการสนับสนุนจากเทศบาลและหนวยงานตางๆ ควรประสานงานกับ
หนวยงานในทองถิ่นใหมากขึ้น เพื่อเขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนากองทุนฯ 4) ดานการรับรูขอมูลและการ
ประชาสัมพันธขาวสาร ควรประกาศเสียงตามสายในชุมชนเปนประจําเพื่อใหสมาชิกไดรับความรูขาวสารที่ทันสมัย
อยูตลอดเวลา 5) ดานการบริหารกองทุนและโครงสรางการบริหาร ควรสรางระบบสายงานที่แบงบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการที่ชัดเจน 6) ดานบุคลากร ควรมีความอดทน อดกลั้น มีน้ําใจ และยอมรับความคิดเห็นของผูมาใช
บริการดวยความเสียสละ 7) ดานผลการดําเนินงาน ควรรายงานผลดําเนินงานอยางตอเนื่อง 8) ดานกระบวนการคิด
และวางแผน ควรประชุมวางแผนปรึกษาหารือแกคณะกรรมาการและสมาชิกอยางสม่ําเสมอ 9) ดานการมีสวนรวม
ของสมาชิก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการจัดการกองทุนฯ 10) ดานการติดตามประเมินผล ควร
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯทุกๆ 3 เดือน และ 11) ดานการจัดทําบัญชี ควรจัดทําระบบ
การเงินและบัญชีที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจได
คําสําคัญ: การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมชนตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the management of community welfare
fund of Tumbon Khlong Takot, 2) to study the guidelines for the management of community
welfare fund of Tumbon Khlong Takot. It is descriptive research. The sample group was 263
community welfare fund committee members. Data were analyzed by using statistics to find
frequency, percentage, mean, standard deviation. and data collection with open-ended
questions by content analysis.
The results of the research on the management of community welfare fund of Tumbon
Khlong Takot the overall is at a good level when considering each aspect, in descending order
as follows, the potential to respond to the needs of members, fundraising, support from
municipalities and agencies, information perception and public relations, fund management
and administrative structure, personnel, performance, thinking and planning process,
participation of members, monitoring and evaluation, accounting. Guidelines for the
management of the Klong Ta Khot Community Welfare Fund are as follows, in descending order
as follows, 1) the potential to respond to the needs of members should be defined the benefits
and things that should be gained fair manner, 2) fundraising should be made public relations to
the people in the area to have knowledge and understanding, 3) support from municipalities
and agencies should be more coordinated with local authorities to be a part of the
development of the fund, 4) information perception and public relations should be made voice
announcements on a regular basis in the community so that members can receive update
knowledge at all times, 5) fund management and administrative structure should create a
system of work that clearly divides the roles and duties of the committee, 6) personnel should
have patience, tolerance, and accept the opinions of the users with sacrifice, 7) performance
should be reported performance continuously, 8) thinking and planning process should have
regular meetings, planning, and consultation with the committee and members, 9) participation
of members should allow members to participate in the management of the fund, 10)
monitoring and evaluation should be examined and evaluated the fund's performance every 3
months, 11) accounting should create a clear, transparent financial and accounting system.
Keywords: management community welfare fund, Tumbon Khlong Takhot, Photharam District,
Ratchaburi Province.
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การทํางานเปนทีมของบุคลากรเทศบาลตําบลหวยชินสีห อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
Teamwork of Personnel of Huai Chinnasi Sub-District Municipality,
Mueang Ratchaburi District, Ratchaburi Province
รุงนภา เพงรุง เรืองวงษ1,*
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
roong001@hotmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการทํางานเปนทีมของบุคลากรเทศบาลตําบลหวยชิน
สีห และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการทํางานเปนทีมของบุคลากรเทศบาลตําบลหวยชินสีห เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของเทศบาลตําบลหวยชินสีห อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา การทํางานเปนทีมของบุคลากรในเทศบาลตําบลหวยชินสีห โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อแยกเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานภาวะผูนําทีม ดานการยอมรับนับ
ถือ ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ดานการใหมีความรวมมือ ดานการสื่อสารอยาง
เปดเผย และดานมนุษยสัมพันธ สวนแนวทางการทํางานเปนทีมของบุคลากรเทศบาลตําบลหวยชินสีห ดังนี้ 1) ดาน
ภาวะผูนําทีม ผูนําทีมควรมีความยืดหยุนในการทํางาน กลาตัดสินใจ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เรียนรูสิ่งใหม ๆเพื่อมี
การเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน และมีอัธยาศัยดีเพื่อใหทีมงานเขาถึงไดงายขึ้น 2) ดานการ
ยอมรับนับถือ บุคลากรควรใหเกียรติซึ่งกันและกันมากกวานี้ มีการยกยองชมเชยผูที่ประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายควรใหรางวัลตอบแทน ยินดีใหการตอนรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน
ใหม ใหความเคารพตอผูอาวุโสและใหเกียรติตอผูรวมงานทุกคน 3) ดานมนุษยสัมพันธ บุคลากรควรเปนผูที่มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส ใหความชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ และมีความออนนอมถอมตน 4) ดานการใหความ
รวมมือ บุคลากรควรปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเองและเต็มความสามารถ ทุมเทในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน และใชเวลาราชการในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 5) ดานการสื่อสาร
อยางเปดเผย บุคลากรควรสื่อสารกันใหเขาใจ ใชภาษาในการสื่อสารใหเหมาะสม ระวังการใชภาษากายในการ
สื่อสาร และตรวจทานเอกสารกอนสงไปยังแผนกอื่น 6) ดานความไววางใจ บุคลากรควรมีความเชื่อใจตอเพื่อน
รวมงาน ปฏิบัติงานแทนผูอื่นไดเมื่อจําเปน มีความมั่นใจในตัวเพื่อนรวมงาน และสนับสนุนสิ่งตาง ๆ ใหกันและกัน
และ 7) ดานการมีเปาหมายเดียวกัน บุคลากรควรกําหนดเปาหมายรวมกันใหชัดเจน มีความสามัคคีรวมพลังเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามกําหนดและปฏิบัติตามหนาที่เพื่อบรรลุเปาหมาย
คําสําคัญ: การทํางานเปนทีม เทศบาลตําบลหวยชินสีห อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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Abstract
The purpose of this research 1) to study the level of teamwork of personnel of Huai
Chinnasi Sub-District Municipality, 2) to study guidelines for teamwork of personnel of Huai
Chinnasi Sub-District. It is quantitative research. The population used in this study was the
personnel of Huai Chinnasi Sub-District Municipality, Mueang Ratchaburi District, Ratchaburi
Province. Data analysis using statistics for frequency, percentage, mean, standard deviation and
content analysis. The results of the study showed that the teamwork of personnel in Huai
Chinnasi Sub-District Municipality that the overall level was at the highest level of in order as
follows : 1) team leadership should be flexible in work, dare to make decisions, broad vision,
learn new things for change, morality and ethics in management and courage to make the
team easier to access, 2) respect should be more respectful of one another those who have
successfully performed the job are praised when achieving goals that reward should be
rewarded, welcome new personnel to work ,respect the elders and all coworkers, 3) human
relations should be courteous beaming willingly helping others and humility, 4) cooperation
should perform their duties and to their fullest ability, dedicated to performing work with
consideration for the common good, do activities together, and make full use of government
time, 5) open communication should communicate to each other to understand, use
appropriate language to communicate, be careful using body language in communication, and
review the documents before sending them to other departments, 6) mutual trust should have
the trust of their peers, can perform work for others when necessary, confidence in your
coworkers, and support things for each other, and 7) common goal should set clear common
goals, unity and strength, perform tasks as scheduled and perform duties to achieve goals.
Keywords: teamwork, Huai Chinnasi sub-district municipality, Mueang Ratchaburi District,
Ratchaburi Province.
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อาเซียนศึกษา และการระหวางประเทศ
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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เยือน “ชุมแสง” ยอนอดีตชุมชนเการิมน้ํานานอันรุงเรืองตามรอยละครน้ําดี
เรื่อง กรงกรรม
Visit “Chum Saeng” to Retrace the Old Community Along the
Prosperous Nan River, Follow in the Footsteps of the Good Drama
Called Repercussion
กฤศนพัชญ บุญชวย1,*
1

สาขาการจัดการการทองเที่ยว วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* krissanabhat.bo@spu.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเที่ยวในอําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรคอยางยั่งยืน จังหวัดนครสวรรคเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เปนสถานที่ไดรับความนิยมตอ
การเดินทางมาทองเที่ยวในหมูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความรุงเรืองที่แต
เดิมเปนทั้งทาขาวและชุมชนคาขายอันคึกคัก ปจจุบันความรุงเรืองในอดีตไดจางหายไป ชุมแสงวันนี้จึงเปนอําเภอ
เล็ก ๆ เงียบสงบ แตยังคงเสนหแบบสโลวไลฟใหไดไปเที่ยวชมกัน ตอกย้ําภาพลักษณที่นาจดจําหลังจากละครเรื่อง
กรงกรรมออกฉาย ก็ทําให "ชุมแสง" กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมีผูคนไปเยี่ยมเยียนมากขึ้น ตามรอยสถานที่
ทองเที่ยวในบทละครกรงกรรม ซึ่งหากใครไดไปเยือนก็เชื่อวาจะไดสัมผัสวิถีชุมชน วัฒนธรรม บานเรือนเกา และ
สถานที่สําคัญตาง ๆ อีกทั้งจะไดพบรอยยิ้มและมิตรไมตรีของชาวชุมแสงนับเปนสิ่งสําคัญที่สรางความประทับใจ
ชวยเพิ่มเสนหใหชุมชนแหงนี้นาสัมผัสเที่ยวชมมากขึ้น
คําสําคัญ : แหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม ชุมแสง นครสวรรค

Abstract
This academic article aimed to be a part of the sustainable development and
promotion of tourist attractions in Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province. Nakhon
Sawan Province was one of the provinces of Thailand and was a popular destination for
tourists, both Thai and foreign, as it was a prosperous province that was originally both a
rice harbour and a bustling trading community. Now, the glory of the past has faded.
Chum Saeng today is a small and quiet district, but still has a slow-life charm to visit.
This reinforces the memorable image, and after the release of Repercussion, Chum Saeng
has come to life with more people visiting to follow the sights of the Repercussion. If
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anyone has visited, it is believed that they will experience the community lifestyle,
culture, old houses, and other important places. In addition, they will find the smiles and
friendship of Chum Saeng people, it is important to impress and add to the charm of this
community to be more visited.
Keywords : tourist attraction, culture, Chum Saeng, Nakhon Sawan
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นโยบายการปองกันอาชญากรรมคอปกขาวของกรมราชทัณฑ
ระหวางป พ.ศ. 2560 - 2563
White Collar Crime Preventive Policy of the Department of Corrections
(During the year 2017 – 2020)
สัณหกฤษณ บุญชวย1,* และจตุพร ธิราภรณ2
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
*thodsaponboonchuay@hotmail.com

บทคัดยอ
กรมราชทัณฑถือเปนสวนราชการหนึ่งในกระทรวงยุติธรรมไดนอมรับนโยบายของรัฐบาลมาบูรณาการกับ
นโยบายของกระทรวงยุติธรรมคนหาวิธีการและมาตรการของตนเองที่เปนรูปธรรม ภายใตกรอบยุทธศาสตรในการที่
จะเสริมสรางการปฏิบัติงานราชทัณฑโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญโดยการบริหารของผูบริหารกรมราชทัณฑ
ไดกําหนดนโยบาย “3 ส. 7 ก.” ขึ้น โดยเปนกรอบที่ใหบรรดาขาราชการภายในกรมไดยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตนเอง ควบคูไปกับแนวทางตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560 ที่ตราขึ้นใหมเพื่อใหเปนไปตามสถานการณที่
มีความพลวัต และจากนโยบายของผูบริหารกรมราชทัณฑนี้เองยอมแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณที่ชัดเจนตอการ
ปองกันและแกไขปญหาบรรดาขาราชการที่มีความคิดที่ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานของสังคมใหมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนไปสูทิศทางที่สอดคลองกับหลักนิติรัฐและนิติธรรม
คําสําคัญ: การปองกัน อาชญากรรม นโยบาย กรมราชทัณฑ

Abstract
As one of government agencies under the supervision of Ministry of Justice, the
Department of Corrections has integrated the policies of the government and Ministry of Justice
to formulate its own concrete methods and measures under the strategic framework for
enhancing good governance-based correctional practices. The management of the Department
of Corrections has formulated the "3 Sor. 7 Kor." Policy as the fundamental framework for
internal civil servants’ work practices along with the guidelines according to Correction Act, B.E.
2560, which was re-enacted to meet the dynamic situation. The policy of the Department of
Corrections reflects the clear intention to prevent and solve the problems of civil servants’ idea
deviation from the social norms, leading to the paradigm shift towards a direction that is
consistent with the Rule of Law Principle and the Rule of Law.
Keywords: prevention, crime, policy, Department of Corrections
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ทุนทางสังคม: ขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่ สงเสริมขีดความสามารถ
ในการปองกันอาชญากรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Social Capital: Policy Recommendation to Promote the Capability of
Crime Prevention of Local Administrative Organizations
สัณหกฤษณ บุญชวย1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*SunhakrisanaBoonchuay@student.chula.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมขีดความสามารในการปองกัน
อาชญากรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการใชทุนทางสังคม จากการศึกษางานวิจัย งานวิชาการ และ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ พบวา ในปจจุบันแนวนโยบายเพื่อการปองกันอาชญากรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นมุงไปที่แนวนโยบายที่สรางโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ เชน การติดตั้ง CCTV หรือการวางระบบดวยตนเอง
เชน การพัฒนาศูนยรับเรื่องรองทุกข และแมมีปจจัยหลายประการที่สงผลตอขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หากแตปจจัยที่ขาดเสียไมไดคือการมีสวนรวมของประชาชนและบรรทัดฐานทางสังคม ดวยเหตุนี้ทุน
ทางสังคมที่เปนปจจัยที่สงผลตอการเกิดความรวมมือ การมีสวนรวมทางสังคม และการสรางบรรทัดฐานรวม อีกทั้ง
ยังมีงานศึกษาจํานวนมากที่ชี้ใหเห็นวาทุนทางสังคมชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานบนฐานความรวมมือ และลด
อัตราการเกิดอาชญากรรมจากการเพิ่มขึ้นของการตรวจสอบในสังคมผานบรรทัดฐานรวมทางสังคมจึงกลายเปน
ปจจัยที่หลีกเลี่ยงไมไดในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว กระนั้นบทความนี้จึงได
นําเสนอแนวทางในการประกอบสรางแนวนโยบายรูปแบบใหมอันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของทุนทางสังคมที่เปน
ดั่งการวางโครงสรางพื้นฐานและระบบทางสังคมที่ไมใชทางกายภาพเชนเคยเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปองกันอาชญากรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําสําคัญ: ทุนทางสังคม การปองกันอาชญากรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบาย
Abstract
This article has an objective to make policy recommendation to promote the capability
of crime prevention of local administrative organizations through utilization of social capital.
From studies of research, academic works and corresponding thesis, it can be found that
nowadays, policy guidelines for crime prevention in local administrative organizations are
headed towards policy guidelines to construct physical infrastructure such as CCTV installation
or self-system installation, for example, development of complaint center. And even though
there are various factors that affect the capability of local administrative organizations, but the
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factors that cannot be left out are civil participation and social norms, that is why social capital
is the factor that can result in participation, social participation and joint building of norms.
Moreover, there are many other studies that show that social capital can contribute to increase
efficiency in work based on cooperation, and to crime reduction due to augmentation of
surveillance within the society through joint social norms, therefore it is an inevitable factor to
increase the capability in order to achieve such goal. As a result, this article presents guidelines
to build new-model policies that will result in social capital increment, which is like laying out
milestones and social system that are not physical like before in order to increase the
capability of crime prevention of local administrative organizations.
Keywords: social capital, crime prevention, local administrative organizations, policy.
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ขามอธิปไตย-กฎหมายระหวางประเทศ ในการเมืองทัศนา
ผานโดรน: การละเมิดเฝาตรวจตราพลเรือน-ศัตรูทางการเมือง
Across Sovereignty-International Law in “Drones Politics”: Civilian
Surveillance-Political Enemies
พยัญชน เอีย่ มศิลป1,*
1

ภาควิชาสังคมศาสตร (สาขาปกครองทองถิ่น) คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
* x3034ir@gmail.com

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้เกี่ยวกับ ‘โลกแหงอํานาจการเมืองจริง สะทอนผานโลกภาพยนตรฮอลลีวูด’ กลาวคือ มีการ
ละเมิดกฎหมายโดยใชโดรนในการเฝาติดตามตรวจสอบพลเรือน “รัฐสามารถกอความรุนแรง เพื่อความมั่นคงแหง
รัฐ-ผลประโยชนแหงชาติ” อํานาจถูกจัดเรียงใหมในรูปแบบที่ใช ‘วัฒนธรรมเสมือน’ และอาศัยภาพลักษณของ ‘โด
รนทางการเมือง’ โดยอธิบายผาน ‘การเมืองทัศนา’ เพื่อทําความเขาใจความสัมพันธระหวางอํานาจจริงและอํานาจ
ผาน ‘การเมืองทัศนา’ ทําใหทหารที่ควบคุมโดรนมีความก่ํากึงระหวาง “การทําหนาที่ทหาร” และอีกดานก็เปน
“มนุษยที่ละเมิดการตรวจสอบปจเจกบุคคลโดยเทคโนโลยี ‘โดรน’” เพื่อสอดแนมโดยอางความมั่นคง โดรนกาวขาม
กฎหมายเดินอากาศ ละเมิดกฏหมายระหวางประเทศ โดรนไมแยแสตออํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนรัฐที่ตนไป
ปฏิบัติภารกิจ ปฏิบัติการขามพรมแดน รัฐ-ชาติสมัยใหม และกระทบตอระเบียบอํานาจการเมืองโลก
คําสําคัญ: การเมืองทัศนา โดรนทางการเมือง การเฝาระวังตรวจตราสอดสอง

Abstract
This research article presents ‘the real world of politics. It is reflected in Hollywood’, that
has been violent of the law by using drones to monitor civilians. “The state cause violence
claim by national security-national interest.” Power will rearranged in a ‘Visual Cultural’, based
on the image of ‘Drones Politic’, explaining ‘Visual Politic’. To understand the relationship
between a real power and a power through ‘Political Views/Image’, drone made a soldier, to
be fierce on “serving-military-duty”, and other hand, he is humans, violate individual verification
by “Drone technology”. Claiming, drones transcend air-navigation-law, violate International
Law. Drones are indifferent sovereignty, over territories. Drone perform missions (operating
across borders nation-state), affect order of world politics.
Keywords: Visual Politic, Drone in Politic, Surveillance
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จริยศาสตรวา ดวยการใชโดรนเพื่อการสังหารอยางระบุเปาหมาย
Ethics of Using Drones for Targeted Killings
ธนกร หลออัศวินนนท1,*
1

ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
* thanakorn.lo@go.buu.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออภิปรายจริยศาสตรเกี่ยวกับการใชโดรนเพื่อการสังหารอยางระบุเปาหมาย
และทําการหาขอสรุปวาการใชโดรนเพื่อการสังหารอยางระบุเปาหมายมีจริยธรรมหรือไม และภายใตสถานการณใด
ที่การใชโดรนเพื่อการสังหารอยางระบุเปาหมายมีจริยธรรม การอภิปรายดังกลาวอยูภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎี
สงครามที่เปนธรรมโดยเนนย้ําถึงแนวปฏิบัติในชวงระหวางสงคราม ผลของการอภิปรายพบวาการใชโดรนเพื่อการ
สังหารอยางระบุเปาหมายมีจริยธรรมก็ตอเมื่อเปาหมายมิใชพลเรือนผูบริสุทธิ์หากแตเปนสมาชิกของกลุมกอการราย
เทานั้น
คําสําคัญ: จริยธรรม โดรน การสังหารอยางระบุเปาหมาย

Abstract
This article objectives are to discuss the ethics of using drones for targeted killings, and to
determine whether using drones for targeted killings is ethical and what circumstances that
using drones for targeted killings is ethical. The discussion is within the framework of just war
theory emphasizing jus in bello. The result of the discussion is that using drones for targeted
killings is ethical as long as the targets of killings are not innocent civilians but the members of
terrorist groups.
Keywords: ethics, drones, targeted killings
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นโยบายตางประเทศของไทยตอลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศเพื่อนบานอินโดจีน
ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 – 23 กุมภาพันธ ค.ศ.1991
Thai Foreign Policy Towards Indochina Countries During Chatichai
Choonhavan (1988-1991)
ไพรินทร มากเจริญ1,*
1

กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
makcharoenpairin@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษานโยบายตางประเทศของไทยตอลัทธิคอมมิวนิสตในประเทศเพื่อนบานอินโดจีน
ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในระหวาง ค.ศ. 1988 - ค.ศ.1991 โดยใชแนวคิดการรับรูเกี่ยวกับภัยคุกคาม
และ ตัวแบบการตัดสินใจนโยบายตางประเทศ เปนกรอบในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา พล.อ.ชาติชาย ได
เปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยตอประเทศเพื่อนบานอินโดจีนไปจากเดิม จากตอตาน
และมองวาเปนภัยคุกคามเปนพื้นที่แหงโอกาส ทั้งนี้สาเหตุสําคัญที่นํามาสูการกําหนดนโยบายดังกลาวเกิดจากการ
เปลี่ยนมุมมองสวนบุคคลและบริบทสภาพแวดลอมของการเมืองระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
คําสําคัญ: นโยบายตางประเทศของไทย ชาติชาย ชุณหะวัณ ลัทธิคอมมิวนิสต อินโดจีน

Abstract
This article aims to study Thai foreign policies towards Indochina countries during
Chatichai Choonhavan (1988-1991), using Threat Perception and the Decision-Making Approach
as a conceptual framework. The analysis shows that, Chatichai was changed the guidelines and
Thai foreign policies towards Indochina countries from threat to opportunities. Thai foreign
policies were changed according to the situation and the perspective of changed significantly.
Keywords: Thai foreign policies, Chatichai Choonhavan, Communism, Indochina countries,
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ความหลากหลายที่ลงตัวของการทองเที่ยวในอาเซียน
The Perfect Diversity of ASEAN Tourism
สุวภา จรดล1,*
1

กลุมอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*jeaw_2008@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้เปนบทความวิชาการ เรื่อง ความหลากหลายที่ลงตัวของการทองเที่ยวในอาเซียน เปนความ
หลากหลายวัฒนธรรมทางศิลปะ การทองเที่ยว ในอาเซียนเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละประเทศสมาชิกใน
อาเซียน ซึ่งเปนประเด็นหนึ่งที่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไดรับความสนใจในเรื่องของการทองเที่ยวเปนจุดดึงดูดที่
สําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สามารถทํารายไดของเม็ดเงินมหาศาลใหกับแตละประเทศสมาชิกอาเซียน และ
เปน ควบคูกับ การพัฒนาของประเทศไปในตัว ดวย อยา งไรก็ตามเปน ที่รูจั กในวงกวา งของการทองเที่ ยวอยา ง
แพรหลาย เพราะที่ผานมานั้นในแตละประเทศในอาเซียนมีการแขงขันกันเองอยางดุเดือดในการดึงนักทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในระดับโลกมากมาย เชน วัดพระศรีรัตนารามหรือวัดพระแกว บาหลีหรือบาราเค ไปจนถึงเมืองตึกที่เต็มไป
ดวยระฟา เชน มาเลเชีย สิงคโปร กัมพูชา บรูไน อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว เชน เมืองสิงคโปร กรุมมะนิลา พัทยา
ตึกเสียดฟา เปนตน
คําสําคัญ: ความหลากหลาย การทองเที่ยว ประเทศสมาชิกอาเซียน

Abstract
This article is an academic article on the harmonious diversity of tourism in ASEAN. It is a
multicultural art. Travel In ASEAN, it is unique among each of the ASEAN member countries. this
is one of the issues that ASEAN member countries are interested in in the matter of tourism is
the main attraction of ASEAN Member States that can generate huge income for each ASEAN
member country. And is in conjunction with the development of the country in itself However, it
is widely known for its widespread tourism. Because in the past, each country in ASEAN has
fiercely competitive with each other in attracting many world-famous tourists. Such as Wat Phra
Si Rattanaram or Wat Phra Kaew Bali or Barake To a building town full of sky Such as Malaysia,
Singapore, Cambodia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Laos, such as Singapore City, Manila, Pattaya,
Sky Building, etc.
Keywords: diversity, tourism, ASEAN member countries
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การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนในฐานะนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน ในยุคโควิด 19
A Study of Japanese Exchanged Students in Case Tourists’ Behavior
During the COVID 19 Era
กฤศนพัชญ บุญชวย1,*
1

สาขาการจัดการการทองเที่ยว วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* krissanabhat.bo@spu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอพฤติกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนในฐานะนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน ในยุคโควิด 19 ประชากรที่ใชใน
งานวิจัย คือกลุมนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุนทุกเพศทุกวัยที่เขามาศึกษาในประเทศไทย ที่มีพฤติกรรม
ชอบเดินทางทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนที่
แนนอน คาความเชื่อมั่นอยางนอยรอยละ 95 โดยการเลือกแบบสะดวก ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การหาคาสถิติ ใชการแจกแจงความถี่สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คารอยละ การวิเคราะหสมมติฐานทางสถิติ t-test, F-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเทคนิคการคัดเลือกตัว
แปรแบบ Enter ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1) ลักษณะสวนปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
รายได ที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนในฐานะนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน ในยุคโควิด 19
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมนักศึกษา
แลกเปลี่ยนในฐานะนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน ในยุคโควิด 19 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนในฐานะนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก
คําสําคัญ : พฤติกรรม นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุน นักทองเที่ยว โควิด 19

Abstract
The objective of this research was to study the personal characteristics and
marketing mix factors affecting Japanese Exchanged Students in case tourist behavior
during the COVID-19 era. The sample of this study consisted of Japanese Exchanged
Students with domestic and international travel behavior, living in Bangkok. The sample
was selected based on unknown population with a confidence level of at least 95
450
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percent. Based on a convenience sampling, the sample size was 400. A questionnaire
was used as a research instrument for data collection. Data were analyzed using statistics,
including frequency, standard deviation, percentage, t-test, F-test, One-way ANOVA, and
multiple regression analysis by using the Enter technique. The results of this study indicated
that 1) the samples with different personal characteristics, including gender, age, marital
status, occupation, educational level, and income had different travel behavior with a
statistical significance level of 0.05. 2) Overall marketing mix factors affecting Japanese tourist
behavior during the COVID-19 era were at a high level.
Keywords: tourist behavior, Japanese exchanged students, tourist, COVID-19
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การศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอแหลงทองเที่ยวโฮมสเตย
หมูบานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
A Study of Attitudes of Thai Tourists Towards Homestay Tourist Sites
in Mae Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province
1

กฤศนพัชญ บุญชวย1,*

สาขาการจัดการการทองเที่ยว วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* krissanabhat.bo@spu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยตอแหลงทองเที่ยวโฮมสเตย
หมูบานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหแนวทางการทําการตลาดสําหรับนักทองเที่ยวชาว
ไทยตอแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยหมูบานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม และ เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มี
ผลตอนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวโฮมสเตยหมูบานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
เปนงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่ตางกันมีทัศนคติตอการ
ทองเที่ยวโฮมสเตยหมูบานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน 2) แรงจูงใจทางการทองเที่ยวมี
อิทธิพลตอทัศนคติตอการทองเที่ยวโฮมสเตยหมูบานแมกําปองอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแนนอนวาแรงจูงใจเปนปจจัยที่
ชวยใหนักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ โดยแรงจูงใจมีทั้งแรงผลักและแรงดึงดูดที่ชวยใหเกิดทัศนคติ
ที่สงผลใหการเลือกเดินทางไปยังที่ตางๆ อาจจะทําใหเกิดไดทั้งทัศนคติที่เปนบวกหรือเปนลบไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
ไดรับสารของนักทองเที่ยว
คําสําคัญ: นักทองเที่ยว โฮมสเตย หมูบานแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม

Abstract
The objectives of this research were to study the attitudes of Thai tourists towards
homestay tourist sites in Mae Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province, to
analyze marketing strategies for Thai tourists towards homestay tourist sites in Mae Kampong
Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province, and to study motivation affecting Thai
tourists’ decision traveling to Mae Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province.
This study was a quantitative research. Data were collected through a survey research. 400
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copies of questionnaires were distributed to the respondents. Data were analyzed using
descriptive statistics such as percentage and mean.
The results of this research could be summarized as follows: 1) The respondents with
different demographic characteristics had different attitudes towards homestay tourist sites in
Mae Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province, 2) Tourism motivation had a
significant influence on homestay tourism in Mae Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang
Mai Province. Motivation is a factor influencing tourists’ intention to visit the tourist site. Push and
pull factors are considered motivators influencing tourists’ travel intention. However, these factors
may cause either positive or negative attitude depending on the tourists’ information exposure.
Keywords: Tourist, Homestay, Mae Kampong Village, Chiang Mai Province
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ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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การชวงชิงอํานาจหลังการถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน
The Contention of Power after Stalin’s Death
พชรพล แซอึ้ง1,*
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*e29_eih@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มุงศึกษา ประวัติศาสตรของสหภาพโซเวียต หลังการถึงแกอสัญกรรมของโจเซฟ สตาลิน
หรือ บุรุษเหล็ก ที่ปกครองประเทศอยางโหดรายและทารุณมายาวนาน เหตุการณการชวงชิงอํานาจนั้น เกิดขึ้นเพื่อ
ตองการเกาอี้ที่นั่งในตําแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตสหภาพโซเวียตหรือผูนําสูงสุด ซึ่งในขณะนั้นโลกไดเขาสู
ความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาที่มีอุดมการณทางการเมืองที่ตางกันสิ้นเชิง การชวงชิงตําแหนงนั้นมีสองคนคือ
ลัฟเรนตีย เบเรีย และนีกีตา ครุชชอฟ ซึ่งทั้งสองเห็นตางกัน เบเรียตองการมีความสัมพันธอันดีกับสหรัฐอเมริกาใน
ยุคสงครามเย็น แตครุชชอฟกลับเห็นตรงขาม การชวงชิงอํานาจ จึงเกิดขึ้นและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด
ของประชาชนชาวรัสเซียที่มีตอสตาลินอีกดวย
คําสําคัญ: การชวงชิงอํานาจ สตาลิน สหรัฐอเมริกา สงครามเย็น

Abstract
This academic article focuses on Soviet history After the death of Joseph Stalin or the
steel man who ruled the country cruel and brutal for a long time. The event of the contention
of power It happened to require a chair for the post of secretary of the Communist Party of the
Soviet Union or the Supreme Leader. At that time, the world was in tensions with the United
States with completely different political ideologies. The tenure of the title was Lavrentiy Beria
and Nikita Khrushchev, who both saw differently. Beria wanted a good relationship with the
United States during the Cold War. But Khrushchev saw the opposite. The contention for power
also took place and caused a change in the thinking of the Russian citizens of Stalin.
Keywords: power contention, Stalin, The United States of America, cold war
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พัฒนาการทางประวัตศิ าสตรของจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ
โดยนําเสนอผานอินโฟกราฟฟก
Historical Development of Kanchanaburi Province Case Study
of the Death Railway By Presented Through Infographic
เจษฏากร บุปผา1 ธนกร บุญพา1 ชณันวิชญ วัชรจํารัสวัชร1 พชรพล แซอึ้ง1 สถิระ สระทองพลอย1,*
และปรารถนา แซอึ๊ง1
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*satira.kps@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ โดย
นําเสนอผาน อินโฟกราฟฟก โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและบทบาทของทาง
รถไฟสายมรณะ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี 2. เพื่ อ วิ เ คราะห บ ทบาทของทางรถไฟสายมรณะที่ มี ต อพั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี 3. เพื่อนําเสนอประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะที่มีตอ
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ โดยนําเสนอผานอินโฟกราฟฟก
ผลการวิจัยผบวา มีผลตอบรับคอนขางดีมาก เพราะคนที่เขามาศึกษาสามารถเขาใจงาย และยังกลับไปสืบ
คนหาขอมูลเพิ่มเติมได และอินโฟกราฟฟก สามารถเปนสื่อที่ทํางายเขาถึงทุกคนไดงานกวาไมวาจะเปนเด็กหรือ
ผูใหญ เพราะอิน โฟกราฟฟก จะใชแผนภาพสวยๆ สามารถดึงดูดผูชมใหมีค วามสนใจยิ่งขึ้น ทํา ใหคนทั่ว ๆไป
สามารถเข า ถึ ง เข า ใจ ข อ มู ล ปริ ม าณมากๆ ด ว ยแผนภาพเพี ย งภาพเดี ย ว เป น สื่ อ ที่ ส ร า งสรรค จั ด ทํ า ง า ย
ประหยัดเวลา ยังทันสมัย และสวยงามที่เราสามารถกําหนดเองไดและที่สําคัญจะทําใหเปนที่ตองตาตองใจในการ
อาน
คําสําคัญ: ทางรถไฟสายมรณะ อินโฟกราฟฟก สรางสรรค

Abstract
Subject research Historical development of Kanchanaburi Province Case study of the
Death Railway By presented through infographic The objectives of this research are 1. To study
the history and role of the Death Railway. Kanchanaburi Province 2. To analyze the role of the
Death Railway on the historical development of Kanchanaburi Province 3. To present the
history and role of the Death Railway on the historical development of Kanchanaburi Province.
Case study of the Death Railway Presented through infographic
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The results of the research said The response was quite good. Because people who come
to study can easily understand And can also return to search for more information And
infographic It can be a medium that is easier to make and more accessible to everyone, be it
children or adults. Because infographic I will use a beautiful diagram. It can attract the
audience to be more interested. Allowing ordinary people to access and understand large
amounts of information With just one diagram It's a creative medium Easy to prepare, timesaving, yet stylish and beautiful that we can customize, and most importantly, it will be eyepleasing to read.
Keywords: death railway, infographic, creative
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แนวทางการอนุรักษณวิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ ศูนยเรียนรูภูมปิ ญญาไทยปยะชนก
ผานการนําเสนอดวยอินโฟกราฟกจากการสแกนคิวอารโคด
Guidelines for the Conservation of the Thai Songdam Way of Life at the
Piyachanok Thai Wisdom Learning Center Through Presentations with
Infographics from Scanning a QR Code
ธงชัย กาญจนพงค1 ศรัณญพจน สวยอารมณ1,* เสาวลักษณ ทรัพยวิภาดา1 ศมณชนก ทองประเสริฐ1
เอกร จันทราษา1 และปรารถนา แซอึ๊ง1
1

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*604110017@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่ออนุรักษวิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะ
ชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเผยแพรวิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ ศูนยเรียนรูภูมิ
ปญญาไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดวยนวัตกรรมอินโฟกราฟกจากการสแกน
คิวอารโคด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูอํานวยการศูนยเรียนรูภูมิปญญา
ไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูเขาชมนิทรรศการ
วิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดมาจากการสัมภาษณดังตอไปนี้ 1) การสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูอํานวยการศูนย
เรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) การสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผู
เขาชมนิทรรศการวิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา คณะผูวิจัยไดมีแนวทางการอนุรักษโดยการเผยแพรวิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ณ
ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดวยนวัตกรรมอินโฟกราฟก
จากการสแกนคิวอารโคด
คําสําคัญ: อนุรักษ อินโฟกราฟก ชาวไทยทรงดํา สแกนคิวอารโคด ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยปยะชนก

Abstract
The purpose of this research is: 1) To preserve the way of life of the Thai Songdam
people at the Piyachanok Thai Wisdom Learning Center. Don Yai Hom Sub-district, Mueang
District, Nakhon Pathom Province. 2) To disseminate the way of life of the Thai Songdam people
at the Piyachanok Thai Wisdom Learning Center Don Yai Hom Sub-district, Mueang District,
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Nakhon Pathom Province With innovative infographic from QR code scanning. The tools used in
this research were 1) In-depth interview for the director of the Piyachanok Thai Wisdom Learning
Center Don Yai Hom Sub-district, Mueang District, Nakhon Pathom Province. 2) In-depth
interview for visitors to the exhibition of Thai Songdam way of life at the Piyachanok Thai
Wisdom Learning Center Don Yai Hom Sub-district, Mueang District, Nakhon Pathom Province.
Data collection Obtained from the following interviews. 1) In-depth interview for the
director of the Piyachanok Thai Wisdom Learning Center Don Yai Hom Sub-district, Mueang
District, Nakhon Pathom Province. 2) In-depth interviews for visitors to the exhibition of Thai
Songdam way of life at the Piyachanok Thai Wisdom Learning Center Don Yai Hom Sub-district,
Mueang District, Nakhon Pathom Province. The results of the research were as follows: The
research team has developed a conservation guideline by disseminating the way of life of the
Thai Songdam people at the Piyachanok Thai Wisdom Learning Center. Don Yai Hom Subdistrict, Mueang District, Nakhon Pathom Province With innovative infographic from QR code
scanningg.
Keywords: conservation, infographic, Thai Song Dam, QR code, Piyachanok Thai Wisdom Learning
Center
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เพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุน: วิเคราะหจริยศาสตรของอริสโตเติล
Friends in the Social Network of Teenagers: Analyzed on Aristotle’s Ethics
วรรณวิสาข ไชยโย1,*
1

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
*wanwisacmu@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอเพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุน : วิเคราะหจริยศาสตรของ
อริสโตเติล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาความหมายของชีวิต (011101) ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือการตั้งประเด็นคําถามในเวบบอรด
เกี่ยวกับเพื่อนในโลกออนไลนและใหนักศึกษาอานงานแปลเรื่องมิตรภาพในทัศนะของอริสโตเติล หลังจากนั้นให
นักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะหเพื่อนในโลกออนไลนในมุมมองจริยศาสตรของอริสโตเติล ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษารูจักตัวตนและเกิดความไววางใจเพื่อนในโลกขางนอกมากกวาเพื่อนในโลกออนไลน นอกจากนี้
ตัวตนในโลกออนไลนเปนตัวตนที่ถูกสรางขึ้นแตตัวตนในโลกขางนอกเปนตัวตนที่แทจริง นักศึกษาเห็นวาเพื่อนใน
โลกออนไลนเปนไปเพื่อผลประโยชนและความสําราญเทานั้นสอดคลองกับมิตรภาพเพื่อผลประโยชนและมิตรภาพ
เพื่อความสําราญในทัศนะของอริสโตเติล
คําสําคัญ: มิตรภาพ โลกออนไลน อริสโตเติล

Abstract
The objective of this research was to study attitudes towards friends in social network:
Analyzed on Aristotle’s view. The samples used in the research were 23 students enrolled in
Meaning of Life (011101) Semester 2, Academic Year 2020. The research tool was to raise
questions in web board on the online friend and students read Aristotle’s view of friendship
translation. Afterward, students discuss in the class to analyze friends in social network in
Aristotle’s view of ethics. The results of the research were as follows: students know who they
are and trust their friends in the real world more than their social network friends. In addition,
the social network self is the self-created but the real world self is the real self. Students saw
that social network friends were for the benefit and pleasure. Corresponds to friendship for
benefit and friendship for pleasure on Aristotle’s view.
Keywords: friends, social network, Aristotle

460

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

อิทธิพลแนวคิดยุคหลังสมัยใหม ที่สงผลตอการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศไทย
ในชวง คริสตศตวรรษที่ 20
Postmodernism Affecting to the Graphic Design of the Thai Music Band
During the 20th Century
พงษธร เครือฟา1,* และสุรพงษ ประเสริฐศักดิ์1
1

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
attie.familiaridea@gmail.com

บทคัดยอ
การออกแบบในชวงยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) มีวิธีการคิดการปฏิเสธชุดความคิดในรูปแบบดั่ง
เดิม แสดงออกดวยการตอตาน ตอแนวคิดแบบเกากอนที่ยึดมั่นในความเชื่อในขนบธรรมเนียมรูปแบบเกา ดังนั้นการ
ปฏิวัติแนวตามแนวความคิดนี้สงผลตอการสรางทัศนคติใหมนําไปใชในเสรีภาพทางความคิดของคนหนุมสาวรุนใหม
ที่ตองการแสวงหาเสรีภาพซึ่งเปนกลุมเปาหมายในชวง คริสตศตวรรษที่ 20 ผานศิลปนวงดนตรีในประเทศไทย จาก
การใชรูปแบบ (Style) การออกแบบเรขศิลปบนสื่อสิ่งพิมพตางๆรวมไปถึงปกอัลบั้ม ในที่นี้มีความตองการนําเสนอ
การวอเคราะหการเกิดรูปแบบการพัฒนาการใชองคประกอบศิลป ภาพประกอบสื่อสาร การสรางรูปทรง การ
เลือกใชภาพถาย การใชสีสัน การใชตัวอักษร การจัดองคประกอบศิลป การปรับฟลเตอรของโปรแกรมออกแบบ มา
นําเสนอวิเคราะหทําใหไดทราบขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเรขศิลปของวงดนตรี ผลปรากฏที่นาสนใจคือ ในแต
ละวงนั้นไมมีความจําเปนที่จะตองออกแบบเรขศิลปใหมีความสอดคลองกับแนวเพลง หรือชื่อเพลงใดๆเลยไดเชนกัน
แตยังคงสามารถสื่อสารอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดเดียวกันออกมาได จนเกิดเปนแรงผลักดัน เปนจุดแรกเริ่มทํา
ใหเกิดแนวทางการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีในรูปแบบดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน
คําสําคัญ: ยุคหลังสมัยใหม การออกแบบเรขศิลป วงดนตรีประเทศไทย คริสตศตวรรษที่ 20

Abstract
Postmodernism design is a way of thinking and rejecting a set of ideas in traditional ways,
showing opposition to previous concepts adhering to the old traditions. This revolutionary
concept, therefore, has resulted in the creation of new attitudes towards freedom of mind
among young people seeking freedom and being the target group during the 20th century,
through band artists in Thailand using styles and graphic designs in various publications,
including album covers. In order to know more about the graphic design of the band, an
analysis of the formation of style development based on the use of artistic elements,
communication illustration, shaping, photos selection, colors, letters, art composition, and filter
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adjustment of the design program were carried out. The interesting findings revealed that, in
each band, there is no need to design a graphic art to be consistent with the music style or the
name of any song, but it can still be communicated based on the same concept that becomes
a driving force and the first point that has resulted in a graphic design guideline for the band of
postmodernism until now.
Keywords: postmodernism, graphic design, Thai bands, the 20th century
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การฟนฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการคาในปลายยุคกลาง
The Revival of Town and Commercial Capitalism in the Late Middle Ages
ธิติพงศ มีทอง1*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาการฟนฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการคาในยุคกลางตอน
ปลาย ผลของการศึกษาพบวาในสมัยยุคกลางตอนปลายดินแดนตาง ๆ ในยุโรปวางเวนจากการทําสงครามระหวาง
รัฐสงผลใหผูคนจํานวนมากหันมาดําเนินกิจกรรมทางการคามากขึ้นตามลําดับ ในเวลาตอมาเมืองไดกลายเปน
ศูนยกลางสําคัญของระบบเศรษฐกิจในยุคกลางตอนปลายที่เจริญขึ้น โดยเมืองที่เกิดขึ้นมีอยู 2 แหงคือเมืองของขุน
นางกับเมืองของวัด ซึ่งตอมาเมืองดังกลาวไดกลายมาเปนศูนยกลางทางการคาของชาวตะวันตกในอีกหลายรอยป
การเติบโตของเมืองนั้นอาศัยพอคาและชาวกระฎมพีเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ นอกจากนี้ความเจริญของเมืองยังมา
จากสมาคมวิชาชีพหรือกิลดและสมาคมพอคา ซึ่งมีความสําคัญตอวางรากฐานการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจยุโรปใน
ยุคกลางตอนปลายดวย
คําสําคัญ: เมือง ทุนนิยม พอคา สมาคมการคา

Abstract
The purpose of this article is to study the revival of towns and commercial capitalism
in the late Middle Ages. The results of the study found that in the late Middle Ages, European
territories abstained from interstate wars resulting in more and more people engaged in
commercial activities. The towns later became the center of the booming regions in late Middle
Ages. There are two cities occurring at that time: the noble town and the temple town. The
town later became the commercial center of the Europe for hundreds of years. The town's
growth was largely driven by merchants and middle class. In addition, the town's boom came
from professional associations or guilds and merchants' associations which was also important
to the foundation of the development of the European economy in the late Middle Ages.
Keywords: town, capitalism, merchants, trade association
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พัฒนาการของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ
Development of the Ancient Greek City-States
ธิติพงศ มีทอง1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคศึกษาการกอตัวของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ ผลจากการศึกษาพบวานครรัฐ
กรีกเปนรูปแบบการเมืองเกาแกที่เกิดขึ้นในอารยธรรมยุโรปโบราณ นครรัฐกรีกหรือโปลิสเปนคุณลักษณะเฉพาะ
ทางประวัติศาสตรของอารยธรรมที่เกิดขึ้นในตะวันตก ทั้งนี้โปลิสนั้นมีความสัมพันธในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและศาสนาซึ่งหลอมรวมเขาไวดวยกัน แมวากรีกจะมีนครรัฐเกิดขึ้นมากมายหลายรอยแหง แต
อยางไรก็ตาม ชาวกรีกเหลานั้นตางก็มีสายใยสัมพันธที่ยึดโยงเขาดวยกันและไมเกิดการแตกแยกแตอยางใด แมวาแต
ละนครรัฐจะมีอํานาจอธิปไตยและรูปแบบการปกครองที่แตกตางกันออกไปก็ตาม นครรัฐกรีกประกอบไปดวย
คุ ณ สมบั ติม ากมายซึ่ ง แต ล ะนครรั ฐ ต า งมี คุ ณ ลั ก ษณะเหล า นี้ รวมกัน และคลา ยคลึ ง กั น สิ่ง เหลา นี้จึง กลายเป น
คุณลักษณะสําคัญอยางยิ่งในอารยธรรมตะวันตกอยางมาก นครรัฐกรีกรุงเรืองจนมาถึงสมัยยุคเฮเลนิสติก เมื่อพระ
เจาอเล็กซานเดอรมหาราชทรงพิชิตนครรัฐกรีกเหลานั้น ทําใหนครรัฐกรีกตองลมสลายลงและถูกปกครองดวย
กษัตริยเพียงพระองคเดียว
คําสําคัญ: นครรัฐ ยุคมืด โครงสราง อธิปไตย

Abstract
The objective of this article is to study the formation of ancient Greek city-states. The
results of the study revealed that the Greek city-state was an ancient political form that arose
in ancient European civilizations. The Greek city-state, or Polis, is a unique historical feature of
civilizations that emerged in the West. Polis is linked in politics, economy, society, culture and
religion, which are fused together. Although Greece has hundreds of city-states arising However
The Greeks had ties that were intertwined, and there was no divide in any way. Each city-state
has different sovereignty and form of government. Greek city-states are made up of many
properties, each of which share these characteristics and are similar. They became extremely
important features in Western civilization. The Greek city-state prospered until the Hellenistic
period. When Alexander the Great conquered those Greek city-states causing the Greek citystate to collapse and be ruled by a single king
Keywords: dark age, city-state, structure, sovereign
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กระบวนทารําเชิดในลิเกของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล
The Choreography of RumCherd Dance in Likay Performances the
Female Protagonist Mrs. Pittsamai Larnhomhuan
กรวิภา เลาศรีรตั นชัย1,* และธนสิทธิ์ ชมชิด1
1

สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*kornwipanamtan@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การแสดงลิเกเปนเอกลักษณที่บงบอกถึงความเปนไทยไดชัดเจนอีกรูปแบบหนึ่งมีองคประกอบของการแสดง
ที่หลากหลาย มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจเพื่อความอยูรอดของการแสดง ทั้งเครื่องแตงกาย
การใชเพลงและดนตรีในการแสดง แตสิ่งสําคัญที่สุดที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง ก็คือสิ่งที่ไดรับการถายทอดกันมาจากครู
หอมหวล นาคศิริ คือ การรอง การดนกลอนสด และการรํา สิ่งเหลานี้ยังคงสืบสานกันจนถึงปจจุบัน ดังนั้น หากจะ
พูด ถึง คณะที่ยัง คงเอกลักษณของลิเกไวอยา งครบถว นและเปนที่ยอมรับของวงการลิเก คือคณะวิโรจน หลาน
หอมหวล คณะที่ไดรับการถายทอดกระบวนการรอง การดนกลอน จากครูหอมหวล ไดรับการถายทอดกระบวนทา
รํ า ต า งๆ จากครู ล ะครวั ง สวนกุ ห ลาบ ครู น อ ม ประจายกฤต บทความวิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นํ า เสนอ
สาระสําคัญเกี่ยวกับการถายทอดกระบวนทารําเชิดในลิเก ของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล ผูที่ไดรับคําชื่นชมกัน
มาปากต อ ปาก ว า เป น นางเอกลิ เกที่ ค รบเครื่ อ งที่ สุ ด ในสมั ย นั้น โดยมุ ง ประเด็ น ไปที่ ก ระบวนท า รํ า เชิ ดในลิ เ ก
ประกอบดวยทารํา 5 ทาหลัก คือ ทาตั้งเชิด ทาหมสไบ ทาเชิด ทาชักแปงผัดหนา และทาลาโรง เพื่อรักษากระบวน
ทารําเชิดในลิเกที่มีความงดงามอยางราชสํานักใหคงอยูสืบไป
คําสําคัญ: รําเชิดในลิเก นางเอก

Abstract
Likay performance could be identified as one of the Thai performing arts consisted of the
various components which have been shuffled according to economical status, for example,
the clothes, songs, and music. But the most important things that have never been changed
were the knowledge of singing, improvising rhymed verses,and dancing inherited from Likay
Master Homhuan .At this point, Viroj Larnhomhuan’s Likay troupe was one of the best
maintained the precise identity of Master Homhuan’s the most famous Likay performance. The
knowledge of both Master Homhuan and The Master of Thai classical dance from Suankularb
palace, Kru Nom Prajayakrit ,was passed on to both Mr. Viroj Larnhomhuan, male protagonist,
and Mrs. Pittamai Larnhomhuan, female protagonist.This article, thus, especially focused on
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the dance process of Mrs. Pittsamai Larnhomhuan who was praised as being the most full
capabilities Likay performer in those days.There were five postures in Mrs. Pittsamai
Larnhomhuan ‘s Cherd dance: 1)Tang Cherd pose, 2)HomSabai pose, 3)TaCherd pose,
4)ChuckPangPadNa pose, and 5)Ralong pose, which were rare to find in any other Likay troupes.
Finally, the process of Cherd dance in Likay performance will be conserved to be as beautiful
as the royal court dancing style
Keywords: RumCherd dance in Likay performances, the female protagonist
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ถอดบทเรียนการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถีกลุม
ชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม
Lessons Learned on Building a Strong Community Network to Promote
Tourism in Nawatwithi of Lao Khrang Ethnic Group
in Nakhon Pathom Province
วรากรณ พูลสวัสดิ์1,* ดิษฐาร กวางคีร1ี และนงนุช ยังรอด2
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*poolswatnpru@gmail.com

2

บทคัดยอ
บทความนี้มุงนําเสนอผลการถอดบทเรียนจากการวิจัยเรื่องการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว นวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม โดยใชเครื่องมือถอดบทเรียนคือหนาตางแหงความสําเร็จ
ที่คิดคนขึ้นโดยพิธากร ศรีบุตรวงศ และแนวคิดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา
ความสําเร็จในการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งกลุมชาติติพันธลาวครั่งมีปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ 1) ปจจัยภายใน
ซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวครั่งโดยเฉพาะทุนบุคคลที่มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งทุมเท
เสียสละเพื่อสืบทอดอัตลักษณลาวครั่ง และ 2) ปจจัยภายนอกซึ่งเปนกระบวนการในการสรางเครือขายชุมชน
เขมแข็งโดยเนนกระบวนการสุนทรียสนทนา หันหนามาฟงกันเพื่อสรางสังคมแหงกัลยาณมิตรที่รวมกันคิดรวมกันทํา
ดวยความเสียสละเอื้อเฟอของความเปนพี่นองเชื้อสายเดียวกัน
คําสําคัญ: ถอดบทเรียน เครือขายชุมชนเขมแข็ง กลุมชาติพันธุลาวครั่ง การทองเที่ยวนวัตวิถี

Abstract
The objectives of this academic article were to study 1) the problems and impacts of
cyber bullying and 2) solutions to solve the problem of cyber bullying. Cyber bullying is an
emerging form of violence. The bullies may be unaware or unintentionally about the
consequences that will happen later. Acting without controlling one's own emotions negatively
affects the cognitive ability of children who are bullied. It affects the body and mind of the
bullied. The family institution is the primary solution to this problem. Parents must take care of
their children with intimacy and understanding. Friends must have mutual respect and do not
mimic the inferiority of others. The bullied must not pay attention to the words of others. The
words of other people should be adapted and developed for making yourself better.
Keywords: cyber bullying, bully, cyber
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การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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การกําหนดขีดความสามารถดานกายภาพและสิง่ อํานวยความสะดวกในการรองรับ
การใชประโยชนพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Physical and Facility Carrying Capacity Determination
at Phra Phutthabat Phluang in Khao Khitchakut National Park,
Chanthaburi Province
ไพลิน เมงเกร็ด1,* ดรรชนี เอมพันธุ2 และสมนิมิตร พุกงาม2
1

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตรมหาวิทยาลัเกษตศาสตร
2
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*dissysong@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาขีดความสามารถดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการใชประโยชนบริเวณ
พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดาน
กายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก และเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการใชประโยชนกับขีดความสามารถ
ทางดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งจะนําไปสูขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม โดยศึกษา
พื้นที่การใชประโยชนหลักบนพระพุทธบาทพลวง ไดแก ลานพระสีวลี และลานพระพุทธบาท รวบรวมขอมูลโดยการ
สํารวจขนาดพื้นที่ จํานวนหองสุขาและลักษณะการประกอบกิจ กรรมของนัก ทองเที่ยวเพื่อนําไปคํานวณหาขีด
ความสามารถในการรองรับดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก
การศึกษาพบวา ขีดความสามารถรองรับดานกายภาพบริเวณลานพระสิวลีและลานพระพุทธบาท มีคา
ขีดความสามารถสูงสุดรองรับได 367 และ 280 คน/ชวงเวลาเดียวกัน หรือ 1,101 และ 560 คน/ชั่วโมง สามารถ
รองรับจํานวนนักทองเที่ยวในภาพรวมของทั้งสองพื้นที่คือ 1,661 คน/ชั่วโมง ในขณะที่หองสุขาตามจุดตางๆ รองรับ
นักทองเที่ยวได 1,148 คน/ชั่วโมง ดังนั้น ขีดความสามารถสูงสุดของพระพุทธบาทพลวงเมื่อพิจารณาปจจัยดาน
กายภาพคือขนาดพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกหลักคือหองสุขา สามารถรองรับนักทองเที่ยวได 1,148 คน/
ชั่วโมง โดยมีจํานวนหองสุขาเปนปจจัยจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดที่รองรับได การใชประโยชนปจจุบันพบวาเกิน
ขีดความสามารถในการรองรับในชวงเวลาระหวาง 06:00-09:00 น. อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏควรมีกลไกบริหาร
จัดการเพื่อควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวใหเปนไปตามขีดความสามารถรองรับที่กําหนดและติดตามผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการกําหนดขีดความสามารถรองรับการใชประโยชนกับผูมีสวนไดสวนเสีย
คําสําคัญ : ขีดความสามารถดานกายภาพ พระพุทธบาทพลวง สิ่งอํานวยความสะดวก อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
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Abstract
The objectives of this study were to determine the maximum physical and facility
carrying capacities at Phra Phutthabat Pluang in Khao Khitchakut National Park, evaluate the
visitor use level if it exceeded the maximum carrying capacity, and give suggestions to control
use level within the limits of carrying capacity. Lan Phra Si Phralee and Lan Phra Phutthabat,
the main use sites at Phra Phutthabat Pluang, were selected as study sites. The data were
collected by survey method to acquire the area able to accommodate use of visitors and do
the inventory of toilets as well as explore visitor activities during their visit at Phra Phutthabat
Pluang so that physical and facility carry capacities can be calculated.
The results showed that the physical carrying capacity of Lan Phra Si Phralee and Lan
Phra Phutthabat were 367 and 280 people at one time or 1,101 and 560 person/hour,
respectively. Thus, making the maximum number of visitors for the total area of Phra
Phutthabat Pluang was 1,661 person/hour regarding the physical carrying capacity alone. The
maximum number of visitors that the toilets could accommodate were calculated at 1,148
person/hour. Therefore, the maximum number of visitors regarding the facility and physical
capacities were set as 1,148 person/hour considering toilet as the limiting factor in this case.
The present use found over the limits of carrying capacity during morning hours. Khao
Khitchakut National Park should set up the appropriate means and management system for
controlling visitor use according to the maximum carrying capacity and monitor the effect of
applying carrying capacity to all stakeholders.
Keywords : facility carrying capacity, physical carrying capacity, Phra Phutthabat Phluang, Khao
Khitchakut National Park
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การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)

471

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสําหรับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง
Guidelines for Service Quality Development of Boutique Hotels
in Koh Sri-Chang
พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ1,* และรชตธรรมรงค พชรมนตชัย2
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
* thanakitputimed@hotmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพในการใหบริการ 2) ศึกษา
แนวทางของผูประกอบการที่มีตอการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ และ 3) นําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ในการใหบริการ กลุมตัวอยางที่ใชเปนลูกคาที่เคยใชบริการ จํานวน 400 คน และผูประกอบการโรงแรมบูติคบน
เกาะสีชัง จํานวน 2 แหง สถิติในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
F-test ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 21-30 ป ภูมิลําเนาอยูใน
เขตปริมณฑล มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ระหวาง 15,001-20,000 บาทตอเดือน มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการทุกดานอยูในระดับมาก ลูกคา
ที่มีเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการใหบริการทุกดาน
ไมแตกตางกัน สวนลูกคาที่มีรายไดตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการใหบริการในดานกายภาพและ
สิ่งแวดลอม และดานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) การศึกษาแนวทางของ
ผูประกอบการที่มีตอการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ พบวา ผูประกอบการมีความพยายามแสวงหาวิธีการและ
แนวคิดใหม ๆ ในการใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 3) แนวทางในการพัฒนา ไดแก โรงแรม
ควรสรางเอกลักษณเฉพาะตัว เพิ่มพื้นที่และสรางบรรยากาศที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว เพิ่มชองทางในการเขาถึง
ลูกคา เพิ่มศักยภาพพนักงาน และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริการ โรงแรมบูติค

Abstract
The objectives of this research were to 1) study the opinions about service quality of
customers, 2) study the entrepreneurs approach to improving the quality of service and 3)
suggest guidelines development for improving the service quality. The samples were 400
customers who had used services and 2 boutique hotel entrepreneurs on Koh Sichang. The
statistical analysis of this study were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test
and F-test. The research results were found that, 1) Most of the sample customers were male,
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aged 21-30 years, lived in the metropolitan area, had a bachelor's degree, worked as employee
of private company and had an average monthly income between 15,001-20,000 Baht. Their
opinions about service quality were high level in every aspects. Customers with different gender,
age, domicile, education level and occupations had no difference on level of opinions about
the service quality in all aspects. However the different of customer’s incomes had statistically
significant difference at the 0.05 level about the service quality in the physical and
environmental aspects and personnel aspects. Development 2) study the entrepreneurs
approach to improving the quality of service, the results reveal that 8 boutique
hotel entrepreneurs on Koh Sichang were trying to find new methods and concepts in providing
services to meet the customer needs. 3) Guidelines development, the hotel should create an
unique identity, increase the space and create a good environment, fast service, add more
channels of customer access, empower employees and increase the security system.
Keywords: guidelines development, service quality, boutique hotels
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การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพือ่ สังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
The Specific Development of Social Enterprise for Homestay
Management :A Case Study of Yangpatthana Village, Kampangsan
District, Nakhon Pathom Province
ธัญกมล คุมเสาร1,* นรีรักษ แกวฉวี1 ดวงนภา จุคํา1 อภัสรา ปญจกะบุตร1 และประพนธ เล็กสุมา
1

สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*tanya.Khumsao.Beam13@gmail.com

บทคัดยอ
ในการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ของชุมชนบานยางพัฒนา อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาองคประกอบการจัดทําที่พักโฮมสเตยดวยระบบธุรกิจเพื่อสังคม 3) เพื่อสรางแนว
ทางการพัฒนาชุมชนบานยางพัฒนาสูธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม เปนงานวิจัยชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เชิ ง ลึ ก กั บ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ โฮมสเตย เ พื่ อ สั ง คมประกอบด ว ย กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชน กลุ ม
ผูประกอบการรานคา และกลุมผลิตภัณฑสินคาโอทอปนวัตวิถี จํานวน 22 คนและใชเทคนิคเดลฟายในการเก็บ
ขอมูลแบบสอบถามจํานวน 3 รอบ กับผูเชี่ยวชาญในดานตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก ดานการจัดการทองเที่ยว ดานการ
ทองเที่ยวชุมชน ดานธุรกิจเพื่อสังคม ดานที่พักโฮมสเตยและดานนักทองเที่ยว จํานวน 11 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย
ค า มั ธยฐาน และพิสัย ระหว า งควอไทลในการวิ เคราะหข อมูล จากนั้น นํ า เสนอผลการศึ กษาตามวั ตถุป ระสงค
ผลการวิจัยพบวา
1) อดีตบานยางพัฒนามีตนยางนาขึ้นเปนจํานวนมาก หมูบานจึงชวยกันตั้งชื่อวา บานยาง และไดมีการ
เปลี่ยนชื่อในภายหลังวา บานยางพัฒนา คนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรที่เปนการทําตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งมีเอกลักษณโดดเดนคือชาติพันธไทยทรงดําที่ตอนนี้ภายในชุมชนไดพยายามรื้อฟนวัฒนธรรมขึ้นมา
เพื่อใหคนรุนหลังไดศึกษาทั้งการประกอบพิธีกรรม การทอผาและมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ รวมถึงเปนชุมชนที่เปน
แหลงทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 ใน 21 แหงของจังหวัดนครปฐม
2) จาการศึ ก ษาเรื่ อ งหลั ก การสร า งที่ พั ก โฮมสเตย แ ละองค ป ระกอบธุ ร กิ จ โฮมสเตย เ พื่ อ สั ง คม พบว า
องคประกอบของธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ องคประกอบดานที่ 1 ดานที่พัก
องคประกอบดานที่ 2 ดานกิจกรรม องคประกอบดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ และองคประกอบดานที่ 4 ดาน
การพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
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3) จากนั้นสังเคราะหแนวทางการพัฒนาชุมชนบานยางพัฒนาสูธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคมแบงออกเปน 4
แนวทาง คือ (1) การพัฒนาดานที่พัก (2) พัฒนาดานกิจกรรม (3) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และ (4) การ
พัฒนาดานการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ โฮมสเตย ธุรกิจเพื่อสังคม

Abstract
This research aimed to: 1.study the context of Ban Yang Pattana community,
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province; 2.study the components of homestay with
using social enterprise systems and 3.to create guidelines development of Ban Yang community
into a social enterprise of homestay management. It was a qualitative research using in-depth
interviews with 22 key informants involved in the social homestay business, consisting of leader
group, entrepreneur group and OTOP product group and using 3 times of Delphi technique to
collect data with 11 experts in various related fields, including tourism management field,
Community - based Tourism field, Social Entreprise, homestay management field and tourist
field. Data were analyzed by means, median and quartile.According to the objectives, the
research found that.
1. in the past, there were a lot of Dipterocarpus trees in Ban Yang Pattana community
and when the village was named, they helped to name Ban Yang and subsequently changed
the name of Ban Yang Pattana. It was also a unique Thai Song Dam village and most people
were engaged in agriculture as a way to follow the sufficiency economy principles. Moreover, It
also had a distinctive identity, the Thai Song Dam Community, which attempted to revive the
culture in order to allow future generations to study both the ritual, weaving and establishing a
museum as well as being a community that was one of the 21 OTOP innovations in Nakhon
Pathom.
2. there were 4 main components of social enterprise of homestay manage ment,
namely Accommodation, Activities, Management and the development of Social, community
and environment.
3. the guidelines for Ban Yang community development into a social enterprise of homestay
management divided into 4 approaches which were 3.1accommodation development 3.2 activity
development 3.3 management development and (4) community, social and environmental
development.
Keywords : the specific development, homestay, social enterprise
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แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการของผูประกอบการธุรกิจที่พักโฮมสเตย
เพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
The Guidelines for Homestay Entrepreneurs Service Models
Development to Connect the Way of Life in the Community: A Case
Study of Amphawa Floating Market, Amphawa District, Samut
Songkhram Province
ฐณวรัตม สิทธิวชิ ัย1,* เนรมิต สุมนัส1 วราภรณ ใสยจิตต1 และนิลุบล คงเปรม1
1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
pramzaclub1998@gmail.com

บทคัดยอ
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) บริบทวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม (2) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis) ของชุมชนตลาดน้ําอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ (3) วิเคราะหแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการของผูประกอบการธุรกิจที่
พักโฮมสเตยเพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ําอัมพวา
จํานวน 3 กลุม คือ 1) ผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตย 2) คนในพื้นที่ และ3) กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังชุมชน
ตลาดน้ําอัมพวา รวมจํานวนทั้งสิ้น 28 คน วิเคราะหขอมูล เชิงเนื้อหาตามประเด็น และนําผลที่ไดมานําเสนอแบบ
อธิบายและเรียงตามประเด็นที่ศึกษาและวัตถุประสงคการวิจัย
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบการบริการ ผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตย วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ําอัมพวา

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study community’s way of life in the Amphawa
Floating Market, Amphawa District, Samut Songkhram Province. 2) to analyse the strength, the
weakness, the opportunity and the treat (SWOT Analysis) of Amphawa Floating Market
community in Amphawa District, Samut Songkhram Province. 3) to analyze the model for
developing a service model of homestay business operators to associate the community’s way
of life. The case study of Amphawa Floating Market, Amphawa District, Samut Songkhram
Province was a qualitative research using in-depth interviews. There were 3 groups of people
involved in the way of life within the Amphawa floating market community: 1) homestay
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business operators, 2) local people and 3) tourists who came to Amphawa water market
community, with a total of 28 people interviewed. Secondary and primary data collection was
used in this research. The research instruments were in-depth interviews for data analysis. The
researcher used the interview questionnaire that was obtained to analyze the content
according to the issues. The results were then presented by describing the study issues and
explaining the research objectives.
Keywords: the development of service model, homestay entrepreneurs, the community’s way
of life, the Amphawa Floating Market
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การวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีเพื่อการปรับตัวของการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน
ภายหลังสถานการณโควิด 19
An Analysis of Concepts and Theories for Sustainable CommunityBased Tourism Resilience after Covid -19
พิมพชนก มูลมิตร1,* เกิดศิริ เจริญวิศาล2 และมนัสสินี บุญมีศรีสงา2
1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรม และอีเวนต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี
*neopimm@hotmail.com

บทคัดยอ
การทองเที่ยวโดยชุมชน มีความสําคัญตอการฟนฟูภาคการทองเที่ยวของประเทศ ภายหลังสถานการณโควิด
19 เนื่องจากการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนหนึ่งในรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่มีสวนสําคัญในการเสริมสราง
มูลคาเศรษฐกิจที่นําไปสูโอกาสการกระจายรายไดสูชุมชนอยางแทจริง ทั้งนี้ การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
โดยชุมชน ซึ่งถือเปนนโยบายหนึ่งที่มีความสําคัญทั้งในเชิงการสรางขีดความสามารถใหชุมชนและการสรางโอกาส
ดานทองเที่ยว โดยชุมชนสามารถเรียนรูจากวิกฤติการณโควิด 19 และสามารถสามารถสรางความเชื่อมั่นและ
ยกระดับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในอนาคต ชุมชนควรมีความยืดหยุนหลังภาวะวิกฤติ โดยมีแนวทางหลัก
คือ 1) Cope (พรอมรับ) ความสามารถในการตานทาน เยียวยา และฟนฟูสภาพจากวิกฤต 2) Adapt (ปรับตัว)
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น และ 3) Transform (เปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโต) ที่ยึดหลักการความ
ยืดหยุนซึ่งเปนขอคนพบ 7 ดาน เพื่อนําไปประยุกตและบูรณาการกับองคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
พื้นที่ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ดานการจัดการ ดานชุมชน และดานการเรียนรู ที่อยู
ภายใตขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยว และมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย
คําสําคัญ: การปรับตัวเชิงรุก การทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน สถานการณโควิด 19

Abstract
Community – based tourism is important to the restoration of the tourism sector in the
country after the situation of COVID-19. According to community-based tourism is one form of
the sustainable tourism that plays a crucial role in enhancing economic value leading to real
income distribution opportunities to the community. In this regard, community – based tourism
promotion and development is a vital policy in building capacity for communities and creating
tourism opportunities. Therefore, the community can learn from the COVID-19 crisis and be able
to build confidence and improve sustainable tourism management in the future, communities
should be resilient after a crisis with the main guidelines; 1) Cope 2) Adapt and 3) Transform
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based on the 7-resilience principle findings to apply and integrate with the 4 elements of
community-based tourism; natural and culture resources, management, community and
learning under tourism carrying capacity and SHA
Keywords: resilience, sustainable community- based tourism, Covid -19
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การสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารตามหลักการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Creating Gastronomic Tourism Route Based on The Principles of
Experiential Tourism to Promote Tourism in Phutthamonthon District,
Nakhon Pathom Province
นิลุบล คงเปรม1 ศศิธร แซลิ้ม1 อารยา กิง่ ไทรย1 รัตนาภรณ พูนดี1 และนันทัชพร จอมดวง5
1

สาขาวิชาการบริการธุรกิจทองเที่ยวและมัคคุเทศก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*sobua2542@hotmail.com

บทคัดยอ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมูลบริบทพื้นที่ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อ
ศึกษาขอมูลของอาหารที่อยูในพื้นที่ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิง
อาหารตามหลักการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี
กลุมผูใหขอมูลหลัก 5 กลุม ดังนี้ 1.หนวยงานที่เกี่ยวของ 2.ผูนําชุมชน 3.กลุมผูประกอบการภายในพื้นที่อําเภอพุทธ
มณฑล 4.ประชาชนในพื้นที่ 5.นักทองเที่ยว การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเปนการเก็บขอมูล แบบ
ปฐมภูมิ (Primary Data) และการเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบ
สัมภาษณเชิง ลึก (In-depth Interview) นํา ขอมูล จากการสัมภาษณที่ไ ดมาวิเคราะหเชิง เนื้อหาตามประเด็น
(Content Analysis) นําผลที่ไดมาเสนอแบบอธิบายความ และเรียงตามประเด็นที่ศึกษา และวัตถุประสงคการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล มีเขตการปกครอง 3 ตําบล 18 หมูบาน ประกอบไปดวย
ตําบลศาลายา ตําบลมหาสวัสดิ์ ตําบลคลองโยง ประชาชนในพื้นที่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาขาว นาบัว
สวนผลไม ทําใหมีการนําผลผลิตที่ไดจากการเพาะปลูกมาประกอบอาหาร และทําเปนผลิตภัณฑ 2) ขอมูลดาน
อาหารอําเภอพุทธมณฑล อาหารในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมีความคลายคลึงกับจังหวัดอื่นเพราะอยู
ในบริเวณภาคกลางเหมื อนกั น ประเภทของอาหารมี ความคลาย เช น ต ม ผัด แกง ทอด แตอาหารมีความเป น
เอกลักษณคือการเอาวัตถุดิบในพื้นที่มาประกอบอาหาร 3) เกิดเสนทางทองเที่ยวเชิงอาหาร อําเภอพุทธมณฑล ในการ
รองรับนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยว ซึ่งสามารถสรางเสนทางเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับอาหารและวิถีชีวิตคน
ทองถิ่นได 2 เสนทางคือ เสนทางที่ 1 ทองวิถีชีวิตชาวพุทธมณฑล และเสนทางที่ 2 สัมผัสกลิ่นไอดินเยือนถิ่นพุทธ
มณฑล
คําสําคัญ : เสนทางการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงอาหาร การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู การสงเสริมการทองเที่ยว

480

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

Abstract
The purpose of this research were to : 1) study information of the context area in
Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province; 2) find the context of food in the area in
Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province and 3) create a food tourism route based on
the principles of learning tourism To promote tourism in Phutthamonthon District, Nakhon
Pathom Province. There are 5 main informant groups as follows: 1. Relevant agencies 2. Community
leaders 3. Entrepreneurs in Phutthamonthon 4. People in the area 5. Tourists. This research studied
the primary data and secondary data collected from the primary data and secondary data.
The tools used in the study were in-depth interviews for data analysis. Use the information from
the interviews to analyze the content according to the issue. (Content Analysis) and the results
were presented in a form of explanation. and sorted by the issues studied and research
objectives.
The research results found that : 1) Context of Phutthamonthon District there are 3 subdistricts and 18 villages consisting of Salaya sub-district Mahasawat Sub-district, Khlong Yong Subdistrict. People in the area prefer to work in agriculture, rice fields, lotus fields, and fruit orchards.
Causing the products obtained from cultivation to be used in cooking and made into products. 2)
Food context information in Phutthamonthon District Food in the area of Phutthamonthon
Nakhon Pathom Province is similar to other provinces because it is in the central region as well.
Types of food are similar, for example, boiled, stir-fried, curry, fried, but the food in the
Phutthamonthon District is unique, that is, using local ingredients to cook. 3) Food tourism route
Phutthamonthon To accommodate tourists who will travel to travel. which can create a route to
learn about food and local way of life there are 2 routes:: Route 1 Recite way of people life
Phutthamonthon. and Route 2 Experience the smell of the soil and visit Phutthamonthon.
Keywords : tourism route, gastronomy tourism, tourism for learning, tourism promotion
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แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
The Public Relation Media Development Guidelines for Enhancing
Agrotouirsm. The case study: Khlong Mahasawat Community,
Nakhon Pathom Province
รุงฤดี ภิญญาคง1,* และประพนธ เล็กสุมา2
1

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารยประจํา สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*maii.smile09@gmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลบริบทพื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม 2)
ศึ ก ษาศั ก ยภาพแหล ง ท อ งเที่ ย วชุ ม ชนคลองมหาสวั ส ดิ์ จั ง หวั ด นครปฐม 3) ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมสมาชิกชุมชน นักทองเที่ยว และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 28 คน ดวย
แบบสัมภาษณเชิงลึกใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทพื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เปนแหลง
ทองเที่ยววิถีชีวิตริมน้ํา 2) ศักยภาพแหลงทองเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มีการพัฒนา 4 ดานคือศักยภาพการดึงดูด
ใจ ศักยภาพการรองรับของแหลงทองเที่ยว ศักยภาพการจัดการของแหลงทองเทีย่ ว และศักยภาพการใหบริการของ
แหลงทองเที่ยว 3) แนวทางการพัฒนาสื่อควรเปนรูปแบบวีดีโอนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตจนถึงปจจุบัน
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

Abstract
This research aimed to 1) study the context of Khlong Mahasawat Community, Nakhon
Pathom Province 2) study the tourist potential of Khlong Mahasawat Community, Nakhon
Pathom Province 3) study the guideline for public relation to enhance agritourism in Khlong
Mahasawat Community. Collecting data with the target groups, including; community leaders,
community members, tourists, and related local authorities, a total of 28 people with in —
depth interview and content analysis.
The research found that 1) Khlong Maha Sawat community context was a riverside
lifestyle tourist attraction. 2) The potential of Khlong Maha Sawat community attractions has
been developed in 4 dimensions: attractiveness, tourism carry capacity, tourist attractions
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management and tourism service. 3) The public relation development guideline should be a
video presenting life stories from the past to the present.
Keywords: public relation media development guidelines, enhancing Agrotourism, Khlong
Mahasawat community
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ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวที่สงผลตอความตั้งใจเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
The Effect of Phattalung Province’s Tourist Attraction Image on Travel
Intentions Amidst the COVID-19 Pandemic
วิภาดา เถาธรรมพิทักษ1,* สิปปวิชญ วงศสุวฒ
ั น2 และศิริกัญญา ทองเสง1
1

สาขาการจัดการการทองเที่ยว คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดตรัง
สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดตรัง
* wipada.t@psu.ac.th

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวในจังหวัด
พัทลุงและความตั้งใจในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัดพัทลุงทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 โดย
กลุมตัวอยางในการศึกษาคือนักทองเที่ยวชาวไทยที่ไมเคยเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดพัทลุง จํานวน 400 คน ซึ่งใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ และสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา ภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดพัทลุงดานสิ่งดึงดูดใจ ดานความสะดวกในการ
เขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ดานความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว และดานการจัดการ
การแพรระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และจากการตรวจสอบอิทธิพลของภาพลักษณของแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดพัทลุงตอความตั้งใจในการเดินทางทองเที่ยว พบวา ภาพลักษณดานความสามารถในการเขาถึง
แหลงทองเที่ยว ดานกิจกรรมการทองเที่ยว ดานความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว และดานการจัดการการ
แพรระบาดของโควิด-19 มีผลตอความตั้งใจในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัดพัทลุงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน
บริบทของขอเสนอแนะ หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการสรางภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการรับรูของนักทองเที่ยวในดานการจัดการการแพรระบาดของโค
วิด-19 ภายในจังหวัดพัทลุง
คําสําคัญ: ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว ความตั้งใจเดินทางทองเที่ยว จังหวัดพัทลุง โควิด-19

Abstract
This was a quantitative study designed to study the destination image of Phatthalung
Province and travel intentions during the COVID-19 pandemic. The participants in this study
were four-hundred Thai tourists who had never previously travelled to Phatthalung Province
who filled out questionnaires to provide data. Descriptive and inferential statistics were used for
data analysis, including means, standard deviations, percentages, and multiple linear
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regressions. The results revealed that, overall, Phattalung Province’s has a high level destination
image with regard to attractions, accessibility, activities, carrying capacity, and COVID-19
epidemic management. Additionally, the results from multiple linear regression analysis found
that the destination image for accessibility, activities, carrying capacity, and COVID-19 epidemic
management had a significant influence on travel intention. In terms of implications, our
findings would suggest that the stakeholders related to the tourism sectors should enhance
creating a concretely positive destination image for Phatthalung Province, with special focus on
promoting tourists’ perception related to COVID-19 epidemic management in Phatthalung
Province
Keywords: tourist attraction Image, travel intentions, Phatthalung Province, Covid-19
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ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19
Factors Affecting the Image of Thai AirAsia During
the Coronavirus Pandemic
ศศิรินทร แทนทอง1,* และณัฏฐมน เผาพันธุ1
1

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
* sasirintr.th@spu.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารสายการบินไทยแอรเอเชียในชวง
โรคระบาดโควิด-19 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด19 3) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
ผูโดยสารในชวงโรคระบาดโควิด-19 โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารที่ใชบริการสายการ
บินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเทากับ 246 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ T-test, F-test และ
ทดสอบความแตกตางรายคู Least significant difference (LSD)
ผลการวิจัย พบวา ผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 สวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.6 มีอายุอยูระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 49.มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ
59.3 มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 6 หรือ ปวส. คิดเปนรอยละ 15.9 มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา คิดเปนรอยละ
45.9 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.2 ภาพรวมของปจจัยที่สงผลตอ
ภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
4.36 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.46 รองลงมา
คือ ดานพนักงาน คาเฉลี่ย 4.45 ดานชองทางจัดจําหนาย คาเฉลี่ย 4.39 ดานราคา คาเฉลี่ย 4.38 ดานสิ่งแวดลอม
และกายภาพ คาเฉลี่ย 4.38 ดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.36 และดานสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 4.14
ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรค
ระบาดโควิด-19 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ของ
ผูโดยสารที่ใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 แตกตางกัน สงผลตอภาพลักษณของ
ธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียแตกตางกัน
คําสําคัญ: ภาพลักษณ สายการบินไทยแอรเอเชีย โรคระบาดโควิด-19
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Abstract
The objective of the study were: 1) to study the personal factors of Thai AirAsia
passengers during the Coronavirus Pandemic, 2) to study the factors affecting the image of Thai
AirAsia during the Coronavirus Pandemic, and 3) to compare the factors affecting the image of
Thai AirAsia according to the personal factors of Thai AirAsia passengers during the Coronavirus
Pandemic. A sample was selected from passengers who have used the service of Thai AirAsia
during the Coronavirus Pandemic. The researcher had determined a sample group of 246
people. The sample of this research was drawn from the accident sampling. The research
instrument was a questionnaire and the data was analyzed by using frequency, percentage,
mean, S.D., t-test, f-test and LSD
The results were shown that the most representative group is female (51.6%), aged
between 20 – 30 years old (49.0%), single status (59.3), educational level is grade 12 (15.9%),
working as student (45.9%) and monthly average income is 10,000 – 20,000 Baht (51.2%).
Overall’s factors affecting of the image of Thai AirAsia during the Coronavirus Pandemic was
ranked at high level, its average is 4.36. To consider each aspect, the representative group
highly agreed with the factor of products, its average is 4.46, the factor of Staff, its average is
4.45, the factor of place, its average 4.39, the factor of environment, its average is 4.38, the
factor of service, its average is 4.36 and the factor of promotion, its average is 4.14 relatively.
The hypothesis testing was shown that the different personal factors; 1) sex, 2) age, 3) marital
status, 4) educational level, 5) occupation, and 6) income have different effect on the factors
affecting the image of Thai AirAsia.
Keywords: image, Thai Air Asia, Coronavirus pandemic
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ผลกระทบของโรคระบาดโควิด19 ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน
Impacts of the COVID 19 Epidemic That Affect the Quality of Life of
Flight Attendants
พัชรียา วิภาสเศรณี1,* และลัคณา สันติณรงค1
1

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*patchareeya.vi@spu.ac.th

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 2) ศึกษา
ปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และ 3) เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จาน
วน 375 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คาเอฟ และคาแอลเอสดี โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และมีประสบการณทํางาน ต่ํากวา 1 ป 2)
ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่
ทํางานปลอดภัยไมอันตรายตอสุขภาพ ดานสังคมสัมพันธ ดานความกาวหนา และดานภาวะอิสระในการทํางาน มี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และ 3) พนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ดานสภาพที่ทํางานปลอดภัยไม
อันตรายตอสุขภาพ ดานสังคมสัมพันธ ดานความกาวหนา และดานภาวะอิสระในการทํางาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
คําสําคัญ : ผลกระทบ โรคระบาดโควิด19 คุณภาพชีวิต พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน

Abstract
The purposes of this institutional research report were to study 1) Personal factors of
flight attendants 2) Factors affecting the quality of life of flight attendants, and 3) To compare
factors affecting the quality of life of flight attendants. Classified by personal factors of flight
attendants 375 people. The tools used in this research were the statistical data analysis

488

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

questionnaire, frequency, Mean, standard deviation (SD) , T-Test, F-Test and LSD. By setting the
level of statistical significance at .05
The results of the research found that 1) Most of the personal factors of flight attendants
were female, aged 21-30 years, having a bachelor's degree. Have an average monthly income
of 10,001 - 20,000 baht and have less than 1 year of work experience.
2.) Factors affecting the quality of life of flight attendants In terms of compensation that
are fair and sufficient, The condition of the workplace is safe, not harmful to health. The
Relationships, The Progress, and Freedom at work were overall at high average. 3.) Flight
attendants who have different personal factors affect the quality of life. Of flight attendants,
fair and adequate compensation for working conditions Safe and harmless to health, social
relations, progress and freedom at work. The difference was statistically significant at .05.
Keywords : impact, COVID 19 epidemic, quality of life, flight attendant
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แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา ณ บานพุนา้ํ รอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี
Guidelines for the Development of Tourist Sites in Accordance with
Ministry of Tourism and Sports Standards at a Hot Spring Village Ban
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬาแก
ชุมชนบานน้ําพุรอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแกชุมชนบานน้ําพุรอน อําเภอ
หนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 2. เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐาน
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแกชุมชนบานน้ําพุรอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลโดย การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ไดแก สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองยางกลัดใต 1 คน ผูใหญบา น 1 คน ประชาชนในชุมชนบานพุน้ํารอน จํา นวน 10 คน
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวชุมชนบานพุน้ํารอน จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแกชุมชนบานน้ําพุรอน พบวาแบงออกเปน 2 ประเด็น
หลักไดแก มาตรฐานหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ําพุรอนธรรมชาติ และศักยภาพในการเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ําพุรอนธรรมชาติ
คําสําคัญ: การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การทองเที่ยงเชิงสุขภาพ มาตรฐานการทองเที่ยว

Abstract
The purposes of this study were 1) to study the factors influencing the development of
health tourism sites according to the Ministry of Tourism and Sports standards for the Hot
Springs community Nong Ya Plong District Phetchaburi Province, 2) to set guidelines for the
development of health tourism sites in accordance with the Ministry of Tourism and Sports
standards for the hot spring village Nong Ya Plong District Phetchaburi Province. The instruments
used of the study was in-depth interviews with 24 key informants who were. The research
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findings were as follows: Factors influencing development and guidelines for the development
of health tourism sites according to the Ministry of Tourism and Sports standards for the Hot
Springs community It was found to be divided into 2 main issues: The main standards of health
tourism sites Natural hot spring type And the potential to be a health tourism attraction Natural
hot spring type.
Keywords: tourism development, health tourism, Thai tourism standards
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี
Performance Incentives for Food Delivery Staff in Muang District,
Pattani Province
ฮามีดา ดาราแม1,* ภาลิณี หมันทองมาก1 ซูรานี ฮินนะ1 และอาฟฟ ลาเตะ1
1

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี
*
6120117190@psu.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนพนักงานสง
อาหารเดลิเวอรี่ในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จํานวน 154 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิง
อนุมาน ไดแก การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็น
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มากที่สุดคือ ปจจัย
การไดรับการยอมรับในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (𝑥̅ = 4.33 และ S.D. = 0.51) รองลงมาปจจัยความมั่นคง ปฏิบัติ
(𝑥̅ = 4.28 และ S.D. = 0.47) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน (𝑥̅ = 4.24 และ S.D. = 0.48) ปจจัย
คาตอบแทนและผลประโยชน (𝑥̅ = 4.23 และ S.D. = 0.55) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน (𝑥̅ = 4.13 และ
S.D. = 0.48) ตามลําดับ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธกัน ซึ่ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มี 5 ดาน โดยปจจัย
คาตอบแทนและผลประโยชน มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยสูงที่สุด รองลงมาเปนปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ปจจัยความมั่นคง ปจจัยความสุขในการทํางาน และปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์การถดถอย เทากับ 0.81, 0.18, 0.07, 0.02 และ -0.12 ตามลําดับ
คําสําคัญ : แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน บริการสงอาหาร

Abstract
This research aimed to study the motivation of food delivery workers in Muang District.
Pattani province is a quantitative research. (Quantitative Research) The sample group studied
was food delivery workers in Muang District. Pattani Province, 154 people, data was collected
by online percentage, standard deviation. Inferential analysis is an analysis of multiple
regression equations. The results of the research revealed that the majority of respondents had
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opinions about the motivation of delivery workers in Muang District. Pattani Province was the
province with the highest operational acceptance (𝑥̅ = 4.33 and S.D. = 0.51) followed by
operational safety factor (𝑥̅ = 4.28 and S.D. = 0.47) (𝑥̅ = 4.24 and S.D. = 0.48) Compensation
and benefit factor (𝑥̅ = 4.23 and S.D. = 0.55), environmental factors (𝑥̅ = 4.13 and S.D. = 0.48),
respectively, of all independent variables. Which motivates the performance of the food
delivery staff in the district Pattani province has five factors: compensation factor and benefit
factor with the second highest regression coefficient, the acceptance factor in the nature of the
work performed. The stability factor, the happiness factor at work and the working environment
factor, which they had regression coefficients were at 0.81, 0.18, 0.07, 0.02 and - 0.12
respectively.
Keywords: incentives, performance, food delivery
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การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง
The Development of the Human Capital for Contributing the Service
Quality in the Tourism Industry in Mook Island, Trang Province
สุธิรา ปานแกว1,* สิริปุณยากร ไกรเทพ1 และจิระนาถ รุงชวง1
1

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
*suthira.p@rmutsv.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
เกาะมุก จังหวัดตรัง และ 2) เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก
จังหวัดตรัง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เลือกผูใหขอมูลสําคัญ 2 กลุมตัวอยาง
คือ ตัวแทนผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง จํานวน 20 คน และตัวแทน
พนักงานดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง จํานวน 20 คน โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง เก็ บ ข อ มู ล โดยการสั ง เกตและสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยจํ า แนกประเภทของข อ มู ล
เปรียบเทียบขอมูลและสรางขอสรุป เพื่อตีความขอมูลใหเชื่อมโยงความสัมพันธกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมดานการทองเที่ยวของเกาะมุก
จังหวัดตรัง ที่เปนเรื่องเรงดวนและตองไดรับการแกไข คือ ปญหาดานการขาดทักษะภาษาตางประเทศ ปญหา
ทักษะการใหบริการนักทองเที่ยว และปญหามัคคุเทศกไมมีใบอนุญาตที่ถูกตองตามกฎหมาย และ 2) ความตองการ
พัฒนาดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก จังหวัดตรัง ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 การ
พัฒนาดานทักษะวิชาชีพ ดานที่ 2 ดานความสัมพันธสวนบุคคล ดานที่ 3 ดานสติปญญา และดานที่ 4 ดานธุรกิจ
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหพนักงานบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก จังหวัดตรัง ไดพัฒนาทักษะใน
วิชาชีพ เพื่อสงเสริมคุณภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น สามารถใหบริการนักทองเที่ยวไดอยางมั่นใจและถูกตอง
ตามมาตฐานสากล อีกทั้งสามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวได
คําสําคัญ: การพัฒนาทุนมนุษย สงเสริมคุณภาพการบริการ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the problems on human capital of tourism
industry at Koh Mook, Trang Province, and 2) to study needs for development in human capital
of tourism industry at Koh Mook, Trang Province. The present study was the qualitative research
implemented with 40 key informants in 2 groups: 20 entrepreneur representatives in tourism
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industry at Koh Mook, Trang Province, and 20 employee representatives in tourism industry at
Koh Mook, Trang Province. The purposive sampling method was used; the data were collected
with an observation and an in-depth interview; and the data analysis included data
classification, data comparison, and conclusion to interpret in relation to the related theories.
The results of the study revealed that 1) the urgent problems and obstacles in human
capital of tourism industry at Koh Mook, Trang Province were on lack of foreign language
proficiency; lack of skills to provide services to tourists; and tour guides without legal licenses.
And 2) the needs for development in human capital of tourism industry in Koh Mook, Trang
Province were in 4 aspects: vocational skills development, interpersonal relationship,
intelligence, and business. The development was aimed to enhance the service employees in
tourism industry at Koh Mook, Trang Province to gain vocational skills, to increase the
operational quality, to provide service with confidence to tourists according to the international
standards, and to gain tourist impression.
Keywords: human capital, contributing the service quality, tourism industry
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การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูในแหลงทองเที่ยว
จังหวัดตรังอยางมีสวนรวม
Developing Creative Tourism Potential for Participatory Learning
in Trang Tourist Attractionsจุด)
วันวิสาข พลอย อินสวาง1,* ดุสติ พร ฮกทา1 และอัญชิษฐา กิม้ ภู1)

1

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง
* wanwisa.i@rmutsv.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูในแหลงทองเที่ยวจังหวัดตรัง
อยางมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เพื่อการเรียนรูในจังหวัดตรัง โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีแบบสังเกตการณ แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง และ
การสนทนากลุม (Focus Group) เปนเครื่องมือที่ในการวิจัย วิเคราะหขอมูลดวยการตีความหมายของขอมูล
(Interpretation Analysis) เพื่อนําขอมูลที่ไดมารวบรวมเปนกระบวนการการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคในจังหวัดตรัง โดยมีเจาหนาที่ภาครัฐ ผูนําในชุมชน และคนในชุมชนทองถิ่น รวมทั้งสิ้น 30 คน เปน
กลุมตัวอยางในการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา แหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของจังหวัดตรังมีครอบคลุมทั้ง 10 อําเภอ โดยนักทองเที่ยว
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผานกิจกรรมทางการทองเที่ยว สําหรับกระบวนการการมีสวนรวม
พบวานักทองเที่ยวและคนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของชุมชนให
มีความยั่งยืน ตั้งแตการวางแผน การคิดวิเคราะห การลงมือปฏิบัติ และการควบคุมดูแล รรทัด 8 จุด)
คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค แหลงทองเที่ยวจังหวัดตรัง การมีสวนรวม

Abstract
This research is about the participatory development of creative tourism for learning
tourist attractions in Trang Province. The purposes of the study were to study the participatory
developmental process of creative tourism for learning tourist attractions in Trang Province. The
study was designed in the qualitative research whereas the research instruments included an
observation form, a structured interview, a focus group, and analyze the data by interpretation
analysis. The collected data were synthesized to form a participatory developmental process of
creative tourism in Trang Province. The participants of the study consisted of government
officers, community leaders, and local people in communities for 30 people.
The research results revealed that creative tourist attractions in Trang were situated in
the coverage of 10 districts. In these attractions, tourists participated in the community potential
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development through tourist activities. According to the participatory developmental process,
the researchers have designed such process in cooperation among tourists and local people in
the communities in order to develop the sustainable potential of the communities’ creative
tourist attractions. This process covered planning, analytical thinking, implementation, and
supervision.
Keywords: potential development, creative tourism, tourist attractions in Trang, participation
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การวิเคราะหสภาพการณการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง
Analysis on Tourism Situation in the Coastal Areas of Trang Province
ดุสิตพร ฮกทา1,* และนุชประวีณ ลิขิตศรัณย2
1

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
*dusitporn.h@rmutsv.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการทองเที่ยวพื้นที่
ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก เครื่องมือ
เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง เลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูแทนชุมชน
รวมทั้งสิ้น 17 คน วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ดานจุดแข็งของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังมีแหลงทรัพยากรทองเที่ยว
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ มีแหลงหญาทะเลที่อุดมสมบูรณ และแหลงพะยูนแหงเดียวของ
ทะเลอันดามัน มีระบบคมนาคมขนสงที่ครอบคลุมทุกดาน มีสินคาของที่ระลึกประจําจังหวัดที่สรางชื่อเสียง จังหวัด
ตรังเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศของภาคใตฝงอันดามัน และมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทาง
บกและทางทะเล
ดานจุดออนของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังมีโครงสรางพื้นฐานหลักและเสนทางคมนาคมไม
เพียงพอและไมไดมาตรฐาน ทรัพยากรดานการทองเที่ยวขาดการตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคา ขาดมัคคุเทศกที่มีความรู
ความเขาใจในภาษาตางประเทศ กิจกรรมการทองเที่ยวแปลกใหมมีจํานวนนอย งบประมาณไมตอเนื่องและเพียงพอ
สงผลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความสวยงาม และไดมาตรฐาน ตลอดจนขาดการอนุรักษและจัดการดาน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหเกิดความยั่งยืน
ดานโอกาสของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังเกิดจากการเติบโตของกลุมประเทศ BRIC รัฐบาล
ใหความสําคัญกับการทองเที่ยว จังหวัดตรังอยูในพื้นที่ความรวมมือของกลุมพัฒนาเศรษฐกิจ IMT-GT ความ
เจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีทําใหเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น นักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางทองเที่ยวระยะใกล
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่กําลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
ดานอุปสรรคของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังเกิดจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกและใน
ประเทศ การเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การแขงขันและ
แยงชิงนักทองเที่ยวของจังหวัดใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวขาดความตอเนื่อง
ตลอดจนขอจํากัดดานกฎหมายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่อยูในเขตอุทยานของจังหวัดตรัง
คําสําคัญ: สภาพการณ พื้นที่ชายฝงทะเล จังหวัดตรัง
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Abstract
This research aims to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and obstacles of
tourism in Trang coastal areas through qualitative research, data collection from documentary
research, and in-depth interview. The research tool on semi-structured interview has been
employed to select 17 particular interviewees from governmental agencies, private sectors, and
community representatives for content analysis.
The study results show that the strengths of tourism in Trang coastal areas consist of
unique tourism resources, traditions, and culture, abundant seagrass resources, a sole residence
of Dugong in Andaman Sea with an all-round transportation system and renowned provincial
souvenirs. Trang province is regarded as the center of ecotourism for Southern Andaman Sea
with a variety of tourism activities both onshore and offshore.
On the contrary, the weaknesses of Trang coastal areas tourism compose of insufficient
and below- standard infrastructure and transportation routes, the lacks of value-added tourism
resources development and foreign languages proficiency tour guides, a small number of exotic
tourism activities, an inconsistent and inadequate budget allocation affecting tourist attractions
development on beauty and standard criteria as well as the shortage of conservation and
management for sustainable culture and ways of life.
In terms of opportunities, the tourism in Trang coastal areas has emerged from the growth of
BRIC. The government emphasizes on tourism. Since Trang Province is located on the collaboration
area of the Economic Development Group, IMT-GT, technology advancements have enabled better
approach to tourists. Travelers preferred short trips and the popularity of ecotourism trend are
likely to increase.
Lastly, the obstacles of Trang coastal areas tourism are caused by the global and
domestic economic recession, occurrences of disasters, natural disasters, epidemics and global
climate change along with tourist competition and snatching from neighboring provinces and
countries, intermittent tourism management, and legal restrictions on tourist attractions
developments in Trang national park.
Keywords: situations, coastal areas, Trang province
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การจัดการเรียนรูแบบออนไลนในยุควิถีใหมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม
Online Learning Management in New Normal Era of Thailand National
Sports University Chiang Mai Campus
โชคชัย ปญญาคํา1,* เปรม วาทบัณฑิตกุล1 พริษฐ บุญรักษ2 ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล2
และภิชชาภร ปญญาคํา2
1

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม
*i_chokchai@hotmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในยุควิถีใหม เพื่อศึกษาปจจัยใน
การจัดการเรียนรูแบบออนไลน และสรางสมการพยากรณผลผลิตในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในยุควิถีใหมของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในป
การศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 283 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบประมาณคา
5 ระดับ
ผลการประเมินการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในยุควิถีใหมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม ภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลผลิตมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 รองลงมาดานปจจัยนําเขามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และดานกระบวนการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93
ผลการศึกษาตัวแปรเพื่อสรางสมการพยากรณผลผลิต พบวา มี 4 ตัวแปร สามารถรวมกันพยากรณผลผลิต
ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลนในยุควิถีใหม (Y) ไดจริง คือ การควบคุม (P4) บุคลากร (M1) การชี้นํา (P3) และ
งบประมาณ (M2) โดยสามารถรวมกันพยากรณผลผลิตไดรอยละ 81.40 และเขียนเปนสมการพยากรณในรูปแบบ
คะแนนมาตรฐานไดดังนี้ Ẑ = 0.409P4 + 0.278M1 + 0.181P3+ 0.143M2
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบออนไลน การประเมิน ชีวิตวิถีใหม การบริหารการศึกษา

Abstract
Three objectives of this research were to evaluate the operations and to study factors
of online learning management and to generate the equation of output forecasting in new
normal era of Thailand National Sports University, Chiang Mai Campus. The target group was
283 first-year students enrolled to study in academic year 2020. Instruments use was a fiverating questionnaire.
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The evaluation results of online learning management in new normal era of Thailand
National Sports University, Chiang Mai Campus were overall at a high level. If considering by
each aspect, it was found that the average scores of Output were at 4.00, followed by the
average scores of input were at 3.99, and the average scores of process were at 3.93,
respectively.
The results of the study was to generate the equation of output forecasting, it was found
that 4 variables could be used for the real prediction for output of online learning management
in new normal era (Y) as follows: controlling (P4), man (M1), leading (P3) and money (M2) at 81.40
percent and showed the equation of product forecasting with standard scores: Ẑ = 0.409P4 +
0.278M1 + 0.181P3+ 0.143M2
Keywords: online learning, evaluation, new normal, educational administration
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การประเมินโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรูพลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม โดยการ
ประยุกตใชรปู แบบการประเมิน CIPP มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม
An Assessment of Physical Education and Sports Learning Project by
Applying CIPP Model in Thailand National Sports University : New
Normal
ศิริพร สัตยานุรกั ษ1,* ธนกร ปญญาวงค1 โชคชัย ปญญาคํา1 ศุภกร ลาภกองศิลป1
และศรัณย สายธารทิพย1
1
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการสัมมนาการจัดการเรียนรูพลศึกษาและกีฬา: วิถีใหม โดย
การประยุกตใชรูปแบบการประเมิน CIPP โดยแบงเปน 2 ระยะ ประกอบดวย ระยะที่ 1 การประเมินกอนการดําเนิน
โครงการ ทําการประเมินดานบริบท และปจจัยนําเขา โดยผูใหขอมูลเปนคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 5 คน ทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยการสังเคราะหเนื้อหา ระยะที่ 2 การประเมินหลังการ
ดําเนินโครงการ ทําการประเมิน 5 ดาน ประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
และดานความพึงพอใจตามทฤษฎีการเรียนรู ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรซึ่งเปนผูเขารวมโครงการจํานวน
50 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลไดดังนี้
ผลการประเมินระยะที่ 1 การประเมินบริบท และปจจัยนําเขา เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนิน
โครงการ โดยมีความคิดเห็นตรงกันในการกําหนดหัวขอการสัมมนาเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท เปนไปตาม
สถานการณปจจุบันซึ่งมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรค ซึ่งสงผลใหการจัดการเรียนการสอนตองมีการเปลี่ยนแปลงไป ดานปจจัยนําเขา มีความคิดเห็นตรงกันในการยึด
หลักการจัดการบริหารจัดการ 4M มาใชเปนหลักในการวิเคราะหปจจัยนําเขา
ผลการประเมินระยะที่ 2 การประเมินตามรูปแบบ CIPP ผลการประเมินดานบริบทอยูในระดับดีมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ดานกระบวนการอยูในระดับ ดีมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และดานผลผลิตอยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79
การประเมินความพึงพอใจตามทฤษฎีการเรียนรู ผลการประเมินดานความรู อยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ดานทักษะ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และดานเจตคติ อยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
คําสําคัญ: การประเมิน การจัดการเรียนรู พลศึกษา รูปแบบซิป ชีวิตวิถีใหม
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Abstract
The objective of this study was to assess physical education and sports learning in the
new normal era project by applying the CIPP model. The study consisted of two phases. The
first phase is the assessment before the project was conducted. In this phase, we analyzed the
context factor and input factor, which were collected from the focus group discussion of five
committees. Then, the data was analyzes by using the content analysis method. The second
phase is the assessment after the project was accomplished. In this phase, the analysis
consisted of five groups of factors including context, input, process, product, and satisfaction.
The data were collected from fifty participants by using a questionnaire. Then the data were
analyzed and reported by frequency and standard deviation.
The results of context and input in the first phase were used for designing the project.
The results showed that the committees agreed on the project’s topic which conforms with the
current situation of the outbreak of novel coronavirus (COVID-19) and its preventive measures.
Due to the outbreak, the study suggested that the management of teaching and learning must
be adjusted. For the input factor, the committees agreed to apply the 4M management method
for analyzing the input factor.
For the second phase, the results of the CIPP model showed that the assessment of the
context, input, and process were considered “very good” (µ = 3.57, 3.58, and 3.79, respectively).
For the satisfaction assessment based on the learning theory, the results showed that
knowledge, skills, and attitude were considered “very good” (µ = 3.71, 3.81, and 3.82,
respectively).
Keywords: assessment, learning, physical education, CIPP model, new normal
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อนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรดานคริสตศาสนาของโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
The Scenario of Human Resource Management in Christian Department
of Schools under the Foundation of the Church of Christ in Thailand
ปริยพันธ สุทธิสาร1* วันทนา อมตาริยกุล1 และพนายุทธ เชยบาล1
1

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
*
dailinenet@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรดานคริสตศาสนาของโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงอนาคตแบบชาติพันธุวรรณา ผูใหขอมูลหลักซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยจํานวน 6 ทาน โดยใช
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคการสัมภาษณวิจัยเชิงอนาคตแบบชาติพันธุวรรณา
ผลการวิจัยพบวา
1.อนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรดานคริสตศาสนาของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยในทางที่ดี ไดแ ก การวางแผนงาน การสรรหาและคัดเลือกใหไดมาซึ่ง บุค ลากรดานคริส ตศ าสนา
สามารถเปนไปตามวิธีการของโรงเรียนแตละแหงได การปฏิบัติงานในตําแหนงบุคลากรในดานคริสตศาสนา ควรมี
ระเบียบปฏิบัติเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และในดานฝายจิตวิญญาณ สนับสนุนใหบุคลากรดานคริสต
ศาสนามีการพัฒนาความรู พัฒนาตนเองนอกเหนือจากเรื่องศาสนศาสตร การใหความสําคัญกับบุคลากรของตนเอง
ผานขวัญกําลังใจ สวัสดิการทั่วไปที่บุคลากรพึงจะไดรับ
2.อนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรดานคริสตศาสนาของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยในทางราย ไดแก ในแตละโรงเรียนอาจจะมีขอจํากัดที่แตกตางกันในการวางแผน คัดเลือก รวมไปถึงผล
การแตงตั้งบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดานคริสตศาสนา ไปเนนการใชการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วไปมาเปรียบเทียบหรือทดแทนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดานคริสต
ศาสนา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่อาจมีแนวโนมที่ไมชอบการพัฒนา มีการการปดกั้นการพัฒนาความสามารถ
และความรูใหม ๆ ปจจัยที่มีผลตอการธํารงรักษาบุคลากรดานคริสตศาสนา จึงตองมีความเขมแข็งมากกวาปกติ
ทั่วไป
3.อนาคตภาพการบริหารงานบุคลากรดานคริสตศาสนาของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยในทางที่เปนไปได ไดแก ในโรงเรียนที่ยังตองพึ่งพาคริสตจักรภาค หรือสถาบันศาสนศาสตรเพื่อการ
วางแผนใหไดมาซึ่งบุคลากรดานคริสตศาสนาตามคุณสมบัติที่ตองการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนง
บุคลากรดานคริสตศาสนาตองมีความเฉพาะและแตกตางจากบุคลากรทั่วไปการสงเสริมใหบุคลากรดานคริสต
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ศาสนาไดมีโอกาสพัฒนาความรู นอกเหนือจากความรูดานคริสตศาสนา นอกเหนือจากการธํารงรักษาบุคลากรใน
ดานสวัสดิการทั่วไปแลว การดูแลฝายจิตวิญญาณก็มีความสําคัญเชนกัน
คําสําคัญ: อนาคตภาพการบริการงานบุคลากร บุคลากรดานคริสตศาสนา สภาคริสตจักรในประเทศไทย

Abstract

The objective of this research was to investigate the scenario of human resource
management in Christian department of schools under the foundation of the Church of Christ in
Thailand by using Ethnographic Future Research method. The six key informants were experts in
human resource administration of schools under the foundation of the Church of Christ in
Thailand by purposive selection technique. The ethnographic research interview technique. The
findings indicated that:
1. The Optimistic – realistic Scenarios of human resource management in Christian
department of schools under the foundation of the Church of Christ in Thailand were as
follows: Human resource planning, recruitment and selection of Christian department
accordance with the methods of each school. There should be the specific rules and specific
procedures for performance evaluation and assess to improve the quality of Christian
Department. The schools should support life. Support the development of knowledge and selfimprovement besides development of Theology. Moreover, the schools should encourage the
personnel development in other areas that are appropriate or upscaled. Human resource
maintenance is to give them an encouragement, motivation, general welfare, and taking care of
personnel in their life and their spirit.
2. The Pessimistic - realistic Scenarios of human resource management in Christian
department of schools under the foundation of the Church of Christ in Thailand were as
follows: In each school may have different limitations in the recruitment planning. Human
resource development in the schools that have a lot of elderly teachers who do not like
development or do not want to change anything may block the development of new
knowledge and abilities. The Factors affecting human resource maintenance for Christian
department must be stronger than normal.
3. The Most – probable Scenarios of human resource management in Christian
Department of schools under the foundation of the Church of Christ in Thailand were as
follows: In schools that still rely on the local church or the Theology college for planning to
recruit Christian personnel as needed. Evaluation of Christian Department personnel
performance, which is a specific position to consider. There should be many qualifications and
capabilities apart from general personnel. Christian department personnel should have the
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opportunity to improve their knowledge besides from knowledge of Theology. Aside from
general welfare, taking care of their spiritual is also important if wanting to take care of
talented personnel who are important for Christian ministry in schools.
Keywords: The Scenario of Human Resource Management, Christian Department of Schools,
The Foundation of the Church of Christ in Thailand.
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An Analysis on Ideal Educational Rights and Learning Environment: A
Case Study of Selected Prose “As School Master”
Nareema Sangwiman1,*, Kanyarat Jatasem1, Phakathip Wattanawong1,
Tanyanan Rattanaketkaew1, Danuporn Masiw1, and Nutcha Jaiarsa1
1

English Program, Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom
* nareema@webmail.npru.ac.th

Abstract

This article aims to study student analysis on educational rights by using reader response
in selected reading “As School Master” that pursues the pedagogy of ideal learning among
undergraduate students in education major. Data were collected by 34 pieces of students’ reports
about their reading. Observation rubrics and reader's response checklist were used in this study.
The result found that the student strongly believes in a proper learning environment could serve
their learning outcome. Moreover, their opinions show that reading response enhances their new
perspective to the world and let them engage with their identity to become a real teacher. This
article ends with some suggestions on how teacher educators form up a proper learning
environment and raise awareness of discursive cultural language in the classroom activity.
Keywords: educational rights, discursive cultural language, EIL learners, perception
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English-Only, Perhaps It’s Not the Way to Go: Learning Environment
and Classroom Activities in English Literature Course
Nareema Sangwiman1,*, Chaiwat Thongchombang1, Kittisak Sattong1,
Natthaphon Poonprasertsri1, Witthayakorn Yotkhruea1, Thanisorn Sirikul1,
and Parichat Srathongmee1
1

English Program, Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom
*
nareema@webmail.npru.ac.th

Abstract
This article aims to investigate how L2 learners at teacher college deal with language
learning especially when they challenge themselves learning English with non-native speaker
teachers and how do they gain knowledge by themselves. This article uses qualitative research
method to collect data by observation in English prose classroom activity; group discussion,
individual presentation, reports and assignments related to the theme of pedagogy and
language acquisition. The population in this research were 32 educational major students who
enrolled in English Prose course. The results revealed that L2 learners participate themselves
with the texts they were familiar with. Most of them prefers to read both fiction and non-fiction
texts concerning their studying atmosphere as teacher educator, children’s right on education,
quality in life, language identity, the challenges in second language acquisition without native
speaker teacher. Moreover, they echoed the perception of proper learning environment for L2
learners and ESL classroom management in Thailand.
Keywords: L2 learners, second language acquisition, English Literature, English Prose, learning
environment, classroom management
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หลักสูตรและการสอน
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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การประยุกตใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบรวมกับการนิเทศแบบรวมมือ
ในการนิเทศการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
Application of the Six Thinking Hats Technique in Collaborative
Approach with Supervision Process of Professional Experience
Training of Interns
วิริยา วิริยารัมภะ1*
1

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*w_wiriya@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคการนําเสนอ 2 ประการ คือ 1) เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการคิด
แบบหมวกหกใบและการนิเทศแบบรวมมือ และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกตใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหก
ใบรวมกับการนิเทศแบบรวมมือในการนิเทศการปฏิบัติการสอนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีรายละเอียด
สรุปไดดังนี้
การนิ เ ทศแบบร ว มมื อ นั้ น เป น การนิ เ ทศที่ ทั้ ง ผู นิ เ ทศและผู ไ ด รั บ การนิ เ ทศจะร ว มกั น พิ จ ารณาและให
ขอเสนอแนะ ตลอดจนรวมกันตัดสินใจหรือหาขอตกลงรวมกันเพื่อนําไปสูการแกปญหาและแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาและใหขอเสนอแนะนั้นควรกระทําอยางรอบคอบโดยใชวิธีการคิดที่มีประสิทธิภาพอันไดแก
เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ ดังนั้นการประยุกตใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบรวมกับการนิเทศแบบรวมมือใน
การนิเทศการปฏิบัติการสอนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้นจะชวยใหผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศสามารถ
พิจารณาประเด็นปญหาตลอดจนรวมกันหาแนวทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ การนิเทศแบบรวมมือ

Abstract
This article has two objectives: 1) to create a better understanding of The Six Thinking
Hats Technique and Collaborative Approach 2) to propose guidelines for application of The Six
Thinking Hats Technique in Collaborative Approach with supervision process professional
experience training of interns. Details of the summary article are as follows
Collaborative Approach is the approach that supervisor and interns have to carefully
consider and give an opinion to solve a problem and find operation together. As well as joint
decisions or find mutual agreements to lead to problem solving and operational guidelines. The
supervisory process need to include The Six Thinking Hats. The application of The Six Thinking
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Hats Technique and Collaborative Approach in supervision process professional experience
training of interns can help supervisor and interns consider about issues and find effective
solutions together.
Keywords: the six thinking hats technique, collaborative approach
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การพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน
Development of Conceptual Thinking Skill by Using Teaching
Technique Based on Active Learning of High Vocational Certificate
Students in Panitchayakanrajdamnern Technological College
จิตณรงค เอี่ยมสําอางค1,*
1

รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
*mkmitlsu@gamil.com

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรูเชิงรุก 2) พัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิง
รุก และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรู
เชิงรุก กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 34 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก แบบ
วิเคราะหสถานการณธุรกิจ เกณฑการใหคะแนนรูบริก และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 (E1/ E2 เทากับ 84.28/88.09)
2. ผูเรียนมีทักษะการคิดรวบยอดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ทักษะการคิดรวบยอด เทคนิคการสอน การเรียนรูเชิงรุก
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Abstract
The purposes of this research were to 1) develop and find the efficiency of lesson plans
by using learning technique based on active learning concept at 80/80 criteria; 2) develop of
student’s conceptual thinking skill by using learning technique based on active learning concept
and 3)study students’ satisfaction to learning by using learning technique based on active
learning concept. The sample consisted of 34 2nd year High Vocational Certificate students
Majoring in Marketing of Panitchayakanrajdamnern Technological College, bangkok, in the
second semester of 2020 academic year, selected by simple random sampling. The tools for
this study were 1) a lesson plans by using learning technique based on active learning : 2)
Business situation analysis form and rubric score ; 3) a students’ satisfaction evaluation form.
The statistics employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test for
hypothesis testing and content analysis. The research findings are as follows:
1. The lesson plans by using learning technique based on active learning concept had
the efficiency higher than 75/75 (E1/ E2 = 84.28/88.09).
2. A student’s conceptual thinking skill after the learning higher than that before the
learning, with a statistical significance at the level of 0.05
3. The student’s satisfaction toward learning by using learning technique based on active
learning concept was at the high level.
Keywords : conceptual thinking skill, teaching technique, active learning
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การสงเสริมสมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร
ดวยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน
The Promoting Competency in Interpreting Data and Evidence
Scientifically with Context-Based Learning
สาวิตรี ใจแจง1,* และจินตนา ศิริธัญญารัตน2
1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*jaisawittree@gmail.com

2

บทคัดยอ
สมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรเปนสมรรถนะที่ชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูวิธีการแกปญหาที่เกิดในชีวิตจริงโดยการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่
อยูภายใตสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่อยูรอบตัว ประสบการณในชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือการ
ประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรมาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตร ซึ่งมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 4 ขั้นตอนไดแก 1) นําเสนอบริบท 2) ตั้งคําถามหรือวิเคราะหปญหา 3) คนควา
และปฏิบัติ และ 4) สะทอน
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน สมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษ
พยานเชิงวิทยาศาสตร

Abstract
The competency in interpreting data and evidence scientifically is a necessary
competency for learners. Learners can learn to solve problems more than doing paper exams
in the classroom, also solve real-life problems by context-based learning which is a form of the
teaching model for supporting the learner competencies. This is a learning management within
the social and cultural environment, learner daily experiences, or the science knowledge
applying which is the basis of learners development in scientific knowledge and understanding.
There are 4 steps of teaching and learning management which consist of 1) Introduction to the
context 2) Question and Analysis problem 3) Research and practice 4) Reflect.
Keywords: context base learning, interpreting data and evidence scientifically
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วิจัยการศึกษา และ งานประจําสูงานวิจัย (R to R)
(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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การศึกษาความสามารถในการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
The Study of Scientific Reasoning Ability of 10th Grade Students
in Suphan Buri Province
ธัญญลักษณ บัวชื่น1 อนาวิน มีมุงบุญ1 และวันเพ็ญ คําเทศ1,*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*kwanpen@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการให เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 194 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบวัดความสามารถในการใหเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรที่ปรับปรุงมาจากของลอวสัน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใหเหตุผล
ทางวิทยาศาสตรอยูในระดับต่ํา (คะแนนเฉลี่ย 3.41)
คําสําคัญ: ความสามารถในการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี

Abstract
The purpose of this research was to study the ability of scientific reasoning of 10th grade
students in Suphan Buri Province. The sample were 194 10th grade students in Suphan Buri
Province. The research instrument was scientific reasoning ability test that improved from
Lawson's classroom test of scientific reasoning: multiple choice version (Lawson, 2000). The
collected data were analyzed by mean, percentage and standard deviation. The data revealed
that 10th grade students in Suphan Buri province had low average scores of scientific reasoning
abilities (mean equals to 3.41).
Keywords: scientific reasoning ability, 10th grade student, Suphan Buri province
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การพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1
Development of Scoring Applications Labor Standards Test Electrical
Installation of Building Level 1
ชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์1,*
1

ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
*pexkie2522@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางแอปพลิเคชั่นใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 2)
สํารวจความ พึงพอใจแอปพลิเคชั่นใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยผูเชี่ยวชาญดานละ 3 คน รวม 6 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 จํานวน 20 คน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพดานเนื้อหา จัดอยูในระดับดี ( x =
4.48, S.D. = 0.70) คุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ จัดอยูในระดับดี ( x = 4.09, S.D. = 0.91) และ ความพึง
พอใจของกลุมตัวอยางตอแอปพลิเคชั่นใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน อยูในระดับดี ( x = 4.33, S.D.
= 0.62)
คําสําคัญ: : แอปพลิเคชั่น มาตรฐานฝมือแรงงาน ชางไฟฟาภายในอาคาร

Abstract
This research is intended to 1) to create a labor skill standard test scoring application. 2)
to survey the satisfaction of the application to score the labor skill standard test. The research
instruments were content quality assessments. Media Production Technical Evaluation form
with 3 experts each, a total of 6 people. The sample group was the labor skill standard tester
Building electrician branch level 1 of 20 people by a specific random method. The results of the
research were as follows: Content quality Good level ( x = 4.48, S.D. = 0.70). Technical quality
of media production. It was rated at good ( x = 4.09, S.D. = 0.91) and the satisfaction of the
samples with the skill standard test application. Good level ( x = 4.33, S.D. = 0.62).
Keywords: applications, labor skill standards, electricians in the building
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวชิ าชีพครู
Development of Teaching Professional Practice Unit Selection System
by Using Information System
จันทิมา คําพล1,*
1

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*ch.chun2519@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยใชระบบ
สารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู และ 2) ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนการเลือก
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูไดรอยละ 50 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูต รครุศ าสตรบัณฑิต จํานวน 47 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา
1.ระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได
2.ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักศึกษามีตอระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยใช
ระบบสารสนเทศอยูในระดับมากทุกรายการ
คําสําคัญ: ระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู

Abstract
The purpose of this research were to develop teaching professional practice unit
selection system by using information system and to decrease teaching professional practice
unit selection processing time by 50 percent. The research sample were 47 students who study
in bachelor of education program. The research instrument was questionnaire which looks like 5
rating scale and consist of 10 question items. it was analyzed by percentage and standard
deviation. The results of this research were as follows;
1. Teaching professional practice unit selection system can decrease teaching
professional practice unit selection processing time.
2. The students’ satisfaction overview result of teaching professional practice unit
selection system by using information system was at the high level in all aspects.
Keywords: development of teaching professional practice unit selection
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สภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
State and Problems of Professional Experience Training of Biology
Student Teachers, Program of Biology, Faculty of Science and
Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University
ณฐกร อินทราพงษ1 ธนัชฌา พรหมชนะ1 และวันเพ็ญ คําเทศ1*
1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* kwanpen@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน
31 คน และอาจารยพี่เลี้ยง จํานวน 26 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวย
แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา และแบบสอบถามสําหรับอาจารยพี่เลี้ยง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ปญหาการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ตามการรับรูของนักศึกษาฝกสอน มีปญหาดานการ
เตรียมการสอน ดานการดําเนินการสอน และดานการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก มีปญหาดานสื่อการสอน ดาน
นักศึกษา ดานผูเรียน ดานอาจารยนิเทศ อาจารยพี่เลี้ยง และดานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพอยูในระดับปาน
กลาง สวนปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ตามการรับรูของอาจารยพี่
เลี้ยง มีปญหาดานสื่อการสอน ดานการเตรียมการสอน ดานนักศึกษา ดานการดําเนินการสอน ดานโรงเรียน ดาน
ผูเรียน ดานการวิจัยในชั้นเรียน และดานอาจารยพี่เลี้ยง อยูในระดับปานกลาง สวนดานอาจารยนิเทศอยูในระดับนอย
คําสําคัญ: สภาพและปญหา การฝกประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา

Abstract
The aims of this research, study the effect of using ashes from pineapple leaves to
develop of The purpose of this research was to study the state and problems of professional
experience training of biology student teachers in the Faculty of Science and Technology,
Nakhon Pathom Rajabhat University. The sample was 31 biology student teachers, Program of
Biology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, and 26
mentors The research instruments were two questionnaires; 1) questionnaire for biology student
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teachers, and 2) questionnaire for mentors. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean and standard deviation. The results indicated that there were 3 high level of
problems according to the perception of biology student teachers; teaching preparation,
teaching operation, and the classroom action research, and 6 moderate level of problems;
teaching media, student teachers, students, supervisors, mentors, and professional experience
training school. In addition, there were 8 moderate level of problems according to the
perception of mentors; teaching media, teaching preparation, student teachers, teaching
operation, professional experience training school, classroom action research, students, and
mentors, while the problem about supervisors was at a low level.
Keywords: state and problems, professional experience training, biology student teachers
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การรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
Perception of Educational Impact from of the COVID-19 Epidemic
of Suratthani Rajabhat University Students
ธนัญญา อินทะสระ1* ธันยมัย ดาวเรือง1 ษิญดา พรมจันทร1 อรจิรา เมฆาสุวรรณรัตน1
อรวี อินสุวรรณ1 และอัซมาอ เส็มหมาด1
1

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
*
42thanunya@gmail.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี ศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 1-4 ไดมาจากการสุมอยางงาย มีอายุระหวาง 19-23 ป เก็บรวบรวมขอมูลใน
เดือนมีนาคม 2564 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ผานการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดรับตรวจสอบความตรงของเนื้อหา คา IOC ที่ไดมีคา 0.67-1 และมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และรอยละ
ผลการศึกษา ผูวิจัยไดแบงผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสุร าษฎร ธานี พบวา นัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุร าษฎร ธ านี มีการรั บ รู ผ ลกระทบต อ
การศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับมากรอยละ 36.04
คําสําคัญ: โรคโควิด-19 การแพรระบาด การรับรูผลกระทบตอการศึกษา

Abstract

This research aimed to study the perceptions of the impact on studies of the coronavirus
outbreak of Suratthani Rajabhat University students. The sample group of 400 people were
students in Suratthani Rajabhat University. Studied in grades 1-4, obtained from a simple
randomization. Aged between 19-23 years. Data were collected in March 2021. The research
instrument was a questionnaire that the researcher created. The instrument quality check by 3
experts was checked for the validity of the content, the IOC value is 0.67-1and the confidence
value was 0.90, the data was analyzed by frequency and percentage distribution.
The study findings researchers have divided the impact on studies of the COVID-19
epidemic in Suratthani Rajabhat University students found that the students of Suratthani
Rajabhat University. The impact of the study on the COVID-19 epidemic is perceived. At a high
level, 36.04 percent were adjusted from the epidemic of COVID-19.
Keywords : COVID-19, epidemic, awareness impact on education
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การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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คุณลักษณะและบทบาทของผูนําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Characteristics and Roles of Leaders for Agricultural Productivity
Enhancement Center in Bang Len District, Nakhon Pathom Province
ณัชชา ศิรินธนาธร1,*
1

สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*natcha@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของผูนําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การวิเคราะห
เอกสารจากแหลงตาง ๆ การสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง การสังเกตแบบมีสวนรวม และผูให
ขอมูลหลัก คือ ผูนํา สมาชิก และบุคลากรภาครัฐที่มีสวนรวม ผลการวิจัย ดังนี้ คุณลักษณะของผูนําศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย บุคลิกภาพและทักษะความรู
ความสามารถ บทบาทของผูนําศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประกอบดวย บทบาทใน
กระบวนการทํางานและการเปนผูกระตุน
คําสําคัญ: คุณลักษณะและบทบาท ผูนํา ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

Abstract
The purposes of this research were to study the characteristics and roles of leaders for
the Agricultural Productivity Enhancement Center Bang Len District Nakhon Pathom Province.
Qualitative research methods consisting of document analysis from various sources, in-depth
interviews using semi-structured interview forms, participatory observation, and the key
informants, leaders, member, and government personnel involved. the research found that The
attributes of the leaders for the Agricultural Productivity Enhancement Center were personality
and knowledge skills and role of the leader were role in the work process and motivation.
Keywords: characteristics and roles, leaders, agricultural productivity enhancement center
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การสังเคราะหชุดโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
สําหรับการสงเสริมความรูในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
The Synthesis of Research Package to Integrating Augmented Reality
Technology for Promoting Knowledge in the community of Muangkaen
Pattana Municipality, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
ประธาน คําจินะ1,* อรนุช พันโท1 จุฬาวลี มณีเลิศ1 พรวนา รัตนชูโชค1 และรสลิน เพตะกร1
1

ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
*prathan@g.cmru.ac.th

บทคัดยอ
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อการสังเคราะหชุดโครงการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง
สํา หรับ สง เสริมความรูในดา นการทองเที่ยว การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูง อายุกลุมติดเตียง พืช
สมุนไพร และการเกษตรใหกับชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา กลุมเปาหมายไดแก งานวิจัยในชุด
โครงการที่ไดรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 5 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก
แบบบั น ทึ ก ผลการวิ เ คราะห และแบบสรุ ป ผลการสั ง เคราะห ผลการสั ง เคราะห พ บว า 1) ด า นข อ มู ล พื้ น ฐาน
ประกอบดวยงานวิจัยเปนงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาจํานวน 5 เรื่อง กลุมเปาหมายไดแกประชาชนที่อาศัยใน
พื้น ที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เครื่องมือเก็บ รวบรวมขอมูล ไดแ ก แบบสัมภาษณแ ละแบบสอบถาม การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา สวนขอมูลเชิงประมาณใชสถิติพื้นฐานไดแก คาความถี่ และ
คาเฉลี่ย 2) ดานผลการวิจัยมี 5 ดานไดแกดานการทองเที่ยว การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุ พืช
สมุนไพร และการเกษตร 3) องคความรูของงานวิจัยสวนใหญเนนพัฒนานวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริงที่สงผลตอชุมชน และ 4) ขอเสนอแนะจากงานวิจัยกลุมคนที่เกี่ยวของจําเปนตองมีทักษะและความสามารถ
ในการใชงานเทคโนโลยี 5) ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก
จริงในภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การสังเคราะหชุดวิจัย เทคโนโลยี โลกเสมือนผสานโลกจริง

Abstract
The purpose of this research project was to synthesize a research package to integrating
augmented reality technology for promoting knowledge in the field of tourism, Conservation of
local wisdom, Elderly care for bed group, medicinal plants and agriculture for the community of
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Muangkaen Pattana Municipality. The target group was five projects of research in a research
package funded by National Research Council of Thailand (NRCT). The tools used to collect
data were the research log and the summary of research synthesis. The results of the synthesis
as following: 1) The basics of the research consisted of 5 research subjects which were research
and development types. The target group included people living in Muangkaen Pattana
Municipality, Chiangmai. The tools used to collect data were interview form and questionnaire.
The data was analyzed using content analysis methods. The statistics used in the quantitative
data analysis were frequency and average. 2) The research results consisted of five aspects:
tourism, Conservation of local wisdom, Elderly care, medicinal plants and agriculture. 3) The
research's knowledge synthesis results focused on developing innovations using augmented
reality to promote knowledge in the community. 4) The research recommendation was that
people involved need to have skills and competence in the use of augmented reality
technology. And 5) The results of the satisfaction on the integrating augmented reality
technology in the overall were at a high level.
Keywords: the synthesis of research package, technology, augmented reality (AR)

528

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
(เอกเผาพิทยา)อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Development of Food Safety Systems and Mechanisms Mechanism
in Watkhokprachedi (Ekpaopitthaya) School Nakornchaisri District
Nakhon Pathom Province
เนตรสุดา คุมภัย1,* เกศินี ประทุมสุวรรณ1 พีรพัฒน พันศิริ1 และฤดีภรณ เกษสุวงษ1
1

ศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*nate.natesuda@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้ ใชแนวทางการถอดบทเรียนความสําเร็จพื้นที่ตนแบบ ซึ่งเปนหลักสูตรของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก และใชแบบเก็บขอมูล มุงนําเสนอการ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย (เอกเผาพิทยา) และผลลัพธที่เกิดจาก
การพัฒนาระบบกลไก ประเด็นความสําเร็จ ไดแก เด็กสูงดีสมสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 70 จากเดิมเด็กมีภาวะทุพ
โภชนาการ (อวน, เตี้ย, ผอม) จํานวน 30 คน เปาหมายคือรอยละ 70 ของเด็กกลุมนี้จะตองมีภาวะโภชนาการที่ดี
ขึ้น ซึ่งจากการดําเนินโครงการพบวา เด็กจํานวน 30 คนนี้ มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น 21 คน คิดเปนรอยละ 70 ตาม
เปาหมายเด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นจาก 110 คน เปน 163 คน คิดเปนรอยละ 67,
วัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกวันมาจากแหลงผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่จาก 0 กิโลกรัม
เพิ่มเปนเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/เดือน
เมื่อพิจารณาการดําเนินงานตลอดโครงการ สรุปไดวา การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการอาหารปลอดภัย
ของโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย (เอกเผาพิทยา) เกิดจากการมีสวนรวมของคณะทํางานที่ประกอบดวย ครู, นักเรียน,
ผูปกครอง, เครือขายเกษตร, แมครัว, รพ.สต., คณะกรรมการสถานศึกษา ในทุกกระบวนการ ตั้งแตการตั้งเปาหมาย
รวม การกําหนดขอตกลง การออกแบบกิจกรรม การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยมีกลไก
หลักคือคุณครูที่ทําหนาที่ประสานงาน เชื่อมรอย วางแผนภาพรวมและจัดการขอมูลจากเดิมที่ไมเคยมีการจัดการ
อยางมีสวนรวมและเปนระบบ สงผลใหเกิดผลลัพธสําคัญ คือ 1) เกิดคณะทํางานที่เขมแข็ง มีแผนการดําเนินงาน
และขอตกลงที่ชัดเจน 2) เกิดกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ทํา ใหวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกวันมาจากแหลงผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 3) เกิดการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และ 4) เด็กนักเรียนสูงดีสมสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 70 และไดรับอาหารปลอดภัยครบ
3 มื้อเพิ่มขึ้นรอยละ 67 ซึ่งสามารถสรุปเปน 3 ดานคือดานกลไก ดานสภาพแวดลอมและ ดานสุขภาพ
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบกลไก อาหารปลอดภัย นักเรียน
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Abstract
This article takes the approach of transcribing the success lesson in the prototype area.
This is a course of the Thai Health Promotion Fund (Thai Health Promotion Foundation),
collected by in-depth interviews. And use the form to collect data Aims to present the
development of food safety management systems and mechanisms in Watkhokprachedi
(Ekpaopitthaya) School and the results of the development of mechanisms The success issue
was 70% of the children who were tall and well-proportioned, from the original 30 children with
malnutrition (obese, short, skinny). The target was 70% of these children to have better
nutrition. As a result of the project's implementation, it was found that these 30 children had a
better nutritional status, 21 people, representing 70 percent of the target. Every day cooking in
school lunch comes from a local safe food production source from 0 kg to an average of 500 kg
/ month.
Considering the implementation throughout the project, it can be concluded that the
development of food safety management systems and mechanisms at Watkhokprachedi
(Ekpaopitthaya) School was formed from the participation of a working group consisting of
teachers, students, parents, agricultural network, cook, hospital, school board In every process
Since setting a common goal Assignment Event design Continuous driving and monitoring The
main mechanism is the school teachers who coordinate, integrate, plan, overview and manage
information from the previously never involved, participatory and systematic management. As a
result, there are important outcomes: 1) forming a strong working group There is a clear action
plan and agreement. 2) A mechanism to drive food safety management in schools. Make the
ingredients for daily lunch in the school come from safe food production sources in the area, 3) the
movement and monitoring of results continuously, and 4) the high-level, well-proportioned students
increased by 70% and received all 3safety food. Meal increased 67%, which can be
summarized into 3 aspects: the mechanism environmental and health aspects
Keywords: mechanical development, food safety, students
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การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดหวยตะโก ตําบลพะเนียด
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
The Development of Food Safety Management of Huay Tako school,
Paniad Subdistrict, Nakornchaisri District, Nakorn Pathom Province
ดวงรัตน เสือขํา1,*
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* duangrat@npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้ นําเสนอกระบวนการถอดบทเรียน รวมกับคณะทํางานโครงการ เพื่อใหเกิดพลังในการพัฒนา
โครงการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอวิธีการจัดการอาหารปลอดภัย ตลอดจนผลสําเร็จและผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดหวยตะโก เมื่อพิจารณาการดําเนินงาน
ตลอดโครงการ สรุปไดวา
1. พัฒนาการและกลไกการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดหวยตะโก เกิดจากกระบวนการมีสวน
รวม ทั้งจากกิจกรรมการคนหาและพัฒนาครัวเรือนตนแบบจัดการอาหารปลอดภัยครบ 3 มื้อ การคนหาและ
เชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง มีการติดตามการจัดการอาหาร
ปลอดภัยของครัวเรือนตนแบบ โดยการลงพื้นที่แปลงปลูกผักปลอดสารพิษที่ปลูกไวรับประทานเอง สามารถเปน
พื้นที่เรียนรูรวมกันระหวางบาน โรงเรียน และผูปกครองได
2. ความสําเร็จและผลลัพธการดําเนินงานรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงเรียนวัดหวยตะโก เกิด
จากการวางแผนที่มีการกําหนดบันไดผลลัพธ ในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนตัวตั้ง ตัวชี้วัด วิธีการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่จะตองจัดขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัย ภาวะโภชนาการ อาหารปลอดภัย

Abstract
This article presenting the process of transcribing the lesson together with the project
working group to empower the development of cooperative projects. The objective of this
article is to present food safety management and the achievements and results from the
operation of food safety management of Huay Tako school. When considering the operation
throughout the project, it can be concluded that
1. Development and mechanism for food management of Huay Tako school caused by
participation process among activities to search and Household Lab Model developing of three
meal of food safety. Searching and linking of farmers. Driving and monitoring the results
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continuously from food safety management of Household Lab Model by visiting the area to see
how to grow organic vegetables that are grown for their own consumption. It can be shared
learning space between home, school, and parents.
2. The achievements and results of operations of the development pattern of
development of food safety management of Huay Tako school. Conclude that the result from
the driving task by prioritising results ladder result set and measure results arising from a defined
indicators.
Keywords: development of food safety management, nutritional status, food safety
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การพัฒนารูปแบบการถายทอดครูภมู ิปญญาผูส งู อายุผานกลไกโรงเรียนผูสูงอายุตําบล
ดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
Development of Elderly Wisdom Teacher Transferring Model Through
the School for the Elderly, Don Ruak Sub-District, Don Tum District,
Nakhon Pathom Province
นันทิดา โหวดมงคล1,*
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*nantida_vmk@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) การพัฒนากลไกการดําเนินงานครูภูมิปญญาผูสูงอายุ ผานกลไกโรงเรียน
ผูสูงอายุตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2) การนําเสนอผลลัพธการดําเนินงานครูภูมิปญญาผูสูงอายุ
ผานกลไกโรงเรียนผูสูงอายุตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีประเด็นความสําเร็จ คือ “ผูสูงอายุ
สามารถถายทอดภูมิปญญาเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนและสังคมได” เมื่อพิจารณาการดําเนินงานตลอดโครงการ
สรุปไดวา การพัฒนากลไกการดําเนินงานครูภูมิปญญาผูสูงอายุ ผานกลไกโรงเรียนผูสูงอายุตําบลดอนรวก อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เกิดจากกระบวนการสําคัญในการสรางคณะทํางาน การทํางานแบบมีสวนรวมและแบง
บทบาทหนาที่อยางชัดเจน และผลลัพธการดําเนินงานครูภูมิปญญาผูสูงอายุ ผานกลไกโรงเรียนผูสูงอายุตําบลดอน
รวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เกิดจากการรับรูบันไดผลลัพธรวมกันระหวางคณะทํางาน กลุมเปาหมาย และ
ภาคีเครือขาย การตั้งเปาหมาย การออกแบบและการปรับกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับบริบทชุมชน โดยนํา
ทรัพยากรตางๆ มาใชแลกเปลี่ยนระหวางกัน รวมถึงการวิเคราะหและการประเมินตัวชี้วัดผลลัพธอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: ครูภูมิปญญา ผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ

Abstract
This article aims to 1) development of mechanisms for the elderly wisdom teacher
through the school mechanism for the elderly, Don Ruak Sub-district, Don Tum District, Nakhon
Pathom Province. through the school mechanism for the elderly, Don Ruak Sub-district, Don
Tum District, Nakhon Pathom Province. The issue of success is "the elderly can pass on their
wisdom to benefit the community and society". Development of elderly wisdom teacher
transferring model through the school for the elderly, Don Ruak Sub-district, Don Tum District,
Nakhon Pathom Province caused by an important process in creating a working group working
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with participation and clearly divided roles and results of teacher wisdom teacher performance
of the elderly through the school mechanism for the elderly, Don Ruak Sub-district, Don Tum
District, Nakhon Pathom Province. It arises from the perception of a ladder of results shared
between working groups. Target group and network partners setting goals designing and
adapting activities in accordance with the community context.
By bringing various resources to exchange with each other Including continuous analysis
and evaluation of the outcome indicators.
Keywords: wisdom teacher, elderly, seniors school
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การจัดการภาวะความเสีย่ งแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Participatory risk management for the elderly in Ban Tha Sai
Community,Bang Len District, Nakhon Pathom Province
นันทิดา โหวดมงคล1,*
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* nantida_vmk@hotmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) การพัฒนากลไกการจัดการสภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสําหรับ
ผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) การนําเสนอผลลัพธการจัดการสภาวะความ
เสี่ยงแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยสรุปประเด็น
ความสําเร็จ คือ “ผูสูงอายุอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย” เมื่อพิจารณาการดําเนินงานตลอดโครงการ
สรุปไดวา การพัฒนากลไกการจัดการสภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม เกิดจากกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมและแบงบทบาทหนาที่ของคณะทํางานอยาง
ชัดเจน การสรางความสามัคคี การเสียสละ มีจิตสาธารณประโยชน การปกครองกันแบบพี่นอง การประชุมวางแผน
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการสํารวจแกไขสภาวะความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุสําหรับผูสูงอายุ และผลลัพธที่
เกิดจากการจัดการสภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสําหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม เกิดจากการประสานงานและการมีสวนรวมกันอยางตอเนื่องของคณะทํางานและคนในชุมชน การ
สนับสนุนจากหนวยงานภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การติดตามและประเมินผลในแตละกิจกรรม
และตัวชี้วัดผลลัพธ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดครัวเรือนตนแบบในการปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมสภาวะเสี่ยง
เกิดอุบัติเหตุในที่สาธารณะและในครัวเรือนของผูสูงอายุในชุมชนที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
คําสําคัญ: การจัดการความเสี่ยง การมีสวนรวมของชุมชน ผูสูงอายุ

Abstract
This article aims to 1) Development of a mechanism for risk management participation
among the elderly in Ban Tha Sai community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. 2)
Presentation of results of participatory risk management for the elderly in Ban Tha Sai
community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. In conclusion, the success point is "the
elderly live in a suitable and safe environment" when considering the implementation of the
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project throughout the project. Development of mechanisms for managing risk conditions
participation for the elderly in Ban Tha Sai community, Bang Len District, Nakhon Pathom
Province. Caused by a participatory work process and clearly divided the roles and duties of the
working group building unity, sacrifice, and public benefit brotherhood continuous operational
planning meeting Including a survey to resolve the risk conditions to reduce accidents for the
elderly and outcomes resulting from participatory risk management for the elderly in Ban Tha
Sai community, Bang Len district, Nakhon Pathom province. This is due to the continuous
coordination and participation of working groups and people in the community support from
network partners within and outside the community monitoring and evaluation of individual
activities and outcome indicators. This is an important factor for the model households to
improve the environment, the risk of accidents in the public and the elderly households in the
safer communities.
Keywords: risk management, community participation, Elderly
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การพัฒนากระบวนการประสานความรวมมือเพื่อสุขภาวะชุมชนสวนตะไคร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม “ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19”
Development of the Cooperation Process for Community Health at
Suan Takhrai, Muang District, Nakhon Pathom Province "Under the
Epidemic Situation of COVID-19"
พีรพัฒน พันศิร1ิ ปฐมพงษ จงศักดิ์สวัสดิ1,*
์ เกศินี ประทุมสุวรรณ1 และภรสรัญ แกนทอง1
1

ศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*
ajball@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการพัฒนาขับเคลื่อนกระบวนการประสานความรวมมือเพื่อ
สุขภาวะชุมชน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในชุมชนสวนตะไคร อยางเปนวงกวาง ทางศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จึงไดรวมกับคณะกรรมการกองทุนหมูบานชุมชนสวนตะไคร คณะกรรมการชุมชนสวนตะไคร อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานชุมชนสวนตะไคร ภาคีเครือขายทั้งภายในภายนอกชุมชน และประชาชนในชุมชน ในการ
รวมกันออกแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองผานการประสานความรวมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน 6 กระบวนการ
ประกอบดวย 1) การสรางการมีสวนรวม 2) การสรางแกนนําเด็กและเยาวชน 3) การสื่อสารสรางสรรค 4) การสราง
ภูมิคุมกันปองกันโควิด-19 5) การสรางความมั่นคงทางอาหาร และ 6) การสืบสานภูมิปญญาพื้นบาน
ผลลัพธและความสําเร็จจากการขับเคลื่อนกระบวนการประสานความรวมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน ภายใต
สถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 จาการรวมแรง รวมใจของคณะทํางาน ภาคีเครือขา ยทั้งภายใน
ภายนอกชุ ม ชน และประชาชนในชุ ม ชน ส ง ผลให ชุ ม ชนเกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น 6 ด า น
ประกอบดวย 1) เกิดเครือขายคณะทํางานประสานความรวมมือจาก 9 หนวยงาน แบงเปนหนวยงานภายในชุมชน
3 หนวยงาน และหนวยงานภายนอกชุมชน 6 หนวยงาน ที่เปนกําลังหลักสําคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนกระบวนการ
2) เกิดกลุมเยาวชนตนกลาปนสุข มีสมาชิกจํานวน 14 คน ในการเปนนักสื่อสารสรางสรรค และนักขับเคลื่อน
กระบวนการ 3) เกิดฐานขอมูลชุมชน จํานวน 6 ฐานขอมูลสําคัญประกอบการขับเคลื่อนกระบวนการ 4) เกิดผลงาน
สื่อสรางสรรค คลิปวิดีโอ จํานวน 10 คลิป ในการสื่อสารสรางแรงบันดาลใจใหชุมชนสูภัยโควิด-19 เผยแพรผาน
ชองทางเพจ Facebook ตนกลาปนสุข เว็บไซต Young Food Thailand และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Thai
PBS รายการนักขาวพลเมือง 5) เกิดพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ระดับชุมชน จํานวน 2 แปลง บนพื้นที่ 1 ไร และ
ระดับครัวเรือน จํานวน 5 ครัวเรือน และ 6) เกิดกลุมครูภูมิปญญาพื้นบาน มีสมาชิกจํานวน 6 คน ในการรวมกัน
ถายทอดองคความรูดานการทําเกษตรอินทรีย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และงานหัตถกรรม สูประชาชนใน
ชุมชนทุกชวงวัย
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สํา หรับ แผนการตอ ยอดขยายผลการพั ฒนาขับ เคลื่ อนกระบวนการในระยะต อไป มุ ง เนน ใหเ กิดความ
เชื่อมโยงโมเดล “บวร: บาน วัด โรงเรียน” ในพื้นที่ 3 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนสวนตะไคร ชุมชนวังตะกู และ
ชุมชนบานนาสราง โดยมุงเนนการพัฒนาขับเคลื่อนใน 3 กระบวนการ ประกอบดวย 1) การสรางนวัตกรรม:
เกษตรกรอินทรียรุนใหม 2) เครือขายประสานพลัง: พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร และ 3) ความยั่งยืน: ธนาคารเมล็ด
พันธุ และอาหารปลอดภัย
คําสําคัญ: สุขภาวะชุมชน ความรวมมือ โควิด-19

Abstract

This article aims to propose the development and drive the process of cooperation for
community health. Under the epidemic situation of COVID-19 That affect the way of life of the
people in the community at large. By Academic Center for Local Community Development
Nakhon Pathom Rajabhat University, Community Village Fund Committee Suan Takhrai,
Community Committee and Village Health Volunteer. With network partners and people in the
community Suan Takhrai. Therefore, they jointly design the urban development process through
coordination for community health. Building youth leaders Creative communication
Immunization against COVID-19 Building food security and the inheritance of local wisdom.
Results and success from driving the process of cooperation for community well-being
Under the circumstances of the COVID-19 epidemic from the cooperation of the working group.
Network partners inside and outside the community and people in the community as a result,
the community has changed for the better in 6 areas, which are: 1) a network of cooperative
working groups from 9 agencies, divided into 3 internal units of the community and 6 units
outside the community that are power the key to developing and driving the process 2) The
birth of the Sapling youth group to share happiness There are 14 members who are creative
communicators. And process drivers 3) Established 6 community databases for driving the
process 4) Produced creative media and 10 video clips to inspire communities to fight the
COVID-19 threat. Published via Facebook page Ton Kla Pansuk, Young Food Thailand website
and broadcast on Thai PBS TV station, citizen journalist program 5) created 2 plots of food
security at the community level on an area of 1 rai and 5 households; and 6) formed a group of
folk wisdom teachers. There are 6 members in sharing knowledge on organic farming.
Agricultural product processing and handicrafts to people in the community of all ages
For the plan to expand the results of the development and drive the process in the next
phase Focus on linking the model "Bowon: Ban, Temple, School" in 3 communities: the Suan
Takhrai Community, Wang Taku Community and Ban Na Sang Community. The focus is on
development driven in 3 processes: 1) Creating Innovation: New Generation of Organic Farmers,
2) Coordination Network: Food Security Area and 3) Sustainability: Seed Bank. And food safe
Keywords: Community health, collaboration, COVID-19
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บทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุดวยกลไกเกษตรปลอดภัย
ในชุมชน : บานหนองกระทุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
Lesson on Improving the Quality of Life on Economy of Elderly with
the Mechanism of Safe Agriculture in Community: Ban Nong Krathoom,
Kamphaengsaen, Nakhon Pathom Province
รัยวินทก วิทวัสกุลวงศ1* เกศินี ประทุมสุวรรณ2 อรรถ อารีรอบ3 และพีรพัฒน พันศิริ4
1

ศูนยวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาชาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3
สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* jinjinjin.vintage@gmail.com
2

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุดวยกลไกเกษตรปลอดภัยใน
ชุมชน : บานหนองกระทุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม โดยใชแนวทางการถอดบทเรียนและการประเมินความสําเร็จ
ของพื้นที่ ไดแก บริบท การกอตัวของจุดจัดการ การพัฒนากลไกการดําเนินงาน ความสําเร็จและผลลัพธ และปจจัย
ความสําเร็จ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีการตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลดวยการตรวจสอบ
สามเสาดานขอมูล ไดแก ผูดําเนินโครงการ กลุมเปาหมาย และผูติดตามประเมินโครงการ จากการถอดบทเรียน
สรุปไดวา กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยเกษตรปลอดภัยในชุมชน มีรูปแบบการกอตัว
ของจุดจัดการจากบุคลากรจากหนวยงานทางสาธารณสุขในพื้นที่คือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกระทุม
มองเห็นปญหาดานเศรษฐกิจในกลุมผูสูงอายุ ริเริ่มการดําเนินการดวยการกําหนดกลไกการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ดวยการสรางอาชีพดานเกษตรปลอดภัยในชุมชน เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและเปดโอกาสใหแกผูสูงอายุมีงานทํา
มากขึ้น ผานเครือขายของชมรมผูสูงอายุซึ่งเปนกลไกหลักในการเชื่อมประสานการทํางานในชุมชน มีการกําหนด
แผนการดําเนินงานรวมกันทั้งแกนนําผูสูงอายุ เครือขายเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกกลุมวัย หนวยงานองคกรภาครัฐ
และเอกชนในท องถิ่ น โดยองค ก รภาคี ดํ า เนิ น งานที่มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการกํ า หนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานผูสูงอายุ สงผลใหเกิดผลลัพธ 3 ระดับคือ 1.เกิดคณะทํางานขับเคลื่อนระดับตําบลที่ครบองคประกอบ 2.
เกิดกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม 3. ผูสูงอายุตําบลหนองกระทุมมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพา
ตนเองได พบวาผูสูงอายุมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 29.93 ผูสูงอายุมีรายจายลดลงรอยละ 16.76
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เกษตรปลอดภัย ถอดบทเรียน
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Abstract
This article name lesson on improving the quality of life on the economy of the elderly
with the mechanism of safe agriculture in the community: Ban Nong Kra-Thoom,
Kamphaengsaen, Nakhon Pathom province. Using the lesson transcript guidelines and assessing
the success of the area, ie, the context of the formation of the management point The
development of the operating mechanism Success and results And success factor. Data was
collected through in-depth interviews. The data analysis was checked with a data triangular
examination. Including project operators Target group And project followers. The lesson
transcription found that, mechanisms for driving an improving the quality of life on the safe
agriculture in community, formation of construction by the local health department staffs in the
area which is Nong Krathoom health promoting hospital saw the economic problems among
the elderly and initiate action by establishing mechanisms for solving economic problems by
creating a career in safe agriculture in the community, In order to create a learning process and
allow the elderly to have more jobs via elderly club network which is the mechanism for
coordinate with community joint action in planning for the elderly network, children network,
youth, peoples, local government and non-government organizations in the community, for the
organization has the important role in formulate the policies and operation guideline for the
elderly, resulting in 3 levels of results, there were 1) established a group committee for drive in
the district level with completely components 2) creating of mechanism for driver and monitor
3) The elders of Nong Kratoom district have economic strength and self-sufficient, It was found
that the elderly had increasingly income at 29.93 % and the elderly had expenses decreased
at 16.76 %.
Keywords: lesson learn, safe agriculture, elderly’s quality of life
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การพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยเพือ่ สงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนใน
โรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ)
Development of Food Safety Handling Model to Promote School
Age Children with a Slender Body at Watsamngam
(Kongthong Anusorn) School
พรภิไล ถนอมสงัด1,*
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
* pornpilai@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอพัฒนาการและกลไกการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธการดําเนินงาน
การจัดการอาหารปลอดภัยเพื่อสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนในโรงเรียนวัดสามงาม (คงทองอนุสรณ) ระเบียบ
วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช ไดแก การสนทนา
กลุม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบวา พัฒนาการและกลไกการดําเนินงานเกิดจากการเชื่อมโยงบุคคลและ
หนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของเขามาเปนคณะทํางานเพื่อเสริมพลัง กระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย การ
จัดตั้งคณะทํางาน การวางแผนการทํางาน การดําเนินงาน การติดตาม และรายงานผล กลไกการขับเคลื่อนแผนการ
ดําเนินงานที่สําคัญคือ ผูประสานงานในโครงการ และการสนับสนุนของผูบริหารในกิจกรรมตาง ๆ เกิดผลลัพธของ
การดําเนินงาน 4 ประเด็น คือ ผลลัพธการทํางานของกลไก เกิดคณะทํางานที่เขมแข็งและมีการเชื่อมโยงกลุม
เครือขายปลอดภัยในชุมชน ผลลัพธของสภาพแวดลอม เกิดพื้นที่ปลูกผักในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ผลลัพธของพฤติกรรม
สุขภาพ เด็กไดรับประทานอาหารปลอดภัยครบ 3 มื้อ และมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และผลลัพธของสุขภาพ ทําให
เด็กมีภาวะโภชนาการในระดับสูงดีสมสวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น สรุปประเด็นความสําเร็จ คือ “เด็กวัยเรียนไดรับอาหาร
ปลอดภัยและสูงดีสมสวนเพิ่มขึ้น”
คําสําคัญ: การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน

Abstract
The objective of this article was to propose the development and operation mechanism,
including the results of food safety handling to promote school age children with a slender
body at Watsamngam (Kongthong Anusorn) school. The study methodology was qualitative
research by the lesson learned of the conducting a project. The research instruments were
focus group discussion and in-depth interview. The results of this study were found that the
development and operation mechanism was caused by linking people and agencies that are
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involved in the project into as working group to empower. Operation process were establishing a
working group, planning action, implementation of the plan, evaluation and reporting. The
important mechanism of driving action plan is coordinator of project and the support of school
principal in the activities. The results of implementation were four aspects. The mechanism
aspect: there was the strong working group and the link with food safety groups in the
community. The environment aspect: there was an increase in vegetable planting area in
school. The health behavior aspect: school age children have been food safety all 3 meals and
there was higher physical activity. The health aspect: the nutritional status levels at normal
range was increasing. Thus, the success issues were concluded that school age children have
been food safety, and the slender body was increasing.
Keywords: food safety handling in school, School age children with a slender body
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การพัฒนารูปแบบการสรางเครือขายและการจัดการอาหารปลอดภัย
ในโรงเรียนวัดศรีวสิ ารวาจา
Development of Network Model and Food Safety Management
in Wat Srivisaravaja School
มนัส รงทอง1,* ไอยเรศ บุญเกิด1 และจินดาหรา โกเครือ2
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
* manusrongthong@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการถอดบทเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการพัฒนาและกลไกการดําเนินงาน และ
นําเสนอผลลัพธการดําเนินงานสรางเครือขายและการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เก็บรวม
รวบขอมูลโดยใชการสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาและกลไกการดําเนินงานสรางเครือขายและการ
จัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา เกิดจากการเชื่อมโยงเครือขายโรงเรียนเขามาเปนคณะทํางาน
โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ตามความสามารถของแตละบุคคล รวมไปถึงตองมีวิธีการวางแผน ดําเนินการ
ติดตาม และประเมินผล ที่สอดคลองกันทุกเครือขาย เพื่อสามารถดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยาง
ราบรื่น นอกจากนี้ยังพบอีกวา ผลลัพธการดําเนินงานสรางเครือขายและการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนวัด
ศรีวิสารวาจา เกิดการขับเคลื่อนงานตามบันไดผลลัพธ เกิดคณะทํางานที่มาจากโรงเรียนตางๆ มีขอตกลงและ
ประชุมรวมกัน เกิดครัวเรือนตนแบบในการจัดการอาหารปลอดภัย มีการเชื่อมโยงเครือขายเกษตร เกิดพื้นที่ศึกษาดู
งานและเกิดชุดความรูในการจัดการอาหารปลอดภัย นอกจากนี้การดําเนินโครงการยังสงผลใหนักเรียนสูงดีสมสวน
เพิ่มมากขึ้น มีการรับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และมีการออกกกําลังกายเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: การสรางเครือขาย การจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

Abstract
The lesson learned study was to present the development and operation mechanism,
including the results of network model and food safety management in Wat Srivisaravaja
school. Data were collected by using face-to-face interviews. The study found that the
development and operation mechanism of network model and food safety management in
Wat Srivisaravaja school caused by linking the school network into as working group with roles
and duties on ability of an individual, including the methods or strategies for planning,
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implementing, monitoring, and evaluating that are consistent across all networks for
implementing of the project to achieve objectives smoothly. In addition, the results of network
model and food safety management in Wat Srivisaravaja school were driving on result ladder,
working groups from various schools, having agreement and meet together, having household
model of food safety management, linking agricultural networks, having field studies area and
knowledge package of food safety management. In addition, implementation of the project
showed that the student was a higher slender body, had food all 3 meals, and exercised
increased.
Keywords: network formation, food safety manag
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การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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ภูมิปญญาการทอผาตีนจกของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
The Wisdom of Weaving Teen Jok Cloth of the Lao Khrang Ethnic
Group in the Municipality of Phrong Madua Subdistrict, Mueang
District, Nakhon Pathom Province
แพรภัทร ยอดแกว1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาภูมิปญญาการทอผาตีนจกของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ 2. ศึกษาเทคนิคการทอผาตีนจกของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
ผูใหขอมูลหลักไดแก สมาชิกกลุมทอผาพื้นเมืองแบบโบราณในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ ที่เลือกแบบเจาะจง
จํานวน 8 คน เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณชนิดกึ่งโครงสราง วิเคราะห
ขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลจากการศึกษา พบวา
1. ภูมิปญญาการทอผาตีนจกของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีลักษณะของผาทอเปน
ผาไหมและผาฝาย การทอผาจะใชเทคนิคการทอผาแบบจกซึ่งทําใหเกิดผาทอมือที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ
โดดเดน เพราะแสดงถึงวิถีการดําเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนลาวครั่ง ลักษณะลวดลาย
ของผาทอ คือ ลวดลายธรรมชาติและลวดลายเรขาคณิต ลวดลายของผาทอที่แสดงถึงอัตลักษณ คือ ลายดอกมะเดื่อ
และลายทวารวดี
2. เครื่องมือการทอผาของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง คือ กี่ทอผาพื้นบานแบบโบราณ วิธีการทอผาจะใชเทคนิค
การทอผาแบบจก คือ การจกเสนดายลงบนผาทอดวยขนเมนเพื่อทําใหเกิดลวดลายตางๆบนผืนผา ในขณะที่ทอผานั้น
ชางทอผาจะมีการเพิ่มเสนดายพุงพิเศษสําหรับสอดขึ้นลงและมีการเรียงจับลายของเสนพุงอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิด
เปนลวดลายเปนชวงๆ เทคนิคการทอผาพื้นเมืองแบบจกสามารถทําสลับสีสรางสรรคลวดลายไดหลายลาย หลายสี
คําสําคัญ: ภูมิปญญา การทอผา ผาตีนจก กลุมชาติพันธุ ลาวครั่ง

Abstract
The objectives of qualitative research were: 1. Study the wisdom of weaving Teen Jok
cloth of Lao Khrang ethnic group, Phrong Madua Subdistrict Municipality 2. Study the technique of
weaving Teen Jok cloth of Lao Khrang ethnic group, Phrong Madua Subdistrict Municipality. Key
informants are: Members of the traditional weaving group in Phrong Madua Subdistrict
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Municipality Specifically selected 8 people. Data were collected by in-depth interviews. The
research tool was a semi-structured interview form. Analyze data with content analysis. The
results of this study showed that
1. Wisdom of weaving Tin Jok cloth of Lao Khrang ethnic group Phrong Madua Subdistrict
Municipality Characteristics of woven fabrics are silk and cotton. Weaving is made using the
technique of weaving in the jok style, which creates a beautiful and unique hand-woven fabric.
Because it represents the way of life, beliefs, customs and traditions of the Lao Khrang
community. Characteristics of woven fabrics are natural patterns and geometric patterns. The
patterns of woven fabrics that represent their identity are fig flowers and Dvaravati patterns.
2. The weaving tool of the Lao Khrang ethnic group is an ancient folk weaving loom. The
method of weaving is using the technique of weaving in the jok style, that is, the threads are
woven onto the fabric woven with hedgehogs to create various patterns on the fabric. While
weaving, weavers add special weft threads for inserting up and down and constantly arranging
the wefts to create intermittent patterns. The technique of weaving local fabrics in the Jok style
can alternate colors to create many patterns and colors.
Keywords: wisdom, weaving, Teen Jok cloth, ethnic group, Lao Khrang

547

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ปราชญเกษตรวิถีพอเพียง ตามรอยพระราชา : การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนายสุธรรม จันทรออน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม
Sufficiency Agricultural Philosopher in the Footsteps of the King: Using
the Principles of Sufficiency Economy Case Studies Mr. Sutham
Chanon, Philosopher Studied in the Nakhon Pathom Province
ฐิตากร รัตนานนท1,* ฐิติวรดา หวังสุข1 บัณฑิต สุธรรมกิตติวุฒิ1 และบุญฤทธิ์ รอดอารมณ1
1
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1. ประวัติของนายสุธรรม จันทรออน ปราชญทองถิ่นในจังหวัด
นครปฐม 2.การดําเนินชีวิตของนายสุธรรม จันทรออน โดยการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3.แนว
ทางการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการการดําเนินชีวิตประจําวัน ศึกษาขอมูลดวยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง คือ นายสุธรรม จันทรออน ปราชญทองถิ่นในจังหวัดนครปฐม ผลจากการศึกษา พบวา
1.นายสุธรรม จันทรออน ไดรับการยกยองใหเปนปราชญเกษตรของแผนดิน สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ป 2561 ที่ไดใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทําการเกษตรแบบอินทรีย และผลผลิตทางการเกษตร
ไดรับรองมาตราฐานเกษตรปลอดสารพิษ GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรียของ IFOAM,Oranic Thailand และ
PGS (ระบบการรับรองแบบมีสวนรวมโดยชุมชน)
2.นายสุธ รรม จั น ทร ออ น ได ป ระยุ ก ต ใช หลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งมาใชใ นการเกษตรคื อ การให
ธรรมชาติดูแลกันเอง เพื่อการลดตนทุนการผลิตและหันมาใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีในการทําการเกษตร มีการทํา
บัญชีครัวเรือนและบัญชีตนทุนเพื่อวิเคราะหตนเอง การไมหยุดเรียนรูและปรับตนเองใหเขากับสถานการณปจจุบัน
และวิเคราะหแนวโนมของเศรษฐกิจ เพื่อปรับการเกษตรใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหทั้ง ความ
ตองการซื้อของผูบริโภคกับความตัองการขายของผูผลิตนั้นใหสมดุลกัน
3.นายสุธรรม จันทรออน สรางตนเองจนประสบความสําเร็จ และพัฒนาจนเปนแบบอยางใหผูอื่นนําไป
ปฏิบัติ โดยจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนปลักไมลาย ใหความรูเรื่องการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย การทําปุยหมักชีวภาพ
และการวางแผนและจัดการผลผลิตตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อใหผูมาศึกษาดูงานไมวาจะเกษตรกร
นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั้งในและตางประเทศ นําแบบอยางที่ไดเรียนรูไปใชดําเนินชีวิตประจําวัน
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญเกษตรของแผนดิน สุธรรม จันทรออน ปราชญทองถิ่น จังหวัด
นครปฐม
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Abstract
This academic article aims to study: 1. History of Mr. Sutham Chan-on, a local
philosopher in Nakhon Pathom Province. 2. Mr. Sutham Chan-on's lifestyle by applying the
sufﬁciency economy philosophy. 3. Guidelines for applying the sufﬁciency economy philosophy
In everyday life Studying information with a speciﬁc method of choice is Mr. Sutham Chan-on, a
local philosopher in Nakhon Pathom Province. The results of the study showed that
1. Mr. Sutham Chan-on is regarded as the agricultural master of the land. Sufﬁciency
Economy Agricultural Philosophy in 2018 using the Sufﬁciency Economy Philosophy By doing
organic farming And agricultural products have certiﬁed organic farming standards, GAP and
organic agriculture standards of IFOAM, Oranic Thailand and PGS (Community Participatory
Certiﬁcation System).
2. Mr. Sutham Chanton applied the sufﬁciency economy philosophy to agriculture,
namely Giving nature to take care of each other To reduce production costs and turn to use
natural resources in agriculture. There are household and cost accounts for self analysis. Not
stopping to learn and adjust themselves to the current situation And analyze economic trends
in order to adjust agriculture to meet consumer needs. So that both the purchase demand of
the consumer and the sales demand of the manufacturer are balanced.
3. Mr. Sutham Chan-on created himself to be successful. And develop to be a model for
others to practice By establishing the Pluk Mai Lai Community Learning Center Providing
knowledge about growing crops in an organic way Bio-composting And the planning and
management of products from upstream, mid-water and downstream for visitors to study and
visit whether farmers, students and interested people, both in Thailand and abroad Apply the
examples that have been learned into daily life.
Keywords: sufficiency agriculture philosophy, philosophy of sufficiency economy, local master,
new theory agriculture, Nakhon Pathom Province
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พระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น
Conservation of Buddhism and Local Arts
จิรภัทร จิตรบรรจง1 โชติกา จําปเรือง1,* ปนัดดา กองวงค1 และพุฒิพงศ กาฬภักดี1
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*
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บทคัดยอ
บทความนี้คณะผูเขียนจะไดนําเสนอเกี่ยวกับองครวมความรูและเรื่องของพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม โดยเนนเรื่องของพระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่นเปนหลัก
โดยเริ่มจากการรักษาศิลปกรรมที่สรางขึ้นและฟนฟู เพื่อสานตอสูการพัฒนาเราทุกคนควรที่จะ บํารุงรักษามิใหเสื่อม
สลายและสืบทอดใหคงอยูเปนมรดกทางวัฒนธรรมแกชนรุนหลัง เพื่อคงไวซึ่งประวัติศาสตรความของชาติเเละการ
อนุรักษศิปกรรมใหคนรุนหลัง ไดสืบทอดตอไป
ดั้งนั้นเราจึงกลาวถึงศิลปกรรมที่มีอยูในทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม คือ องคพระปฐมเจดียหรือเดิมเรียกวา
พระธมเจดีย องค พระปฐมเจดีย เปน ปูช นี ยสถานอัน สํ า คัญของประเทศไทย อยูภายในวัด พระปฐมเจดียราช
วรมหาวิหาร
แนวคิดเกี่ยวกับการการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น คือ การฟนฟู เพื่อสานตอสูการพัฒนาเราทุกคนควรที่จะ
บํารุงรักษามิใหเสื่อมสลายและสืบทอดใหคงอยูเปนมรดกทางวัฒนธรรมแกชนรุนหลัง เพื่อคงไวซึ่งประวัติศาสตร
ความของชาติเเละการอนุรักษศิปกรรมสืบตอกันไปๆ เพื่อสงวนรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรม ซึ่งเปน
มรดกล้ําคาไวไปยังชนรุนหลังรวมทั้งระบบที่มนุษยสรางขึ้นซึ่งจัดเปนศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับ
พระพุ ท ธศาสนาแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของศาสนาของท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามรั ก และศรั ท ธาต อ
พระพุทธศาสนาที่จะทําใหพุทธศาสนิกชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแกบุคคลในทองถิ่นนั้นๆจึงทําใหมีการอนุรักษ สืบสาน
ฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อที่จะธํารงพระพุทธศาสนาสืบตอไป
ความสําคัญ พระพุทธศาสนา การอนุรักษ ศิลปกรรมทองถิ่น

Abstract
In this article, the team of authors will present a holistic body of knowledge and stories
of Buddhism and the conservation of local arts in Nakhon Pathom Province. It focuses mainly
on Buddhism and the conservation of local art, beginning with the conservation of art created
and restored. To continue our development, we all deserve to preserve it not to degrade and
be a cultural heritage for future generations. In order to preserve the history of the nation and
conserve the arts for future generations to inherit
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Therefore, we are referring to the local art of Nakhon Pathom Province, Phra Pathom
Chedi or formerly known as Phra Thom Chedi, Ong Phra Pathom Chedi. It is an important
sanctuary in Thailand inside Wat Phra Pathom Chedi Ratchaworamahawihan.
The concept of local art conservation is restoration for further development. In order to
preserve it not to degrade and be a cultural heritage for future generations. To preserve the
history of the nation and to continue the conservation of arts to preserve artifacts, artifacts
which are priceless heritage for future generations, including the man-made system which is
local art of Nakhon Pathom Province. In Buddhism, it represents the prosperity of the local
religion. With love and faith in Buddhism that will give Buddhists a place to hold the hearts of
the local people, thus preserving, continuing to restore good culture. To continue to foster
Buddhism
Keywords: the importance of Buddhism, the conservation of local arts.
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ปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
Dharma Puzzle from Buddhist Art in the Local Community of Nakhon
Pathom Province
ธนปญญา เอีย่ มฉลวย1,* กมลมาศ มักเชียว1 ไชยวัฒน รักสิน1 ไตรภพ ศรีลําดวน1 และภัสรา ตรีธัญญา1
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับปริศนาธรรมที่แฝงอยูในพุทธศิลปของทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม จากการทบทวนเอกสาร และการวิเคราะห เพื่อใชศึก ษาหาความหมายแกน แทของปริศนาธรรมใน
ธรรมจักร ซึ่งไดถูกแฝงไวในธรรมจักรศิลา ที่พบในวัดพระงาม ซึ่งธรรมจักรนี้เปนศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 1314 หิ น สู ง 82 เซนติ เ มตรเส น ผ า ศู น ย ก ลาง 73 เซนติ เ มตร พบที่ วั ด พระงาม จั ง หวั ด นครปฐม จั ด เก็ บ อยู ที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม ผลจากการศึกษาพบวา
1) ธรรมจักรที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ถือกําเนิดขึ้นมาจากการแสดงปฐมเทศนาธัมมจักปวัตตนสูตร
เพื่อโปรดปญจวัคคีย ณ ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ในประเทศอินเดีย เปรียบเสมือนพระธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดเผยแผไปคลายลอรถหมุนเคลื่อนไปขางหนาอยางไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งเหนือกาลเวลาที่ใครๆ
มิอาจจะกําหนดได
2) สัญลักษณอยางเดนชัดที่สุดของอารยธรรมทวารวดีในพระพุทธศาสนานั้นคือ “ธรรมจักร” โดยมีการขุด
คนพบหลักฐานทางประวัติศาสตร พระธรรมจักรศิลา และขุดพบที่วัดพระงาม เปนการสะทอนใหเห็นวากงลอธรรม
แหงพระพุทธศาสนาไดหมุนเขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิแลว
3) ผลการวิเคราะหธรรมจักรศิลา ที่พบในวัดพระงาม พบวา ธรรมจักร มีความหมายวา ลอแหงธรรม คือ
จักรแหงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจาไดทรงหมุนใหขับเคลื่อนไปในใจของชาวโลก เพื่อใหไดรูธรรมที่พระองคได
ตรัสรู ตอมารูปธรรมจักรจึงถูกใชเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนปฐมเทศนา
ของพระองค และประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ ดุม จุดศูนยกลางของลอ กํา ซี่ของลอ และกง ขอบรอบนอก
สุดของลอ สวน “จักรธรรม” นี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุปมาเปรียบ โพธิปกขิยธรรมเปน “ดุม”
ปฏิจจสมุปบาทธรรม เปน “กํา” และ อริยสัจ 4 เปน “กง”
คําสําคัญ: ปริศนาธรรม พุทธศิลป ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม

Abstract
This article is a collection of knowledge related to Dharma puzzle in the Buddhist arts of
the local Nakhon Pathom Province. From the document review And analysis In order to study
the essence of the Dharma puzzle in the Dharmachak Which was hidden in the stone dharma
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Found in Wat Phra Ngam In which this Dharma-Chak is an art Dvaravati 13th - 14th Buddhist
century stone, 82 cm high, 73 cm in diameter, found at Wat Phra Ngam. Nakhon Pathom
Province It is stored at the Phra Pathom Chedi National Museum. Nakhon Pathom Province
The results of studies, document reviews and analysis showed that 1) The study of
Dhammacakka (the Wheel of Dhamma) as appeared in Buddhist was originated from the
preaching of the Lord Buddha’s first sermon called Dhammacakkappavattana Sutta for the five
ascetics at the deer park called Isipatana near Varanasi in India. The Dhamma of the Lord
Buddha was first set in motion, like wheels of a chariot move ahead with no both space and time
limitations.
2) The most prominent symbol of Dvaravati civilization in Buddhism is " Dhammacakka ",
with historical evidence unearthed. Phra Dharmachak Sila And unearthed at Wat Phra Ngam It
is a reflection that the Dharma wheel of Buddhism has turned into the land of Suvarnabhumi.
3) Analysis of Dharmachak Sila Found in Wat Phra Ngam, it was found that Dharmachak
meant that the wheel of Dharma was the kingdom of the great Dharma that the Lord Buddha
had turned to move in the hearts of the people of the world. In order to gain enlightenment on
the dharma that he has enlightened Later, the Dharma image was used as a Buddhist symbol
according to Dhammajakappawatthonasut. Which is his sermon and would consist of 3 important
parts: the hub, the center of the wheel, the spokes of the wheel, and the outermost rim of the
wheel. Photichikisasajit is a "hub", the Dharma rebuttal is a "Kam", and the Four Noble Truths are
"Kong".
Keywords: Dharma puzzle, Buddhist Art, Local community of Nakhon Pathom Province
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การศึกษาหลักพุทธธรรม เพื่อสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
Study of Buddhist Principles to Promote the Preservation of the
Natural Environment
ชลิตา ประดิษฐ1,* เขรมอักษร ยอดพรหม1 และณัฐริกา แดงกระจาง1
1

ภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*624110012@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับการศึกษาหลักพุทธธรรม เพื่อสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากมนุษยทั้งโลก เกิดการสะสมจากจุดเล็กๆไปยังจุดใหญทําใหเกิดภัยธรรมชาติ หรือแมแตสิ่งที่
มนุษยนั้นไดกระทําลงไป (สาเหตุตางๆนั้นก็คือ รัก โลภ โกรธ หลง) เนื่องจากมนุษยสวนใหญนั้นไมสนใจในเรื่อง
ของบุญบาป จึงกระทําตนตามใจชอบสวนตัว ไมไดมองเห็นถึงสวนรวม เพราะธรรมมะนั้นเปนเรื่องที่ผูคนสวนมาก
นั้นมองวาหลักธรรมนั้นเขาถึงยาก และไมอยากศึกษาหรือเรียนรู ในบทความนี้กลาวในเรื่องของธรรมะที่รักษา
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ เปนการสะทอนมุมมองทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ การ
กระทําของมนุษยอันเปนเหตุใหเกิดภัยธรรมชาติมากมาย
คําสําคัญ: พุทธธรรม สิ่งแวดลอม การอนุรักษ อคติ4

Abstract
This article presents about the study of Buddhism. To promote the preservation of the
natural environment Environmental problems caused by human beings all over the world. The
accumulation from a small point to a large point causes a natural disaster. or even what a
human being has done (Various reasons are love, greed, anger, infatuation) because most
humans are not interested in the merits of sin. Therefore act according to personal preference
Did not see the participation Because Dharma is a matter that most people consider the
principle to be difficult to access. And do not want to study or learn In this article, talk about
the Dharma that preserves the natural environment. It reflects the Buddhist viewpoint on the
matter of preserving the natural environment. Human actions which cause many natural
disasters
Keywords: Buddhism, environment, conservation, prejudice 4
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การศึกษาองคพระปฐมเจดีย แหลงเรียนรูทางดานพระพุทธศาสนาของจังหวัดนครปฐม
Education of Phra Pathom Chedi a Learning Center for Buddhism
in Nakhon Pathom Province
กนกพร ลีเจริญ1 ภัทรียา นุชยิม้ ยอง1,* และพิมพ กําทอง1
1

ภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*
patareeyan@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคพระปฐมเจดียอันเปนปูชนียสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่งเปนแหลงเรียนรูอันเกาแกทางดานพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของการสราง
และบูรณะองคพระปฐมเจดีย ความสําคัญขององคพระปฐมเจดีย รวมทั้งแนวคิดและบทบาทผานองคพระปฐมเจดีย
ในฐานะแหลงเรียนรูทางพระพุทธศาสนา เพื่อนําขอมูลและคําสอนทางพุทธศาสนาอันแฝงอยูในองคพระปฐมเจดีย
มาเผยแผแ กประชาชน โดยหวังวา พุทธศาสนิกชนจะนอมนํา คําสอนมาเปน วิถีแนวทางการดํา เนิน ชีวิตและใช
หลักธรรมมาปรับ ใชในการแกไ ขปญหาไมวา เปน ปญหาครอบครัว ปญหาสัง คม ปญหาระดับ ประเทศ แตจ าก
การศึกษาพบวา นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปยังไมทราบหลักธรรมคําสอนที่สอดแทรกในองคพระปฐม
เจดีย เนื่องจากมีการเผยแผความรูทางธรรมในวงจํากัดและสวนมากบุคคลจะเดินทางมาทําบุญและกราบไหวขอพร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทานั้น มิไดเจตนามาศึกษาหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาอยางแทจริง ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรให ค วามสํ า คั ญ ในการเผยแผ ค วามรู ห ลั ก ธรรมคํ า สอนโดยใช อ งค พ ระปฐมเจดี ย เ ป น แหล ง เรี ย นรู ท าง
พระพุทธศาสนา ชี้ใหเห็นความสําคัญของหลักธรรมเพื่อสงเสริมพุทธศาสนาอยูคูสังคมไทยสืบไป
คําสําคัญ: องคพระปฐมเจดีย ปูชนียสถาน พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน

Abstract
The education of this study is to study the Lord Buddha, one of the most important
places of worship in Thailand, an ancient learning center for religion, with the concept of
studying the history of creation and the Lord Buddha. The importance of the Phra Pathom
Chedi, including the body and the base, through the Chedi in a Buddhist learning center to bring
information and teachings of Buddhism in the pagoda to reveal the elderly in the hope that A
humble Buddhist person will review the teachings as a way of life and apply the principles to
solve problems whether it is a national social problem. But the study found that students and
adults still do not understand the word principle. Teaches that are inserted in the stupa
because of the revealing of the religious knowledge in the circle and most of the people will
come to make merit and pay respect to the sacred things and teach the religion to truly study
555

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

the doctrines of Buddhism. Communicating related works should focus on educating the
doctrine by using the Chedi Buddha as a source of Dharma learning, indicating the importance
of the principle Religious beliefs continue to remain in Thai counterparts
Keywords: Phra Pathom Chedi, Sacred space, Buddhism, Buddhist laymen
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แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาการปลอยน้าํ เสียลงสูคลองเจดียบูชา
The Concept of Buddhism with Solving the Problem of Waste Water
Discharge into the Chedi Bucha Canal
ธนภัทร อวมเจริญ1,* นัฐมล สุขงาม1 นันทิพร หนองแคน1 และวริศรา มาดี1
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*nattamonsukngam@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้ เปนการรวบรวมองคค วามรู และขอมูล เกี่ยวของกับ คลองเจดียบูชา จังหวัดนครปฐม และ
นําเสนอแงมุมดานแกไขปญหาการปลอยน้ําเสียคลองเจดียบูชาโดยเนนการสงเสริมใหแกปญหาโดยใชหลักธรรม
พุทธศาสนาเกี่ยวของกับความพอดีในจิตสํานึกของมนุษย สรางระบบจริยธรรมแกมวลมนุษย
จากการศึกษา พบวาน้ําในคลองเจดียบูชามีคุณภาพเสื่อมโทรมและไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําได
เนื่องจากรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กลายเปนสังคมอุตสาหกรรมและความเจริญของดา น
เทคโนโลยีที่เติบโตอยางรวดเร็วมีสวนทําลายสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงและเปนวงกวาง ปญหาที่เกิดจากการกระทํา
ของมนุษย ที่เปนปญหาทั้งทางกายและจิตใจมนุษยทิ้งน้ําเสียทิ้งขยะตามบานเรือน โรงงาน อีกทั้งสารเคมีจากภาค
เกษตรสูคลองเจดียบูชาทําใหคลองเจดียบูชาเกิดความเสื่อมโทรมเปนอยางมาก
แนวทางการแกปญหาการปลอยน้ําเสียใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อปรับปรุงความพอดีในจิตสํานึก
ของมนุษยโดยนําหลักธรรม 3 ขอ คือ อิทัปปจจยตา กรรมและเมตตา อิทัปปจจยตาเปนหลักธรรมที่เกี่ยวกับกฎ
ธรรมชาติ ที่แสดงใหเห็นวาพุทธธรรมสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในฐานะเปนองคความรูอันแสดงใหมนุษยมองเห็นความ
ที่สรรพสิ่งตองพึ่งพากัน กรรม เปนหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวพุทธเปนอยาง
มาก เมตตา เปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานอยางหนึ่งที่สัมพันธกับกฎแหงธรรม เพราะถามนุษยปราศจากเมตตาจิต ก็ไม
สามารถใหอภัยชีวิตคนและสัตวอื่นได มนุษยจึงตองมีเมตตาในการดูแลสิ่งแวดลอม
คําสําคัญ: แนวคิดทางพระพุทธศาสนา แกปญหาปลอยน้ําเสีย คลองเจดีย

Abstract
This article is a collection of knowledge and information about the Chedi Bucha Canal,
Nakorn Pathom, And presenting an aspect of the solving to the problem of waste water
discharge into the Chedi Bucha Canal by emphasizing on furtherance solving the problem by
use Buddhism principles of human subconscious fit, Build an ethical system for human.
The result revealed that water in the Chedi Bucha Canal has deteriorated quality and
can’t use a benefit of source water because it was affected by social changes, Nowadays our
social has become more industrialized and growing up technology. A part of them has
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destroyed environment widely. The problem has come from human behavior. It’s physical and
mental human problem with waste water discharge, waste garbage from a house, a factory and
also chemicals from the agricultural sector that make the Chedi Bucha Canal been very
degenerate.
The solution to solves the waste water discharge into the Chedi Bucha Canal, Use
Buddhism principles for improve a human subconscious fit. By use 3 principle Dependent arising,
Karma and Mercy. Dependent arising is the principle of the law of nature that shows Buddhism
is related to the environment as a knowledge that shows human can see the way of all things
depend on each other. Karma, It is a belief in Buddhism that has a great influence on Buddhist
behavior. Mercy, It is one of the fundamental virtues associated with the law of the dharma
because if humans are live without mercy, They cannot forgive the lives of people and other
animals. Human musts be kind in life, that is to say Humans should have mercy in caring
environment.
Keywords: the Buddhism principles solve the waste water discharge into the Chedi Bucha
Canal.
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ศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรม เพื่อสงเสริมการแกไขปญหาภาวะโลกรอน
Studying the Application of Buddhist Principles to Promote Solving
Global Warming Problems
มินธารา หงสโต1 วาสนา เจียมโพธ1 ศิรินภา ไมนอย1,* และอาทิตยา เพ็งปาน1
1

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*sirinapamai61@gmail.com

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาหลักธรรมอริยสัจ 4 และหลักอกุศลมูล3 ในพระพุทธศาสนา 2)
เพื่อศึกษาปญหาภาวะโลกรอน และ 3) เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักธรรมอริยสัจ 4 และหลักอกุศลมูล3 กับการ
แกปญหาภาวะโลกรอน
บทความเรื่องนี้เขียนขึ้นเนื่องจากปญหาวิกฤตการณภาวะโลกรอนและจิตใจของมนุษยที่หางจากพุทธธรรม
คณะผูเขียนจึงไดนํารูปแบบการประยุกตหลักพุทธธรรมมาใชเพื่อแกปญหาภาวะโลกรอน จากการศึกษาพบวาหลัก
พุทธธรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชแกปญหาภาวะโลกรอนไดคือ หลักอกุศลมูล3 และหลักอริยสัจ4 ซึ่งหลักอกุศล
มูล3 คือ ตนตอของความชั่วทั้งปวง เมื่อเกิดขึ้นจะแสดงออกมาเปนความทุจริตทางกาย วาจา และใจ รวมเปนเหตุ
ใหเกิดกิเลส มี ๓ ประการ คือไฟโทสะ ไฟโมหะ และไฟโทสะ เมื่อไฟทั้ง 3 ประการนี้เกิดขึ้นใจจิตใจคนก็จะสงผลให
บุคคลนั้นเปนคนใจรอน ทําสิ่งตางๆดวยความใจรอนจนเกิดเปนเรื่องราวใหญโต อยางเชนการเกิดภาวะโลกรอนนี้ก็
เกิดจากมนุษยที่โดนไฟทั้งสามประการนั้นครอบงํา สวนหลักอริยสัจ 4 เปนหลักความจริงอันประเสริฐ ทําใหเรา
ทราบปญหาที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน ทําใหเราคิดหาวิธีการแกไขปญหา และแนวทางการขจัดปญหาภาวะโลกรอน
ใหหมดไปได ภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอทุกระบบองครวมของชีวิต โดยมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุสภาวะโลกรอน เกิดจากปริมาณกาซเรือนกระจกมีมากเกินคามาตรฐานที่เหมาะสม โดยกาซเรือน
กระจกที่ปลอยสูชั้นบรรยากาศ เกิดจากกิจกรรมของมนุษยและภัยธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด เปนตน หาก
สามารถแกที่สาเหตุคือลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมไดก็จะทําใหระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ของโลกกลับมาสูภาวะปกติ ระบบองครวมของชีวิตสามารถอยูรวมกันไดดวยสันติสุขและยั่งยืน วิธีแกปญหาภาวะ
โลกรอนไดอยางสันติสุขและยั่งยืน คือ หลักอกุศลมูล 3 เพราะเราตองรูจักยับยั้งจิตใจ หักหามไฟราคะ โทสะ โมหะ
ภายในจิตใจ และหลักอริยสัจ 4 เพราะมีระบบการประยุกตที่ชัดเจน ไดแกการกําหนดรูตามสภาพจริง (ทุกข) การ
กําหนดที่สาเหตุที่ทําใหเกิดสภาวะโลกรอน (ทุกขสมุทัย) การทําใหประจักษชัดแจงถึงปญหาสภาวะโลกรอนหมดไป
(ทุกขนิโรธ) และการแกปญหาภาวะโลกรอนไดโดยใชระบบทางสายกลางหรือมัช ฌิมาปฏิป ทา ประกอบดว ย
องคประกอบ 8 ประการ (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา)
คําสําคัญ : ภาวะโลกรอน การประยุกต อกุศลมูล3 อริยสัจ4
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Abstract
The objective of this article is 1) to study the Dharma of the Noble Truth 4 and the
principles of Akuslomun 3 In Buddhism, 2) to study global warming problems, and 3) to study
the application of the Noble Truths 4 and Akuslomun 3 principles to solving global warming
problems.
This article was written due to the crisis of global warming and the human mind distant
from Buddhism. Therefore, the authors have adopted a model for applying Buddhist principles
to solve the problem of global warming. From the study, it was found that Buddhist principles
that can be applied to solve global warming problems are: Digit Akuslomun 3 And the Four
Noble Truths In which the 3-digit principle is the source of all evil When it arises, it manifests
itself as corruption in body, speech, and mind, which is the cause of defilement. There are three
types of fire: rage, delusion, and fire. Impatient Doing things with impatience until it becomes a
big story. For example, the occurrence of global warming is caused by humans who are
overwhelmed by the three fires. The main part of Noble Truths 4 Is the principle of the sublime
truth Make us know the problems that cause global warming Makes us think of a solution to
the problem And ways to eradicate global warming problems Global warming affects every
holistic system of life. With a tendency to intensify more and more Which causes global
warming This is caused by the amount of greenhouse gas that is more than the appropriate
standard. By greenhouse gases released into the atmosphere Caused by human activities and
natural disasters such as volcanic eruptions, etc. If the cause is to reduce the amount of
greenhouse gases to the appropriate amount, it will bring the natural ecosystem of the world
back to normal. The holistic system of life can coexist in peace and sustainability. The solution
to global warming in a peaceful and sustainable manner is the Akuslom 3 principle. Because we
must know to restrain the mind Resisting fire, lust, anger, rulers within the mind and the four
noble truths because there is a clear application system. These include determining the real
situation (suffering), determining the cause of global warming (every kind), making it clear to the
problem of global warming (all wrath), and solving the problem of global warming by using the
system. Middle line or middle line It consists of 8 elements (all the wraths, the Kamini, the
patriarchs).
Keywords: global warming, application, Akuslom 3, Noble Truth 4
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การศึกษาแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น
A Study of Buddhist Concepts and the Conservation of Local Art
วรนุช เมืองชาง1 วรรักษณ โพธิ์ทอง1 สาวิตรี สอดศรี1 และสุนิสา สวัสดี1
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*624110046@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น
รวมถึงแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น โดยไดนําหลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 มาปรับใช ซึ่งเปนธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา
โดยเนนสงเสริมการเสียสละ หรือการเอื้อเฟอแบงปนเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น เพื่อสรางมนุษยสัมพันธอันดีให
เกิด ขึ้น รวมทั้ง ส ง เสริมการอนุรัก ษศิล ปกรรมท องถิ่ น ใหค งอยูใ นสภาพที่ เหมาะสมและเพื่ อรัก ษาวิ ถีชีวิ ตของ
ประชาชนในทองถิ่นใหมีความเทาเทียมและเสมอภาคกัน มีความอุดมสมบูรณ และอยูรวมทุกขรวมสุข รวมแกไข
ปญหาไปดวยกัน
ผลการศึกษา พบวา ศิลปกรรมทองถิ่น ประกอบไปดวยศาสนสถานที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาดวยศิลปกรรม
ทองถิ่นของแตละชุมชน ซึ่งนับวาเปนเอกลักษณและมีความสวยงามเฉพาะตัว ในสวนขององคพระปฐมเจดียนั้นของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดทรงบูรณะใหสงางาม เพื่อเปนที่เคารพสักการะบูชา และเปน
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง ปจจุบันสภาพวัดวาอารามมีปญหาสําคัญ คือ สภาพศาสนสถานที่
เสื่อมโทรม เพราะการเสื่อมสลายจากการกระทําที่เกิดจากกาลเวลา มนุษย และธรรมชาติ ทําใหสภาพศาสนสถานมี
การผุพัง
แนวทางการอนุรักษที่สําคัญ คือ การนําหลักธรรมหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และหลักธรรมไตรลักษณมา
ประยุกตใชในการแกไขปญหาและเพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อใหประชาชนตระหนักใน
คุณคาและความสําคัญในการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่น ซึ่งทําใหเห็นถึงความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูคนใน
ทองถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม อันสรางความภูมิใจในชุมชนทองถิ่นของตนเอง
คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา ศิลปกรรมทองถิ่น การอนุรักษ

Abstract
This academic article aims to study Buddhist concepts and local arts conservation of
local art Including guidelines for applying Buddhist principles for the conservation of local art By
adopting Sangkhahavatthu 4 principle, which is the fair which is an anchor to each other,
namely Than Piyawat, Attitaya and Samanatta, with emphasis on promoting sacrifice. Or
generous sharing for the benefit of others To build good human relations to happen Including
promoting the conservation of local art To remain in suitable conditions and to maintain the
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way of life of the local people to be equal and equal. abundant And live together with
suffering and happiness Solve problems together
The results of the study showed that local art It consists of religious places that have
been created with local arts of each community. Which is considered to be unique In the part
of the Phra Pathom Chedi of King Mongkut, King Rama IV has been restored to its elegance to
worship and to promote the prosperity of Buddhism Currently, the condition of temples has a
significant problem, namely the degradation of religious places Because of the deterioration of
actions caused by time, human beings and nature, the state of the place of worship has
decayed
The important conservation approach is the application of the Sangkhahavatthu 4
principle and the three written principles in solving problems and as a guideline for the
conservation of local art To make people aware of the value and importance in the
conservation of local art. Which makes it important to the lifestyle of the local people
Especially the foundations of ethics, morality and values that build pride in their local
community.
Keywords: Buddhism, local art, conservation
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พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
Buddhism and the Environment
กัญชลิกา เพชรแอน1 จิตตราพัฒ อางทอง1 พีรพล จําปาเต็ม1 และพวงผกา ศรีอินทร1
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*ploy9064@gmail.com

บทคัดยอ

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอมนั้นพึ่งพากันมาตั้งแตครั้งพุทธกาลแลว โดยการใชหลักความจริงของ
พระพุทธเจาในการดํารงชีวิตอยูรวมกับสิ่งแวดลอม ในสังคมยุคปจจุบัน ปญหาสภาพสิ่งแวดลอมเปนที่พูดถึงอยาง
มาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากแนวคิดกระแสนี้เปนหลัก โดยที่มนุษยอยากที่จะครอบครองธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีดานตางๆ จึงทําใหความตองการของมนุษยมีไมจํากัด มนุษยในฐานะเปนสัตวที่มีเหตุผล รูจักใช
ปญญาในการตัดสินใจกระทํา มนุษยจึงตองระวังการกระทําของตนเอง โดยอาศัยหลักความจริงของพระพุทธเจาเขา
มาปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในสังคมมีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม กลาวคือ “เมื่อความทุกขเกิดขึ้น ปญหาจึงมีแก
มนุษย” ทําใหมนุษยตระหนักและมองเห็นปญหาที่เกิดจากการสูญเสีย และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม มนุษย
จึงไดเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมและพยายามหาทางที่จะอนุรักษสิ่งแวดลอมไว อยางไรก็ตาม ถึงเวลาแลวที่
มนุษยจะไดทบทวนทัศนะของตนตอธรรมชาติและชีวิต เพื่อหยุดหยั่งการทําลายธรรมชาติกอนที่จะสายเกินไป ผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค
1) ผลการวิเคราะหพบวาปญหาตางๆ ของสิ่งแวดลอม สวนใหญมีสาเหตุมาจากน้ํามือมนุษย ไมวาจะเปน
การตัดไมทําลายปา บุกรุกปาทําไรเลื่อยลอย ทิ้งขยะลงแมน้ําลําคลอง เปนตน
2) จากการศึกษาจากพุทธประวัติพบวา พระพุทธเจานั้นไดมีความใกลชิดกับธรรมชาติตั้งแตเริ่มตนจนถึง
วาระสุดทาย เมื่อพระพุทธเจายังทรงเปนพระราชกุมาร พระเจาสุทโธทนะพอของเจาชายสิทธัตถะทรงสรางปราสาท
3 ฤดู เพื่อใหลูกชายของตนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี แตเจาชายสิทธัตถะทรงหันเหจากชีวิตในพระราชวังที่เปยมไปดวย
ความสุข ทรงมุงแสวงหาสัจธรรมในสภาพแวดลอมของธรรมชาติ เชน ปา ถ้ํา ภูเขา แมน้ํา ลําธาร เปนตน และได
ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใตตนโพธิ์ริมฝงแมน้ําเนรัชญา
คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา สิ่งแวดลอม มนุษย

Abstract
Buddhism and the environment have been dependent on each other since the Buddhist
time by applying the truth of the Lord Buddha in living with the environment. In today's society,
the environmental problem is of great talk. This is mainly caused by this trend where mankind
wants to possess nature Industrial development and various technologies. Therefore making
human needs are unlimited. Man as a rational animal. Know how to use wisdom in decision563
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making. Human beings have to be careful of their actions by relying on the truth of the Lord
Buddha to instill the consciousness of the people in society to have a good conscience for the
environment. That is “When suffering arises so the problem is human.” Make human beings
aware and discern the problem of loss and environmental degradation. Human beings therefore
see the importance of the environment and trying to find a way to conserve the environment.
However, It is time for humans to rethink their view of nature and life to stop the destruction of
nature before it's too late. Objective results
1) The analysis results showed that various problems of the environment most of them
are caused by human beings. Be it deforestation Invading forest farming, sawing, floating
Throwing garbage into rivers and canals.
2) From the study of the Buddha's history, it was found that the Buddha was very close
to nature from the very beginning to the end. When the lord Buddha was still a royal child Lord
Sutthothana, Prince Siddhartha's father, built a castle for 3 seasons to give their son a good life.
But Prince Siddhartha turned away from the blessed life in the palace. He seeks the truth in the
natural environment such as forests, caves, mountains, rivers and streams and enlightened the
Sammasamphiya under the Bodhi tree on the bank of the Nerachaya River.
Keywords: Buddhism environment human
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หลักพุทธธรรมกับแนวคิดพลัง “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) เพื่อสงเสริม
การอนุรักษคลองเจดียบชู า
Buddhist Principles and the Power Concept of “Bowon” (Ban, Temple,
School) to Promote the Conservation of the Chedi Bucha Canal
ภัทรินี คําฝาด1 ปรียาภรณ เหลืองวรวัฒนา1,* และพนิดา มะกรูดอินทร1
1
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บทคัดยอ

บทความนี้ตองการนําเสนอหลักพุทธธรรมกับแนวคิดพลัง “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) เพื่อสงเสริมการ
อนุรักษคลองเจดียบูชา โดยนําหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูอื่น ผูกไมตรี
เอื้อเฟอ เกื้อกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน มีอยูสี่ประการ ทานคือ การให การเสียสละ หรือการ
เอื้อเฟอแบงปนของๆตนเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ไมตระหนี่ถี่เหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว ปยวาจาคือ
การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคายกาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชน
เหมาะสําหรับกาลเทศะ อัตถจริยาคือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น สมานัต
ตาคือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย ซึ่งเราจะนําหลักพุทธธรรมนี้มาใชควบคู
กับแนวคิดพลัง “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) จะเปนองคกรที่สําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการบม
เพาะคุณธรรมควบคูกัน จะทําใหคนในสังคม ชุมชน ทองถิ่น และทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมอยางบูรณาการ
รวมกัน
คําสําคัญ : หลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ 4 แนวคิดพลัง บวร

Abstract

This article would like to present the principles of Buddhism and the power concept of
“Bowon” (Ban, Wat, School) to promote the conservation of the Chedi Bucha Canal. By
adopting the 4 Sangkhahavatthaya principles that anchor the minds of others, be cordial,
supportive, or support each other. There are four things: offering sacrifice or generosity for the
benefit of others. Not stingy He is not a selfish person. The word is to speak with the sweetest
words. Speak with sincerity Do not speak rude and offensive. Saying things that are useful,
suitable for time, attitude is all kind of relief or behavior that is beneficial to others. Samanatta
is to be consistent. Or have behaved consistently We will apply this Buddha Dharma principle
together with the power concept of "Bowon" (Ban, Temple, School) to be an important
organization in driving and sustainable development by cultivating morality together. Will make
people in society
Keywords: Buddhist principles, Sangkhahawatthu, 4 power concepts of Bowon
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ธรรมจักร: การศึกษาปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม
Thammajak: A Study of Dhamma from Buddhism in Wat Phra Pathom
Chedi Royal palace Nakhon Pathom Province
ยศกร วิชาศรี1 วิภาดา พยาบาล1 วิกาญจน นามงาม1 และอมรรัตน วงคแสงนอย1,*
1

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*

wongsangnoi.15@gmail.com

บทคัดยอ
บทความ เรื่อง “ธรรมจักร: การศึกษาปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในวัดพระปฐมเจดียร าชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม" นี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปริศนาธรรมที่แฝงอยูในธรรมจักร 2) เพื่อศึกษา
ความหมายของปริศนาธรรมที่แฝงอยูในธรรมจักรแลวนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทย
ผลการศึกษา พบวาคําวา "จักร" หมายถึง ลอ เชน ลอเกวียน ลอรถ จักรเกิดขึ้นแกผูมี บุญบารมี เชน จักร
แกวของพระเจาจักรพรรดิ เปนตน จักรมี 5 อยาง คือ จักร ไม จักรแกว ธรรมจักร อิริยาบถจักร และ สัมปดติจักร
ตอมาพระพุทธองคทรงนําธรรมจักรมาใชในทางความดีงาม การแสวงปญญา และการพัฒนามนุษย ผลการศึกษายัง
พบวา คําวา "ธรรมจักร" มีความหมาย 2 อยาง ความหมายแรก หมายถึง วงลอแหงธรรมที่พระพุทธเจาทรงหมุน
คือธรรมะที่ทรงประกาศ คือความ ดีงาม ความรมเย็นเปนสุข และความหมายที่สอง หมายถึง ดินแดนที่วงลอแหง
ธรรมนั้นหมุนไปถึง ซึ่งกลายเปนดินแดนแหงธรรม ในพุทธศาสนาใชคําวาจักรแยกไปอีกเปน 4 ประเภทคือ 1) รัตน
จักร 2) ธรรมจักร 3) ลักขณจักร 4) ภวจักร
ธรรมจักรเปนหลักการปกครองในฝายศาสนจักร เพื่อการขับเคลื่อนลอแหงธรรมใหหมุนไป ธรรมจักรเปน
สัญลักษณแสดงถึงบุคคลผูเปนตัวอยางแหงการประพฤติปฏิบัติดีของชาวพุทธ ธรรมจักรเปนสัญลักษณ การระลึกถึง
ธรรมในทาง พระพุทธศาสนาและนําเอาธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธตามหลักแหงการ
ปฏิบัติทั้ง3 ดังนี้ (ดุม) โพธิปกขิยธรรม = ธรรมที่ฝกใฝแหงความตรัสรูเปนขอปฏิบัติ หรือเปนหลักปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวเนื่องดวยระบบของจริยธรรม และคุณธรรมชั้นสูง (กํา) ปฏิจจสมุปบาทธรรม = ธรรมที่เหมาะกับการนําไปใช
ในการสนทนากับบุคคลที่มีความเชื่อที่แตกตางกัน บุคคลที่หาเหตุผลหรือขอพิสูจนที่แทจริงในเรื่องนั้นๆดวยตนเอง
(กง) อริยสัจ4 = ธรรมที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางและวิธีคิดโดยอิงเหตุปจจัยที่เกิดปญหาและเหตุปจจัยที่
ทําใหปญหาดับไป โดยยึดหลักอริยสัจจะ 4 (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) พระพุทธองคตรัสวาการเกิดเปนทุกข
ความทุกขหรือปญหามีมากมายในชีวิต เราพึงทําความเขาใจและยอมรับวาชีวิตนี้เปนทุกหรือมีปญหา
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Abstract
Article on “Dhammachak: A Study of Dhamma from Buddhism in Wat Phra Pathom
Chedi. Royal palace This "Nakhon Pathom Province" has two objectives: 1) to study the hidden
Dharma riddles in Thammachak; 2) to study the meaning of the Dharma riddles hidden in
Thammachak and apply them in the daily life of Thai people.
The results of the study found that the word "chakra" means wheel, such as a wagon
wheel, a locomotive wheel, occurring to those who have merit, such as the glass chakra of the
King, the emperor. Later, the Lord Buddha adopted Dharma for virtue, pursuit of wisdom and
human development. The results of the study also found that the word "Dharma" has two
meanings. Is the Dharma that he proclaimed: goodness, peacefulness, happiness And the
second meaning refers to the land that the wheel of Dharma spins. Which became the land of
the dharma In Buddhism, the word chakra is further divided into 4 types: 1) Ratanachak, 2)
Dhammachak, 3) Lakanachak, 4) Bhavachak.
Theology is the governing principle in the Church side. To drive the wheel of dharma to
turn around Dharmajak is a symbol of a person who is an example of good conduct of
Buddhists. Dharmachak is a symbol Remembrance of the dharma in a way Buddhism and bring
that dharma to practice in the life of Buddhists according to the 3 principles of practice as
follows: (Hub) Phodhaksikisaksa = Dharma that focuses on enlightenment as a practice. Or as a
practice which is related to the system of ethics And high virtue (Kham), Dharma, Dharma =
Dharma suitable for use in conversations with people with different beliefs. A person who finds
the true reason or proof of the matter for himself or herself.
(Kong) Noble Truth 4 = Dharma that can be used as a guideline and way of thinking
based on the causes, factors causing the problem and the reasons that cause the problem to
be extinguished. By adhering to the principle of Noble Truth Ja 4 (Suffering, Somuthai,
Nirothamkha), the Buddha said that being born is suffering There are many suffering or
problems in life. We must understand and accept that this life is everywhere or there is a
problem.
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นักเดินทาง พอคา และชาวตางชาติ ที่ปรากฎในงานประติมากรรมปูนปนหนาตาคน
สมัยทวารวดี ที่พบในจังหวัดนครปฐม
Travelers, Merchants, and Foreigners Appeared in Facial Stucco
Sculptures in Dvaravati Humans in Nakhon Pathom Province
สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูม1,*
ิ
1

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*supitchra59@yahoo.co.th

บทคัดยอ
เมืองโบราณนครปฐม ที่เดิมเรียกวานครพระกฤษณ เปนเมืองโบราณที่มีผังเมืองขนาดใหญที่สุดในบรรดา
เมืองโบราณสมัยทวารวดี เปนเมืองทาสําคัญทีตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ระหวางแมน้ําแมกลอง
และแมน้ําทาจีน มีการคนพบหลักฐานโบราณวัตถุในสมัยทวารวดีเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการความ
เจริญของเมืองนครปฐมโบราณ ที่มีปจจัยสําคัญมาจากสภาพภูมิศาสตรและตําแหนงที่ตั้งของเมือง ที่มีการพัฒนา
กลายเปนนครรัฐขนาดใหญนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมา นครปฐมโบราณเปนเมืองทาที่มีเสนทางคมนาคม
ทางน้ําที่สามารถติดตอสัมพันธกับชุมชนพื้นที่ภายใน เชน ชุมชนกําแพงแสน ชุมชนพงตึก และชุมชนคูบัว มีการ
ติดตอกับชุมชนภายนอกทางทะเล ที่มีพื้นที่ไมหางจากชายฝงทะเลมากนัก ประกอบกับมีเสนทางน้ําที่เรือสินคา
สามารถเดินเรือจากอาวไทย ผานปากน้ําเขามาจนถึงในบริเวณเมืองนครปฐมโบราณได มีหลักฐานการคนพบซาก
เรือพนมสุรินทร ที่บริเวณบอกุง ตําบลพันทายนรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหางจากชายฝงทะเลประมาณ 8
กิโลเมตร ดังนั้นจึงอยูไมไกลจากเมืองนครปฐมโบราณมากนัก เรือดังกลาวเปนเรืออาหรับที่บรรทุกสินคา เชน งาชาง
ลูกหมาก มะพราว เมล็ดขาว เขากวาง และเครื่องลายครามราชวงศถัง สามารถสันนิษฐานไดวาเปนเรือที่เขามา
คาขาย ซึ่งสอดคลองกับการคนพบโบราณวัตถุในจังหวัดนครปฐม เชน ลูกปด เหรียญโบราณ และเครื่องลายคราม
สมัยราชวงศถัง หลักฐานดังกลาวสามารถยืนยันถึงการติดตอทางการคาของนครปฐมกับดินแดนตะวันออกกลาง
อินเดีย และจีน และจากการศึกษาโบราณวัตถุประเภทประติมากรรมปูนปนรูปใบหนาคนสมัยทวารวดี ที่สรางขึ้น
เพื่อใชประดับศาสนสถานสมัยทวารวดี ที่คนพบเปนจํานวนมากตามโบราณสถานในจังหวัดนครปฐม เชน วัดพระ
ประโทณเจดีย เจดียจุลประโทณ และวัดพระปฐมเจดีย พบวาประติมากรรมรูปใบหนาบุคคลดังกลาว มีลักษณะ
ใบหน า ที่ แ ตกต า งจากคนพื้ น เมื อ ง ซึ่ ง สามารถสั ง เกตุ ไ ด จ ากรู ป ลั ก ษณ ข องใบหน า การโพกผ า และการใช
เครื่องประดับตกแตงใบหนาที่แตกตางไปจากคนพื้นเมืองทวารวดี จากหลักฐานดังกลาวนี้เอง นับเปนหลักฐานที่
แสดงใหเห็นถึงการเดินทางเขามาของนักเดินทาง พอคา และชาวตางชาติ ที่เขามาแสวงหาโชค และการคา ณ.เมือง
ทานครปฐมโบราณในสมัยทวารวดีนั่นเอง
คําสําคัญ: นักเดินทาง พอคา ชาวตางชาติ ประติมากรรมปูนปนหนาตาคนสมัยทวารวดี จังหวัดนครปฐม
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Abstract
Nakhon Pathom ancient city, originally called ‘Nakhon Phra Krit,’was an ancient city
which has the largest city plan of all ancient cities in Dvaravati era. It was also a significant port
situated in the western of Chao Praya river, between Mae Klong river and Tha Chin river. It was
also discovered a great number of the antique evidences. This also showed the evolution of the
growth in Nakhon Pathom ancient city, the city of significant geographical landmarks and
locations of the city, developed to be a large city since 12th B.E. century. This ancient city was a
port city which had marine transportation connecting between local communities such as
Kamphaeng Saen Community, Phongtuk Community, and Khubua Community and out-of- the
sea communities which were not distant from coastlines. Furthermore, there also were river
pathways shipping from the Gulf of Thailand from Pak Nam to Nakhon Pathom ancient city.
There was a discovery of Phanom Surin shipwreck, around Shrimp pond, Phanthainorasing,
Samut Sakhon province. It was located far from the coastline around 8 kilometers, not far from
Nakhon Pathom ancient city. Shipwreck was an ancient Arab boat shipping any goods such as
ivories, betel fruits, coconuts, rice seeds, antlers, and Tang dynasty porcelains. It could be
assumed that it was a ship of merchants which was consistent with the discovery of antique
evidences in Nakhon Pathom province such as beads, ancient coins, seals, and Tang dynasty
porcelains. These evidences could ascertain the contact of merchants between this city and the
Middle East, India, and China. Furthermore, from the antique study in facial stucco sculptures of
humans in Dvaravati era, these sculptures were created to decorate in any religious sites in
Dvaravati era. A great number of these evidences in antiques in Nakhon Pathom province such
as Wat Phra Pratho Chedi, Chulprathon Pagoda, and Wat Phra Pathom Chedi. It also showed
that those facial stucco sculptures had various facial characteristics differed from local citizens,
i.e. facial appearances, turbans, usage of facial embroideries, which were also different from the
local Dvaravati citizens. Based on these evidences, it could reveal the travelling of travelers,
merchants, and foreigners who focused on seeking fortunes, trading, and propagating their
religions
Keywords : travelers, merchants, foreigners, facial stucco sculptures of Dvaravati humans, Nakhon
Pathom Province
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Earrings Fashion, Transcendent Beauty in Stucco Sculptures in
Dvaravati Era.
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บทคัดยอ
ความสวย ความงาม เปนสิ่ง ที่ทุกคนพึงปรารถนา เปน เสนหที่อยูเหนือกาลเวลามาตั้ง แตค รั้ง อดีตกาล
เครื่องประดับเปนงานศิลปะที่ใชประดับตกแตงรางกายเพื่อความสวยงาม ดังปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีในหลุม
ฝงศพแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี ยุคหินใหม มาตั้งแตครั้งยุคสมัยกอนประวัติศาสตร แมวาผูคนใน
สมัยนั้นจะมีหนาตา อยางไรก็ตาม หากทวาขึ้นอยูกับเครื่องประดับที่นํามาตกแตงเสริมความงามใหปรากฏบน
ใบหนา เครื่องประดับจึงเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา มีการสรางสรรคงานใหถูกใจแกเจาของ เพื่อตอบสนองและ
สะทอนคานิยมของแฟชั่นในสมัยนั้น วางามอยางไร สวนวัสดุที่นํามาใชในการทําก็สามารถบงบอกถึงชนชั้น และ
สถานะที่สามารถหามาได ศิลปะทวารวดี เกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 หรือราวประมาณพันกวาปที่
ผานมานั้น เปนยุคสมัยที่มีการปรากฏใชเครื่องประดับตกแตงรางกาย เพื่อความสวยงาม และบงบอกถึงชนชั้นทาง
สังคม หลักฐานที่ใชในการศึกษาการใชเครื่องประดับ คือ งานประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล และศิลปะโบราณวัตถุ
ที่พบอยูทั่วไปในสมัยทวารวดี ไดแก เมืองโบราณนครปฐม เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองคูบัว จังหวัด
ราชบุรี เครื่องประดับนั้นจะประกอบไปดวย ศิราภรณ คือ เครื่องสวมศีรษะ และถนิมพิมพาภรณ คือ เครื่องประดับ
จากการศึกษาพบวา ตุมหู เปนเครื่องประดับที่นิยมใชในทุกชนชั้นของสังคมทวารวดี เนื่องจากศิราภรณ หรือ เครื่อง
สวมศีรษะ จะนิยมใชกันในชนชั้นสูงเทานั้น และจากการศึกษาพบวาตุมหูที่พบในสมัยทวารวดีนั้นทําขึ้นจากวัสดุและ
โลหะ ที่มีความหลากหลายรูปแบบ เปนแฟชั่นที่คนทุกระดับในสังคมทวารวดีสวมใสกัน มีสไตลการออกแบบโดย
ชางฝมือเมื่อพันกวาป ที่สะทอนใหเห็นคานิยมในความงามของคนในสมัยนั้น แมจะผานระยะเวลามานานนับพันป
แตความงามก็ยังคงอยูเหนือกาลเวลาใหคนในสมัยปจจุบันไดชื่นชมเสนหแหงความงามนั้น
คําสําคัญ: แฟชั่น ตุมหู ประติมากรรมปูนปน ความงามเหนือกาลเวลา สมัยทวารวดี

Abstract
Beauty or charm is what all mankind desires. It sounds like transcendent objects since
the ancient times. Accessories are a sort of artworks embroidering our body for their bodies as
shown in the archeologic evidences in the graves in Ban Chiang archeologic sites, Udon Thani
province, in Neolithic age, since Pre-historic period. Even the citizens in that era had any facial
characteristics, but it relied on the embroideries decorating their beauty shown on their faces.
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Thus, the accessories are something that everyone desires. Creating these artworks were applied
to response the owners and reflect how their social values of fashions in those areas were.
Meanwhile, materials used in the accessories could identify the available hierarchy and social
status. Dvaravati arts originated in 12th -16th (B.E.) centuries or around more than a thousand
years. In that era, there were appearances of embroideries decorating their bodies to show
beauty and represent the social classes. Evidences in the study included human stucco
sculptures and archeological antique arts generally found in Dvaravati era, including Nakhon
Pathom ancient town, U-thong ancient town in Suphan Buri province, and Khu Bua ancient
town in Ratchaburi province. Embroideries include Siraporn (headwears) and Thanim Pimpaporn
(embroidery accessories). Based on the study, it was found that earrings were fascinated in each
social classes in Dvaravati era because Siraporn or head wears were popular accessories in
aristocratic classes only. Moreover, based on the study, earrings in Dvaravati era were made
from materials and metals in various styles and they were fashions worn in every class in
Dvaravati societies. Moreover, they were styles designed by more than thousand-year ancient
craftsmen. This shows the beauty values in that era. Even though time flies more than
thousand years, transcendent beauty still exists for all current citizens to appreciate it.
Keywords: beauty, earrings, stucco sculptures, timeless beauty, Dvaravati era
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เรื่อง แนวทางการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งจากการบริโภคภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
Food Waste Reduction for King Mongkut’s University of Technology Thonburi
ศิริมาพร เจริญในวงศเผา1* และสรวิชญ เยาวสุวรรณไชย1
1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน คณะวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
*siri.cha.jb@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาสาเหตุของการเกิดอาหารเหลือทิ้งและพฤติกรรมการบริโภค 2) วิเคราะห
พฤติกรรมการบริโภค 3) ศึกษาคะแนนเฉลี่ยในการชวยลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งจากมุมมองของนักศึกษาและ
บุคลากร 4) ศึกษาทัศนคติของผูประกอบการรานอาหารที่มีตอแนวทางการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง 5) สรุป
แนวทางที่เหมาะสมกับ ผูบ ริโภคและผูป ระกอบการรา นอาหาร ซึ่งงานวิจัยนี้เปน งานวิจัย เชิง ปริมาณและใช
กระบวนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช แบบสอบถาม กับกลุมผูบริโภคโดยแยกตามสถานภาพคือ นักศึกษาและบุคลากร
ซึ่งมีความแตกตางกันทาง อายุ การเงิน ซึ่งอาจสงผลตอพฤติกรรมการทานและทัศนคติที่แตกตางกัน และงานวิจัย
เชิงคุณภาพกับกลุมผูประกอบการรานอาหาร โดยใชการสัมภาษณ และแนวทางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก S01)
ตักขาวเองฟรี S02) กําหนดปริมาณ (S M L) S03) ใชภาชนะที่เหมาะสม S04) ลดราคา S05) แจกฟรี S06)
ประเมินรสชาติและคุณภาพ S07) ถายรูปเพื่อลุนรับรางวัล S08) ปายแจงผูบริโภคกอนสั่งอาหาร ผลการศึกษา
พบวา สาเหตุหลักของอาหารเหลือทิ้ง คือ รานใหปริมาณเยอะเกินไป ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง S02 มากที่สุด
เพราะผูบริโภคสามารถเลือกปริมาณอาหารที่เหมาะกับความตองการ แตคะแนนการชวยลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง
ของ นักศึกษาและบุคลากร มีความแตกตางกัน อาจเปนเพราะราคาจะแตกตางกันตามปริมาณซึ่งทําใหปจจัยเรื่อง
ราคาอาจจะมีผลตอการเขาถึงอาหารได และการนํา แนวทางนี้มาปรับ ใชนั้น อาจไมตองคํานึงถึง สถานภาพคือ
นักศึกษาและบุคลากรและประเภทรานอาหาร เพราะไดทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพและประเภทราน
กับ พฤติกรรมการทานเหลือแลวพบวาไมสัมพันธกัน สําหรับการศึกษาครั้งตอไปควรวิเคราะหปริมาณ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการนําแนวทางไปใชรวมถึงตนทุนในการดําเนินการ
คําสําคัญ: ขยะอาหาร อาหารเหลือทิ้ง สาเหตุอาหารเหลือทิ้ง พฤติกรรมการบริโภค

Abstract
The aims of this research were to study: 1) To study the causes of food waste and
consumer behavior. 2) To analyze consumer behavior. 3) To study the average score for food
waste reduction of students and personnel. 4) To study attitude of restaurants about guidelines.
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5) To summarize the guideline that suitable with consumer and restaurant within university. This
research uses quantitative method, through survey research by questionnaire on customer
groups which are students and personnel. There are differences in financial age, which may
affect different eating behaviors and attitudes. And qualitative research with restaurant using
interviews. The guideline use in this study were S01) Free scoop of rice. S02) Set the amount of
food (SML). S03) Use of suitable utensils. S04) discount price. S05) Free food. S07) Take pictures
to win prizes. S08) Consumer labels before ordering food. The results shown the reason of food
waste is the amount of food received is too much. Accord with the S02 guidelines because
consumers can choose the amount of food that best suits their needs. But the score for helping
to reduce the amount of food leftovers students and personnel are different. This could be
because prices vary with quantity, which may affect food accessibility. Implementing this
approach of this guide does not consider the status and type of restaurant because they were
irrelevant with leftovers behavior. Suggestion for next study should study the amount of food
waste, operation cost, efficiency and effectiveness of the implementation.
Keywords: food waste, plate waste from customers, cause of leftovers, consumer behavior
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แนวทางการพัฒนาตลาดโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
นวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Integrated Marketing Management Guidelines to Promote INNO-Life
Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group in Huay Muang,
Kampangsaeng District, Nakhon Pathom
ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง1,*
1

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*nuttawan.p17@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถีกลุมชาติ
พันธุลาวครั่ง ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
สงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกตแบบมี
สวนรวม พื้นที่ของชุมชนกลุมเปาหมาย คือ ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนาตลาดโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถี
กลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม แนวคิดการมีสวนรวมของ Cohen &
Uphoff โดยสมาชิกของชุมชนตองเขา มามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก 1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทํา
อะไรและทําอยางไร 2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ 3) การมีสวนรวม
ในการแบงปน ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ จากการ
วิเคราะหสามารถสรุปไดวา สามารถจัดทําแผนงานหรือโครงการของชุมชนใหมีโอกาสสรางความสําเร็จมากขึ้น
สามารถทําการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลงมหวยมวง อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐมใหประสบผลสําเร็จโดยชุมชนเขามามีสวนรวม
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาตลาด การมีสวนรวมของชุมชน การทองเที่ยวนวัตวิถี กลุมชาติพันธุลาวครั่ง
ตําบลหวยมวง จังหวัดนครปฐม.

Abstract
The objectives of this research were to study; 1) the marketing management guidelines to
promote INNO-Life Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group in Huay Muang sub-district,
Kampangsaeng district, Nakhon Pathom, and 2) the community participation in order to
promote INNO-Life Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group. The research was qualitative
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research by using data collection analysis, in-depth interview, focus group, and participant
observation in the area of Huay Muang , Muang
The results showed that marketing management guidelines by community participation
to promote INNO-Life Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group in Huay Muang, Nakhon
Pathom by using people’s participation of Cohen & Uphoff that people had to involve in 4
dimensions as follows; (1) What kind of participation is under consideration; (2) the
participation in the development and fulfillment (3) benefits of citizenship were expected to
bear the costs of maintaining the public realm (4) the involvement to evaluate the project. The
analysis showed that there was the capacity to conduct proposal, plan or community project
successfully. In addition, there was a campaign to promote INNO-Life Tourism-Based of Lao
Khrang Ethnic Group in Huay Muang, Nakhon Pathom by people participation.
Keywords: marketing management guidelines, people’s participation of Cohen & Uphoff, INNOlife tourism-based, Lao Khrang Ethnic Group, Huay Muang sub-district, Nakhon Pathom
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จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว
Letters Tai Yuan Trace: Wisdom from the Intersection of the Lanna
Script in Lan leaves from Ban Khu Bua Museum
จิรศุภา ปลองทอง1,*
1

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*oh_odet@hotmail.com

บทคัดยอ

คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาของกลุมชาติพันธุไทยวนจากจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จ.ราชบุรี เปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญซึ่งทําหนาที่ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ใหดํารงอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบัน ประเทศไทยเปนประเทศที่มีกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย ซึ่งแตละกลุมชาติพันธุนั้นลวนมีเอกลักษณที่โดด
เดนเฉพาะตนสืบสานตอมาจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ กลุมชาติพันธุไทยวนเองก็มีเอกลักษณของตนซึ่งสืบทอด
ตอกันมาเชนกัน โดยเครื่องมือที่ใชในการสืบทอดวัฒนธรรมตาง ๆ นั้นก็คือภาษา และการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ก็
คือตัวอักษรนั่นเอง ชาวไทยวนไดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ดวยการจารอักษรธรรมลานนาลงบนใบลาน เพื่อถายทอด
ภูมิปญญา วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ ไว แมในปจจุบันชาวไทยวนนั้นจะไดรับ
อิทธิพลของภาษาไทยกลางเขามาใชทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ตาม แตรองรอยทางประวัติศาสตรของภาษาไทย
วนนั้นยังคงมีเก็บรักษาและปรากฏอยูไมเสื่อมสลายไป
คําสําคัญ: อักษรธรรมลานนา ภูมิปญญา จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว

Abstract

Bai Lan scriptures, the Lanna script of the Thai ethnic group, are derived from Ban Khu
Bua Museum, Ratchaburi. It is an important historical evidence that serves to convey a variety
of stories to live in the midst of changes in the present. Thailand is a country of diverse ethnic
groups each ethnic group has a unique identity inherited from the wisdom of ancestors. The
Thai Yuan ethnic group also has their own identity which is inherited as well. The tools used in
the inheritance of different cultures is language and the recording of the various stories is the
characters themselves. The Thai Yuan ethnic group have recorded various stories by writing the
Lanna script on the palm leaves to convey wisdom, lifestyle, beliefs, religion and lifestyle in
various areas. Even at present, the Thai people have been influenced by the central Thai
language in both spoken and written language but the historical traces of the Thai language are
still preserved and appear to be intact.
Keywords: Lanna script, knowledge, Ban Khu Bua museum
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ศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนของชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม
An Analysis Study of the Outstanding Local Wisdom
of the Lao Khrang Ethnic Group in Nakhon Pathom Province
ณรงควรรษ บุญมา1,*
1

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*nb@npru.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบอเกิดภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง และ 2) ศึกษา
วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลทั้งการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุม (Focus Group) และการสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participant Observation) ในพื้นที่ 5 ตําบล ไดแก 1) เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ 2) ตําบลวังน้ําเขียว 3) ตําบล
หวยมวง 4) ตําบลหวยดวน และ 5) ตําบลลําเหย ผลการศึกษาพบวา 1) บอเกิดภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติ
พันธุลาวครั่งนั้น มาจากวิถีชีวิตแหงการดํารงชีพที่เกิดขึ้นจากการใชสติปญญาในการแกปญหาที่กําลังเผชิญอยูใน
ขณะนั้นแบบซ้ําๆ ขณะเดียวกันก็คิดคนเครื่องมือบางอยางโดยใชวัตถุดิบที่มีอยูแลวเปนทุนสรางสิ่งที่จะอํานวยความ
สะดวกในการทํามาหาเลี้ยงชีพอยางสมสมัย ตลอดถึงการทักทอเครื่องนุงหมเพื่อใชเอง ทั้งนี้ การแกปญหานั้นเปนไป
ตามสภาพของชุมชนทองถิ่นอยางมีดุลยภาพระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม และไดลอกเลียนแบบกันเรื่อยมาอยางไร
การสงวนสิทธิ์ ไดกลายเปนองคความรูที่สงผานและถายทอดสืบกันเรื่อยมารุนตอรุนจนถึงปจจุบัน และ 2) ภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่โดดเดนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม พบวา เครื่องนุงหมผาทอมือของชาติพันธุลาว
ครั่ ง โดดเด น ที่ สุ ด ไม ว า จะเป น สี แ ละลวดลายดู ส ะดุ ด ตาและสร า งความประทั บ ใจให แ ก ผู พ บเห็ น อย า งจั บ ใจ
เครื่องนุงหมไดบอกความเปนชาติพันธุลาวครั่งอยางเดนชัด สรางอัตลักษณใหกับชาติพันธุลาวครั่งใหแตกตางไปจาก
ชาติพันธุอื่นๆ โดยปริยาย ขณะเดียวกันเครื่องนุงหมดังกลาวนั้น ยังสามารถสรางสรรคเปนศิลปกรรมทั้งแบบดั้งเดิม
และรวมสมัยเปนผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคไดอยางงดงามและลงตัวอีกดวย
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดน ชาติพันธุลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม

Abstract
The objectives of this article are to 1) study the local wisdom source of Lao Khrang
ethnic group and 2) analyze the outstanding local wisdom of Lao Khrang ethnic group in
Nakhon Pathom Province. Using qualitative research, data was collected including documentary
analysis, In-depth interview, focus group and participant observation. The study was carried out
in 5 sub-districts: 1) Phrong Maduea Municipality 2) Wang Nam Khiao 3) Huai Muang 4) Huai
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Duan and 5) Lam Hai. The results of the study showed that 1) the source of local wisdom of
the Lao Khrang ethnic group, It comes from a way of life that arises from the repeated use of
intelligence to solve the problems facing the moment. At the same time, it invented some tools
using existing raw materials to fund something that would facilitate modern living, as well as
weaving clothing for personal use. The solution is based on the condition of the local
community with balance between humans and the environment and have been imitating each
other without any rights reserved, it has become a body of knowledge that has been passed on
and passed on through generations to the present; and 2) outstanding local wisdom of the Lao
Khrang ethnic group in Nakhon Pathom province. Whether the colors and patterns are eyecatching and make a captivating impression on the viewers. The clothes clearly convey the Lao
Khrang ethnicity. Create identity for the Lao Khrang ethnicity to be different from other
ethnicities by default. It can also create both traditional and contemporary works of art as well
as creative products that are beautiful and perfect.
Keywords: the outstanding local wisdom, Lao Khrang ethnic group, Nakhon Pathom Province.
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สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม
(นําเสนอผลงานแบบโปสเตอร)
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การประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความ
รวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม
Evaluation of the New Substance Abuse Prevention Model Among
Young Population of Nakhon Pathom Province, Thailand
ภารณี นิลกรณ1,* ชิราวุธ ปุญณวิช1 เบญจมาภรณ นาคามดี2 วราวุฒิ มหามิตร3 และคันธรส สุขกุล4
1

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
3
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
4
สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
*n.paranee@hotmail.com

บทคัดยอ
ปจจุบันปญหายาเสพติดเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของหลายประเทศทั่วโลก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชนจังหวัดนครปฐม ที่สะทอนจากปญหาในพื้นที่
เพื่ อ ให เ กิ ด แนวทางในการแก ป ญ หาที่ เ ป น รู ป ธรรมและเหมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ใช ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยการอภิปรายกลุม และการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหแกน
สาระ (Thematic Analysis) ภายใตแนวคิดการประเมินผลแบบ CIPP Model (Daniel L. Stuffle beam) กลุม
ตัวอยางประกอบดวย เยาวชนที่เสี่ยงตอการใชสารเสพติด ผูปกครองของเยาวชนที่เสี่ยงตอการใชสารเสพติด ครู
ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรทางสาธารณสุข และกลุมผูนําชุมชน
ผลการศึกษา พบวา ผลประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความ
รวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม พบวา 1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)
จัง หวัด นครปฐม มีน โยบายที่ชัดเจน ตลอดจนระดับ สูง ใหค วามสํา คัญกับการแกไ ขปญหายาเสพติด 2) ปจ จัย
เบื้องตน/ตัวปอน (Input Evaluation) พบวา สถานที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
อํา เภอเมืองนครปฐมโครงการมีค วามเหมาะสม ผา นการสนับ สนุน ของหนว ยงานที่เกี่ยวของ 3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) พบวา มีวิทยากรมาใหความรูภายใตโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยา
เสพติด และอบายมุข อยางสม่ําเสมอ และในพื้นที่มีการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปจจัยเสี่ยงซึ่งเปนวงจร
สําคัญของปญหายาเสพติด ผานความรวมมือของแกนนําชุมชน 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
พบวา ในพื้นที่มีดําเนินการทั้งการเฝาระวัง การจับกุม ผานเครือขายและมีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ และสมาชิกทั้งหนวยงานราชการ และภาคประชาชน มีความตื่นตัว ใน
การแกไขปญหาการใชสารเสพติดรวมกัน
คําสําคัญ: ประเมินผล การปองกัน สารเสพติด เยาวชน

580

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

Abstract
Today, the problem of drugs is a threat to the security of many countries around the
world. This research aims to assess the effect of a new prevention model for drug abuse among
young people of Nakhon Pathom Province reflecting the problem in this area to provide
solutions to problems that are concrete and appropriate to the context of the area. This study
applied qualitative research through group discussions and in-depth interviews data were
analyzed by means of thematic analysis under the CIPP Model (Daniel L. Stufflebeam)
evaluation concept. The sample included young people at risk of substance abuse, their
parents, teachers, school administrators, health personnel and community leaders.
The results of the study revealed the evaluation of the new drug abuse prevention
model in youth. Through cooperation of relevant sectors Nakhon Pathom province found that
1) Context evaluation in Nakhon Pathom Province has a clear policy as well as high level of
focus to solve the drug problems. 2) Initial factors / Input evaluation found that there is a drug
prevention and suppression operation center in Mueang Nakhon Pathom district through the
support of relevant departments 3) Process evaluation found that there were lecturers to
provide knowledge under the school project for white, safe, drug and deception on a regular
basis. In this area there is a behavior modification camp in cooperation of the community
leaders which reduces risk factors that is a key cycle of the drug problems. 4) Product
evaluation found both seizure surveillance through the network and the implementation of the
white-safe, drug-safe, and immoral education projects in the area. Members of the government
agencies and the public sectors are working together to address the problem of the substance
abuse in this population.
Keywords: evaluation, prevention, substance abuse, youth
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Factors Associated with Pregnancy Risk Behavior of the Third Year
Female Students of the Faculty of science and Technology
Nakhon Pathom Rajabhat University
สุทธิชา สุขเอีย่ ม1,* ทิตภรณ เซี่ยงลี1่ อรณัส อุบลแยม1 ภารณี นิลกรณ2 ประพันธ ขันติธีระกุล2
อุกฤษฏ อําไพพันธุ2 และวาริศา เพชรธีรานนท2
1

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อาจารยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
*sutticha2542@gmail.com

2

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรม
เสี่ยงการตั้งครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3 ทั้งหมดจํานวน 275 คน ไดกลุมตัวอยาง 163 คน จากการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการแจก
แจงความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภของนักศึกษาหญิง ชั้นปที่ 3 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก สาขา ผูที่พักอาศัยอยูดวย สถานภาพครอบครัว
ความเชื่ อ เรื่ อ งเพศ ความรู เ กี่ ย วกั บ การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น สั ม พั น ธภาพของครอบครั ว กิ จ กรรมในครอบครั ว
พฤติกรรมทางเพศของกลุมเพื่อน แรงจูงใจจากเพื่อนในการเที่ยวสถานที่บันเทิง และการเปดรับขาวสารดานคานิยม
ทางเพศ สวนผลการศึกษาที่ไมมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภในนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3 ไดแก อายุ
บุคคลแรกที่ปรึกษาเวลามีปญหา ที่พักอาศัยขณะศึกษา โดยทั้งหมดนั้นมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาสามารถนําไปปองกันพฤติกรรมเสี่ยงการตังครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และพื้นที่อื่น ตลอดจนนํามาใชกําหนดมาตรการ หรือ
นโยบาย ในการปองกันการตั้งครรภได
คําสําคัญ: พฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ นักศึกษาหญิง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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Abstract
The purpose of this research was to find the correlation of factors associated with pregnancy
risk behavior of the third year female students of the Faculty of Science and Technology. Nakhon
Pathom Rajabhat University The population in this study was 275 third-year female students. 163
were sampled from the sample size of Taro Yamane using questionnaires. Analyzed using a
frequency distribution. Standard deviation, percentage value, one-way variance (One-Way
Analysis of Variance) with statistical significance level 0.05.
The results of the research were as follows: Factors related to pregnancy risk behaviors
among the third year female students of the Faculty of Science and Technology, Nakhon
Pathom Rajabhat University were residences. Family status Belief in sex Knowledge of teen
pregnancy, family relationships. Family activities Peer Sexual Behavior Peer incentives for
entertainment And exposure to news on gender values The results of the study that did not
relate to the risk behavior of pregnancy in the third year of female college students were age,
first person, counselor when having problems. Accommodation while studying All of them are
different. The study results were statistically significant at level 0.05 and the study results could
be used to prevent pregnancy risk behavior among the third year female students of the
Faculty of Science and Technology. Nakhon Pathom Rajabhat University And other areas As
well as being used to define measures or policies to prevent pregnancy in policy
Keywords: pregnancy risk behaviors, female students, faculty of science and technology
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ผลการประเมินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร ในนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
The Effect of Evaluation for Screening the Risk of Premarital Sexual
Behaviors Among Secondary School Students by Application
ปญญกรินทร หอยรัตน1,* และปราโมทย วงศสวัสดิ์2
1

นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
รองศาสตราจารย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
*wikornmatid@gmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกอนทดลอง (Pre-experimental research) ชนิดศึกษากลุมเดียว วัดหลังการ
ทดลอง (The one-shot case design) เพื่อศึกษาผลการประเมินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 36 ในจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 137 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความ
เสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ 2) แบบประเมินความ
คิดเห็นการเขาใชโปรแกรม ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน วิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิ น เพื่ อ คั ด กรองความเสี่ ย งต อ การมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นวั ย อั น ควรพบว า นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับต่ํา มากที่สุดรอยละ 68.7 สวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 มีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง มากที่สุดรอยละ 45.7, 40.5 และ 39.4
ตามลําดับ และพบวาผลประเมินความคิดเห็นในการเขาใชโปรแกรมสําเร็จรูปอยูในระดับดี มากที่สุด รอยละ 54.0
ดังนั้นควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ไ ปใชเพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรพรอมใหแนว
ทางการปฏิบัติตนตอนักเรียนใหครอบคลุมกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนําไปใชในพื้นที่อื่นๆ ตามความ
เหมาะสมตอไป
คําสําคัญ : โปรแกรมสําเร็จรูป การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Abstract
This pre-experimental research (The one-shot case design) aimed to determine the effect
of assessment for screening the risk of premarital sexual behaviors among secondary school
students by application. The samples were 137 grade 9-12 secondary school students in
Chaiyaphum Province. Research instruments consisted of an application for screening the risk of
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premarital sexual behaviors among secondary school students and an opinion assessment form
of application. Content validity and reliability were utilized to assess the quality of the opinion
assessment form. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard
deviation.
The effect of assessment for screening the risk of premarital sexual behaviors among
secondary school students by application showed that 68.7% of grade 9 students mostly had
the risk of premarital sexual behaviors at low level. However, the risk of premarital sexual
behaviors of grade 10-12 students were observed at moderate level (45.7%, 40.5%, 39.4%,
respectively). Fifty four percent of students opined the use of the application at good level.
Therefore, the application would be applied to screen the risk of premarital sexual behaviors
and used as a guideline for self - prevention to cover more the secondary school students and in
other target groups appropriately.
Keywords: application, premarital sexual behaviors, secondary school students
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ภาวะโรคระบาด Covid-19 กับความอางวางของ LGBT+
The Covid-19 Pandemic and Loneliness in LGBT+
ชิราวุธ ปุญณวิช1,* ดิฐพงศ ประเสริฐไพฑูรย2 ประพันธ ขันติธีระกุล1 และอุกฤษฏ อําไพพันธุ1
1

สาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หนวยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
*chirawut.ph@gmail.com

2

บทคัดยอ
ในภาวะโรคระบาด Covid-19 ที่สงผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ทําใหประชาชนสวนใหญตองหยุดงาน กักตัวอยู
ที่บาน หรือบางบริษัทที่หยุดการทํางานใหพนักงานสามารถเดินทางกลับบานไปทํางานได ในประเทศไทยที่สถาบัน
ครอบครัวมีความเปนปกแผน และอยูกันอยางอบอุน แตไมใชสําหรับกลุม LGBT+ มีครอบครัวอีกมากมายที่ไม
ยอมรับ และปดกันความหลากหลายทางเพศนี้ บทความนี้จึงพยายามวิพากษขอถกเถียงในประเด็นครอบครัวที่เปน
Homophobia สงผลกระทบอยางไรตอกลุม LGBT+ ที่ตองกลับบานในชวงการระบาดของโรค Covid-19 โดย
งานวิจัยชิ้นนี้ใชการศึกษาเชิงคุณภาพในการลงพื้นที่เก็บขอมูลกลุม LGBT+ ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะโรคระบาด
ทําใหตองกลับไปใชชีวิตภายในบานที่ไมยอมรับลูกที่เปนกลุมคนหลากหลายทางเพศได ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
กลุมตัวอยาง และนํามาถายทอดเปนบทความเชิงเลาเรื่อง ที่ยึดอารมณความรูสึกที่ไดรับผลกระทบจากกลุมตัวอยาง
โดยบทความจะชี้ใหเห็นปญหาของความเชื่อที่ฝงรากลึกลงไปในคานิยมของครอบครัว ใหปฏิเสธและเลือกปฏิบัติตอ
กลุมคนที่เปน LGBT หรือการถูกผลักออกใหเปนอื่นในครอบครัวเดียวกัน การวิพากษระบอบรักตางเพศที่สงผล
กระทบรายแรงตอกลุม LGBT ใหรูสึกโดดเดี่ยว และอางวาง ผลการศึกษาพบกลุมตัวอยางตองถูกกดดันจาก
ครอบครัวในชวงการระบาด Covid-19 เมื่อตองกลับมาพบกลับครอบครัวหรือญาติ
คําสําคัญ: Covid-19 LGBT หลากหลายทางเพศ ความอางวาง

Abstract
In the epidemic of Covid-19 which has affected to people all over the world. Most
people must stop working and self-quarantine at home, some companies allow staffs to work
from their residences. In Thailand, a country where the most family units live warmly and stay
solidarity but not for LGBT+. There are many families are not accepting and block off the
Gender Diversity. This article criticizes the point of the homophobic family how this affects to
the group of LGBT+ who have to travel back home during the epidemic of Covid-19. This
research uses the qualitative studies of data collected from the group of LGBT+ who got
affected by the epidemic and have to live with their homophobic families which never accept
gender diversity. The research uses an in-depth interview of the sample group and presents as
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narrative article which adheres to their emotions and feelings. This article mainly points out to
the problem of faith which has been deep-rooted in family value to ban and discriminate the
group of LGBT+ or banish them to become a stranger of their families and criticize the pattern
of heterosexuals. This severely affects to LGBT+ and makes them feel deeply alone. The study
found that subjects were subjected to family pressure during the Covid-19 outbreak when they
had to reunite with family or relatives.
Keywords: Covid-19, LGBT, gender diversity, loneliness
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ความเครียดของเจาหนาที่ดานสุขภาพ
Stress of Health Workers
คันธรส สุขกุล1,* ภารณี นิลกรณ2 วราวุฒิ บุตรมิตร3 และสมฤดี หวังสวัสดิ์4
1

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4
ฝายสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครสุราษฎรธานี
*aiyapoo@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive. Research) มีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียด
ของเจาหนาที่ดานสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎรธานี แบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน คือ ปจจัยสวนบุคคล และ
ระดับความเครียดของพนักงาน การวิเคราะหขอมูลใช โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบวา
เจาหนาที่ดานสุขภาพ สวนใหญ รอยละ 76.9 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 46.26 ± 13.75 ป สวนใหญมีความเครียด
อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 69.2 มีปญหาการนอน นอนไมหลับ หรือนอนมาก เปนบางครั้ง (รอยละ 53.8) มี
สมาธินอยลง เปนบางครั้ง (รอยละ 46.2) หงุดหงิด / กระวนกระวาย / วาวุนใจ นอยมากหรือ แทบไมมี (รอยละ
46.2) รูสึกเบื่อ เซ็ง เปนบางครั้ง (รอยละ 57.7) ไมอยากพบปะผูคน นอยมากหรือ แทบไมมี (รอยละ 69.2) ผลที่ได
จากการวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเครียดของเจาหนาทางดานสุขภาพได
คําสําคัญ : ความเครียด เจาหนาที่ ดานสุขภาพ

Abstract
This research is a Descriptive research aims to study of stress levels of health workers
officials of Surat Thani Municipality. The questionnaire consists of 2 parts: Personal Factors and
stress levels of employees, Data analysis statistical package computer program. The results of
the research were as follows: Most of the health workers, 76.9 percent, were female, aged
46.26± 13.75 years, and most have a low level of stress. Representing 69.2 percent.
Occasionally suffer from insomnia or excessive sleep (58.8 percent) and decreased
concentration of attention (46.2 percent), very little Irritability / nervousness / agitation (46.2
percent), feeling bored sometimes (57.7 percent), they do not want to meet people with very
little (57.7 percent). The results of this research can be used as a guideline for managing stress
among health workers.
Keywords: stress, health workers, health
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขีร่ ถจักรยานยนต
รับจางในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Factors Associated with Pulmonary Function Among Motorcycle Taxi
Drivers in Mueang District, Nakhon Pathom Province
มนัส รงทอง1,* และไอยเรศ บุญเกิด1
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สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถภาพปอดและปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผู
ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 150 ราย เปนการศึกษาเชิง
พรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณขอมูล
สวนบุคคลและเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer) วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร
ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง มีสมรรถภาพปอดผิดปกติ รอยละ 88.0
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธ พบวา เพศ (0.849) อายุ (0.396) ประสบการณการทํางาน (0.409) จํานวน
ชั่วโมงการทํ างานตอวัน (0.702) การสูบ บุหรี่ (0.487) และการออกกํา ลัง กาย (0.728) ไมมีความสัมพัน ธกับ
สมรรถภาพปอด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้ อาจใชเปนแนวทางในการเฝาระวัง วางแผน
สงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมปญหาดานสุขภาพที่เกิดจากความผิดปกติของสมรรถภาพปอด ตอไป
คําสําคัญ: สมรรถภาพปอด ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง

Abstract

The objective of this study was to find pulmonary function and factors associated with
pulmonary function among 150 motorcycle taxi drivers in Mueang District, Nakhon Pathom
Province. It was a cross-sectional descriptive study. Data were collected by using face-to-face
interviews and spirometer and were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard
deviation, and chi-square test.
The study found that motorcycle taxi drivers were abnormal pulmonary function (88.0%).
No factors were associated with pulmonary function, gender (p=0.849), age (p=0.396), working
experience (p=0.409), working hours per day (p=0.702), smoking history (0.487), and history of
exercise (p=0.728). These findings may be the health information in promotion, prevention,
surveillance, and control of hazards from pulmonary function among motorcycle taxi drivers in
the future.
Keywords: pulmonary function, motorcycle taxi drivers
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ผลของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครองของ
เด็กกอนวัยเรียน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
The Effect of Chatbot Program for Oral Health Care Promotion in Care
Givers of Pre-school Children, Child Development Center Trang
Municipality, Mueang Trang District, Trang Province
ชฎาธาร เสาเวียง1 ภัคชิสา คนสุภาพ1,* มานพพร เพชรเมธา2 และไพสิฐ บุณยะกวี3
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
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กลุมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคใน
การศึกษา คือ (1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 (2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูกอน และหลังการใชโปรแกรมแชทบอทเพื่อ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จํานวน 396 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางและใชการสุมอยางเปนระบบ จํานวน 39
คน ผลการศึกษาพบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติ paired t-test คาเฉลี่ยความรูกอนและหลังการ
เรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
นอกจากนี้พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนตอโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแล
ทันตสุขภาพสวนใหญอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: โปรแกรมแชทบอท สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ ผูปกครอง เด็กกอนวัยเรียน

Abstract
The research project entitle was the effect of chatbot program for oral health care
promotion in care givers of pre-school children, Child Development Center Trang Municipality,
Mueang Trang District, Trang Province. This research was quasi-experimental research. The
objectives of this research were (1) to develop as well as find out the efficiency of the chatbot
program for oral health care promotion in care givers of pre-school children was 70/70 set
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criterion, (2) to compare the achievement post-test and pre-test from the chatbot program for
oral health care promotion in care givers of pre-school children, and (3) To study satisfaction of
the care givers of pre-school children towards chatbot program for oral health care promotion.
Population of this research amount 396 care givers of pre-school children, Child
Development Center Trang Municipality, Mueang Trang District, Trang Province. Samples of 39
care givers of pre-school children were calculated and recruited by systematic sampling. The
results reveal that the difference between pre-test and post-test mean scores were statistically
significant by using paired t-test (p < 0.001). In addition, satisfaction evaluation was performed
and founded that most of the care givers of pre-school children towards chatbot program for
oral health care promotion had high level of satisfaction.
Keywords: chatbot program, oral health care promotion, care givers, pre-school children
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สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดลอม
(นําเสนอผลงานแบบบรรยาย)
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การศึกษาความรอบรูด านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
The Study Health Literacy and Food Consumption Behavior of School
Students Grade 4-6. Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District,
Phichit Province
เบญญาภา แกวศรี1 สุภัทรา จันทรมูล1 กิ่งแกว สํารวยรื่น2 นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ2 วิภาดา ศรีเจริญ2
อภิรักษ แสนใจ2,* และบัญชา สํารวยรื่น3
1

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*apirak.s@psru.ac.th
2

บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ ง นี้เป น การวิจัยเชิง พรรณนา โดยมีวัตถุป ระสงค เพื่ อศึกษาความรอบรูดา นสุขภาพ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 160 คน ใชการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 71.3
(𝑥̅ =115.34, S.D.=25.478) และนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.5
(𝑥̅ =201.88, S.D.=26.405) ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพ และสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนตอไป
คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

Abstract
This study is a descriptive research. With the objective To study health literacy and food
consumption behavior of school students grade 4-6. Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District,
Phichit Province. Sample group is 160 students grade 4-6 used random sampling. The tools were
questionnaires. Data were analysis by descriptive statistics such as frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation.
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The results of the study showed that most of the students had a moderate level of
health Literacy, Accounted for 71.3 percent (𝑥̅ =115.34, S.D.= 25.478). And the students had a
moderate level food consumption behavior, Accounted for 67.5 percent (𝑥̅ =201.88,
S.D.=26.405). The results of this research can be used as a basis for developing health literacy.
And further promote the food consumption behavior of students.
Keywords: health literacy, food consumption behavior
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ความสัมพันธระหวางความรอบรูด านสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง
ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจติ ร
The Relationship Between Health Literacy and Behavior for Preventive
the Progression of Chronic Kidney Disease Among Type 2 Diabetes
Patients, Rang Nok sub-district, Sam Ngam district, Phichit province
ลัลนา แกลวกลา1 อทิตยา สระทองแวน1 กิ่งแกว สํารวยรื่น2 นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ2 ยุวดี ตรงตอกิจ2
อภิรักษ แสนใจ2,* และบัญชา สํารวยรื่น3
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นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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3
อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*apirak.s@psru.ac.th
2

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรม
การปองกันโรคไตเรื้อรัง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไต
เรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานที่มี
อายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 135 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบทดสอบความรอบรูดานสุขภาพ ดานทักษะความรู ความเข
าใจ และดานทักษะการตัดสินใจ รวมทั้งแบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ดานทักษะการเขาถึงขอมูล ดาน
สุขภาพและบริการสุขภาพ ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ดานทักษะการจัดการตนเอง ดานทักษะการรูเทาทันสื่อ
และแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
สเปยรแมน
ผลการศึกษาพบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
62.2 และมีพฤติกรรมการปองกัน โรคไตเรื้อรัง อยูในระดับ ดี คิดเปน รอยละ 88.9 ความรอบรูดา นสุขภาพกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังมีความสัมพันธทางบวกกันอยูในระดับต่ํา (r = .227, P<0.05) ผลจากการวิจัย
ครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมเพิ่มความ
รอบรูดานสุขภาพ และสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานตอไป
คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2

595

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

Abstract
This descriptive research is aimed to study health literacy, behavior for preventive the
progression of chronic kidney disease and the relationship between health literacy and behavior
for preventive the progression of chronic kidney disease among type 2 diabetes patients, Rang
Nok sub-district, Sam Ngam district, Phichit province. The samples were 135 patients, aged 35
and older who participated. The research tools were doing the health literacy test (Cognitive
and Decision skills), health literacy questionnaires (Access, Communication, Self-management
and Media skills) and behavior for preventive the progression of chronic kidney disease
questionnaires. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,
Spearman Rank Correlation Coefficient or Spearman’s rho.
The results were shown: that health literacy was at a moderate level (62.2%) and
behavior for preventive the progression of chronic kidney disease was at a good level (88.9%).
The health literacy was positively correlated with behavior for preventive the progression of
chronic kidney disease at a low level (r = .227, P<0.05). The results from this study can be used
as basic knowledge for authorities to plan health literacy programs and activities for promoting
behavior for preventive the progression of chronic kidney disease in diabetes patients.
Keywords: health literacy program, behavior for preventive the progression of chronic kidney
disease, diabetes patients

596

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

การศึกษาความรอบรูด านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือดของ
ผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร
The Study of Health Literacy and Blood Sugar Control Behavior Among
Diabetic Patients, Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District,
Phichit Province
ณัฐวรรณ ขําริด1 โสรญา แกวปา1 กิ่งแกว สํารวยรื่น2 นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ2 เอกภพ จันทสุคนธ2
อภิรักษ แสนใจ2,* และบัญชา สํารวยรื่น3
1

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
apirak.s@psru.ac.th
2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยาง
คือ ผูปวยโรคเบาหวาน ตํา บลหนองโสน อํา เภอสามงา ม จัง หวัดพิจิตร จํานวน 180 คน ใชการสุมอยา งงา ย
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 72.2 และ
ผูปวยมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 94.4 ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถ
นําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและสงเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของผูปวยโรคเบาหวานตอไป
คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ผูปวยโรคเบาหวาน

Abstract
This descriptive research is aim to study health literacy and blood sugar control behavior
among diabetic patients, Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District, Phichit Province. The
sample were 180 people who participated in this study by simple random sampling. The tools
were questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency,
percentage, mean, standard deviation.
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The results were shown: that health literacy was at a moderate level 72.2%) and blood
sugar control behavior was at a good level (94.4%). The results of this research can be used as
a basic for promoting health literacy and blood sugar control behavior among diabetic patients.
Keywords: health literacy, blood sugar control behavior, diabetes patients
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การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนนวัตกรรมการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุ
ตําบลปากน้าํ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Promotion Local Wisdom as an Exercise Innovation for Elderly Groups
in Pak Nam Sub-district, Bang Khla District, Chachoengsao Province
ศิรินันท คําสี1,* สุรียพร ธรรมิกพงษ2 ชนะพล สิงหศุข1 และวรพจน ทําเนียบ1
1

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
*sirinun.kum@rru.ac.th

2

บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้เพื่อเพื่อสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุภูมิปญญาทองถิ่น
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) กลุมเปาหมายคือ สมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 30 คน และผูนําชุมชน จํานวน 18 คน รวมทั้งหมดจํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ครั้งนี้ประกอบดวย การบันทึกภาคสนามแบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม กิจกรรมสรางการ
เรียนรูรวมกัน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวาชุมชนตําบลปากน้ํามีอัตลักษณภูมิปญญาและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือหมูบานน้ําตาลสด
ประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการสํา รวจทางตาลและนํา มาพัฒนาใหเปน นวัตกรรมในการออกกําลังของ
ผูสูงอายุ โดยการสงเสริมองคความรูจากประโยชนของทางตาลคลายเสน เพื่อนําทรัพยากรชุมชนและภูมิปญญาไป
ใชใหสอดคลองกับวิถีชุมชนในการสงเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: การสงเสริม ภูมิปญญา นวัตกรรม ผูสูงอายุ

Abstract

This research is to promote knowledge, innovation, exercise of the elderly group, local
wisdom, it is action research with participatory. The target audience is 30 elderly club members
and 18 community leaders, totaling 48 people. The tools used in this research include
observational field recording, in-depth interviews. focus group learning activities together.
Analyze qualitative data through content analysis.
The results of the research revealed that the Pak Nam sub-district community has
identity, wisdom and the main tourist attraction is the sugar village People in the community
took part in the sugar survey and developed it as an innovation in exercise for the elderly. By
promoting the knowledge of the benefits of sugar loosening the strands to apply community
resources and wisdom in accordance with the community way of promoting sustainable health.
Keywords: promotion , wisdom , innovation , elderly
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเมื่อยลาของเกษตรกรผูประกอบอาชีพปลูกชะอม
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Factors Associated with Fatigue of Cha-om Farmers
Wang Taku Sub-district, Mueang District, Nakhon Pathom Province
นันทิดา โหวดมงคล1,* และณัฐริกา ทรัพยประเสริฐ1
1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
*nantida_vmk@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยลักษณะทั่วไป
สวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสุขภาพ และเพื่อศึกษาความเมื่อยลาของเกษตรกรประกอบอาชีพปลูก
ชะอมในพื้นที่ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 174 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม
และใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอย
ละ 65.9 อายุเฉลี่ย 59.17 ป มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ รอยละ 40.5 สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน
เฉลี่ย 28.06 ป ระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยอยูที่ 4.43 ชั่วโมงตอวัน สวนของรางกายที่มีระดับความปวดเมื่อยมี
อาการปวดจนตองใชยามากที่สุดบริเวณหัวเขา รองลงมาไหล หลังสวนบน และหลังสวนลาง รอยละ 15.1, 9.5, 8.7
และ 8.7 ตามลําดับ สวนปจจัยลักษณะทั่วไปสวนบุคคล ไดแก อายุ และกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธกับความ
เมื่อยลาบริเวณสะโพกหรือตนขา และหัวเขา ยังพบอีกวาปจจัยดานการทํางาน ไดแก ประสบการณในการทํางาน
อายุ ข องต น ชะอม พื้ น ที่ ใ นการปลู ก ชะอม ความถี่ ใ นการตั ด ชะอม ระยะเวลาในการทํ า งาน การหยุ ด พั ก งาน
ระยะเวลาในการหยุดพักการตัดชะอมในแตละครั้ง การตัดชะอม และการพักชะอมมีความสัมพันธกับความเมื่อยลา
บริเวณคอ หลังสวนบน แขนสวนบน แขนสวนลาง สะโพกหรือตนขา หัวเขา นอง และเทา สวนปจจัยดานสุขภาพ
ไดแก โรคประจําตัว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรามีความสัมพันธกับความเมื่อยลาบริเวณไหล หลังสวนบน
สะโพกหรือตนขา นองและเทา มีความสัมพันธกับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปจจัยที่มคี วามสัมพันธ ความเมื่อยลา เกษตรกรผูประกอบอาชีพปลูกชะอม

Abstract
This study was cross-sectional descriptive study. The objectives of this research were to
study the personal generalization factors, work factor, health factor and to study the fatigue
among cha-om farmers in Wang TaKu sub-district, Mueang District, Nakhon Pathom Province in
174 people collected information by using questionnaires and statistics using the Pearson
correlation coefficient method. The results of the study showed majority of the sample were
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female, accounting for 65.9% average age 59.17 years. Have a normal body mass index of
40.5%. Most of them had an average of 28.06 years of work experience. Average working length
is 4.43 hours per day. The part of the body that has a degree of aching pain that requires the
most medication is the knee, followed by the shoulder, upper back and lower back 15.1%,
9.5%, 8.7% and 8.7% respectively. The personal generalization factors such as age and daily
routine correlated with fatigue area hips or thighs and knees, also found that the working
factors such as work experience, age of cha-om, cha-om plantation area, frequency of cha-om
cutting, working time, break, the length of time it takes to stop at each cutting, cha-om cutting,
cha-om stay correlated with fatigue area neck, upper back, upper arms, lower arms, hips or
thighs, knees, calves, and feet. Health factors that affect fatigue area shoulders, upper back,
hips or thighs, calves, and feet such as congenital disease, smoking behavior and drinking was
significantly associated with fatigue in the shoulders, upper back, hips or thighs, calves and feet
was related to education significantly values (p=0.05)
Keywords: relationship factor, fatigue, occupation farmers planted Cha-om

601

การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิต เพื่อรองรับ New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Knowledge, Attitudes and Self-Care Behaviors of Diabetic Patients
Receiving Services at Tha Health Promoting Hospital, Muang District,
Phitsanulok Province
จินดารัตน แหวนพรม1 อรทัย แซเถา1 วิภาดา ศรีเจริญ2,* ยุวดี ตรงตอกิจ2 กิ่งแกว สํารวยรื่น2
เอกภพ จันทรสคุ นธ2 และอภิรักษ แสนใจ2
1

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
*newwiphada@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และขนาดกลุมตัวอยาง 97 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความรู
และทัศนคติของผูปวยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมผูปวยโรคเบาหวาน
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสูงสุด คาต่ําสุด และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเรื่อง
โรคเบาหวาน ทัศนคติ และพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับสูง รอยละ 97.9 มีทัศนคติ
ที่ดีตอโรคเบาหวานอยูในระดับสูงรอยละ 62.9 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน
ประกอบดวย ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย และดานการใชยารวมอยูในระดับสูง ไดแก รอยละ
56.7 (𝑥̅ = 35.08, S.D = 4.12) รอยละ 62.9 (𝑥̅ = 27.14, S.D = 5.45) และ รอยละ 60.8 (𝑥̅ = 37.25, S.D =
4.11) ตามลําดับ สําหรับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ พบวาความรู และทัศนคติมีสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน (r = 0.047, r = 0.009) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ผูปวยโรคเบาหวาน
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Abstract
This study was descriptive research. Have a purpose to study relation of knowledge,
attitudes and self-care behaviors of diabetic patients receiving services at Tha Pho Health
Promoting Hospital, Muang District, Phitsanulok Province. The sample size were 97 diabetes
patients. Data was collected by used diabetes knowledge and attitudes about diabetes and
self-care behaviors of the diabetic patient group questionnaire. The data were analyzed by
descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum,
minimum and Inferential Statistics analyzes the relationship between diabetes knowledge,
attitudes, and self-care behaviors of diabetics using the Pearson Product Moment Correlation
Coefficient.
The result showed that the most of sample have high level of knowledge about diabetes
97.9%, and good attitude to diabetes disease 62.9% and self-care behaviors of diabetic patients
include food consumption, exercise and drug use were at high level such as 56.7% (𝑥̅ = 35.08,
S.D = 4.12), 62.9% (𝑥̅ = 27.14, S.D = 5.45) and 60.8% (𝑥̅ = 37.25, S.D = 4.11). The relationship
between knowledge, attitudes and self-care behaviors of diabetic patients receiving services at
Tha Pho Health Promoting Hospital are significant with (r = 0.047, r = 0.009) for self-care
behaviors of diabetic patients
Keywords: knowledge, attitudes, self–care behaviors, diabetes patients
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ปจจัยที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบออนไลนของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
Factors Related to Online Studying Achievement Among Students
of School of Medicine, University of Phayao
พรรณวรท ปญญาวุฒิวงษ1 สมชาย จาดศรี2 สุทธิชัย ศิรินวล2* สมคิด จูหวา2 และอนุกูล มะโนทน2
1

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
*suthichai.si@up.ac.th

2

บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาการศึกษาปจจัย
ที่สงผลสําเร็จตอการเรียนการสอนแบบออนไลนและ 2)เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
ผู ส อน ด า นผู เ รี ย น ด า นเทคโนโลยี กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นการสอนแบบออนไลน ข องคณะแพทย ศ าสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมขอมูลดวย Google form online จากกลุมตัวอยางจํานวน 200
รายที่สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง
กันยายน พ.ศ.2563 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
สถิติวิเคราะหสหสัมพันธ
Correlation และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การส ง ผลสํ า เร็ จ ต อ การเรี ย นการสอนแบบออนไลน ข อง
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาไดแก การเรียนผานโปรแกรม Google meeting (B = 4.39,
p < 0.001) การเรียนผานโปรแกรม LMS (B = 1.572, p = 0.006) ปจจัยเทคโนโลยีดานผูสอน (B = 0.359, p =
0.008) ปจจัยดานผูสอน (B = 0.223, p<0.001) ปจจัยเทคโนโลยีดานผูเรียน (B=0.276,p=0.040) อิทธิพลของ
ปจจัยที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนผานโปรแกรม Google meeting จะเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4.39 คะแนน (p<0.001) เมื่อคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นแลว เชนเดียวกับการเรียนผานโปรแกรม LMS จะมี
ผลตอเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.572 คะแนน (p=0.006)
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การเรียนการสอน ออนไลน

Abstract
This description research aims to 1) investigate factors affecting online learning
achievement 2) investigate the relationship between individual factors, lecturer factor, learner
factor, and technology factors and online learning achievement in the school of Medicine,
Phayao University, Phayao province. Data collected by Google form online from 200 students,
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selected by stratified random sampling during August to September 2020, was analyzed by
descriptive statistic, correlation, and multiple regression analysis.
The result revealed that the factors associated with online learning achievement in the
school of Medicine, Phayao University, Phayao province were teaching through Google meeting
(B = 4.39, p < 0.001), through program LMS (B = 1.572, p = 0.006), the technology of lecturers (B
= 0.359, p = 0.008), lecturer factors (B = 0.223, p < 0.001) and technology of learners (B = 0.276,
p = 0.040). The influence of factors on learning achievement was teaching through Google
meeting would elevate the learning achievement score as 4.39 (p < 0.001) by controlling other
variable effects. As well, learning through the LMS program elevated learning the achievement
score to 1.572 (p = 0.006).
Keywords: achievement, learning, online studying
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การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปว ยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนาน
The Development of the Triage Model by Emergency Nurses
in Nan Hospital
นัทชา จงศิริฉัยกุล1* และพรรณพิมล สุขวงษ2
1

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
nutcha.jongsiri@gmail.com

2

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการคั ด แยกผู ป ว ยโดยพยาบาลในแผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลนาน เปนการการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยก
ผูปวยเพื่อพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวย 2) สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวย 3) การนํา
รูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใชและ 4) ประเมินผลการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวย วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวย
วิธีการหาคาเฉลี่ยและรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา
1. ปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยของพยาบาลแผนกฉุกเฉิน มี 2 ดาน คือ ดานรูปแบบการ
คัดแยกผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ 2) ดานคุณลักษณะและสมรรถนะพยาบาลผูคัดแยกผูปวย
2. ผลการสรา งและตรวจสอบคุณ ภาพของรูป แบบ รูป แบบการคัด แยกผู ป ว ยแบง เปน 3 สว น
ประกอบดวย 1) ดานการเตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยกผูปวยฉุกเฉิน 2) เครื่องมือ
ในการคัดแยกผูปวยตามบริบทโรงพยาบาลนาน 3) สมรรถนะและภาระงานของพยาบาลผูคัด แยกผูปวย การ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือประเมิน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
3. ผลการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใช พบวา พยาบาลมีคะแนนความรูภายหลังการฝกอบรมเพิ่มขึ้น มี
ประสบการณจริงในการคัดแยกผูปวย ผลการคัดแยกผูปวยมีขอผิดพลาดลดลง มีความรูสึกมั่นใจ เห็นคุณคาและ
ตระหนักเรื่องการคัดแยกผูปวยเพิ่มมากขึ้น และสมาชิกสหสาขาวิชาชีพที่รวมปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มี
ความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการและหลักการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันเพิ่มขึ้น
4. ผลการประเมินการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวย ผูเขาอบรมสะทอนวา กิจกรรมรูปแบบการคัดแยกผูปวย
ทําใหตนเองมีความรู ความเขาใจและความมั่นใจเรื่องการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น เครื่องมือและแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น
ชวยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการผิดพลาด รูสึกมีความสุขและเห็นคุณคาในการปฏิบัติของตนเองมาก
ขึ้น ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวาหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาลนาน
คําสําคัญ: พยาบาล รูปแบบการคัดแยกผูปวย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
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Abstract
This research aims were develop the triage model by emergency nurses in Nan hospital.
This study was conducted through research and development. The four steps were as follows:
1) studying of problem and the basic needs of the triage, 2) constructing model and verifying
model quality, 3) Applying the model with nurses, and 4) Evaluating model. Quantitative data
analyzed by means of mean and percentage and qualitative data analyzed using content
analysis. The results were found that:
1. The triage basic needs have 2 aspects: 1) the triage model and 2) characteristics and
competency of triage nurses. The results led to design, create the model in step 2.
2. Constructing model and verifying model quality. The model consisting of 3 elements. 1)
knowledge preparation and readiness of triage nurses, 2) The triage tools according to the
context of Nan hospital, and 3) Competency and workload of triage nurses. The examination of
model quality and tools found that the model and tool were appropriate at high level.
3. The results of the model application were found that; the nurses have increased
knowledge, attitudes and appreciation in caring for the elderly, have triage experienced,
decreased in the triage error, Have a feeling of confidence, increased value and awareness of
triage. The multidisciplinary members who participating in the emergency department have a
better understanding of the process and principles of triage, and have a better relationship with
each other.
4.The evaluation of the model were found that the participants reflected that model
activities made themselves educated. Increased understanding and confidence. Triage tools and
assessments help make better operational decisions. Reduce mistakes, happier and more selfworth. The stakeholders saw that the model was practical and appropriate to Nan context.
Keywords: nurse, triage model, emergency department
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคเหนือ
Factors Associated with Sexual Behaviors Among Students
at a University in Northern of Thailand
สุทธิชัย ศิรินวล1,* และวิทยา สอนเสนา2
1

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
2
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
*suthichai.si@up.ac.th

บทคัดยอ

การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมนักศึกษา ในกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2563 โดยใชแบบสอบถามที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.66-1 และความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ เทากับ 0.74, 0.76 และ 0.79 แบบทดสอบความรูหาความเชื่อมันโดย KR20 ไดคาความตรงเทากับ 0.41
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 275 คน (70.20%) อายุ 20 ป 108 คน (27.60%)
อายุเฉลี่ย 20.19 ป (S.D. = 1.24) มีความรูอยูในระดับปานกลาง 191 คน (48.70%) ทัศนคติทางเพศอยูในระดับ
ปานกลาง 236 คน (60.20%) มีคานิยมทางเพศอยูในระดับปานกลาง 259 คน (66.00%) พักอาศัยอยูคนเดียว 195
คน (49.80%) พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 309 คน (78.80%) มีสถานภาพโสด 178 คน (45.50%) ดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 290 คน (74.00%) ปจจัยเสริมทางบวกอยูในระดับ ปานกลาง 275 คน (70.20%) มี
เพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 15-18 ป 98 คน (52.13%) อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก 17.43 ป(S.D. = 2.04)
การมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีการใชถุงยางอนามัย 132 คน (70.21%) ในรอบสามเดือนที่ผานมามีเพศสัมพันธ 137 คน
(72.87%) ปจจัยดานเพศ อายุ ชั้นป รายได คานิยมทางเพศ ลักษณะการอยูอาศัย สถานที่อยูอาศัย สถานภาพ การ
ดื่มแอลกอฮอล ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล การเที่ยวสถานบันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง ความถี่ในการเที่ยวสถาน
บันเทิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรม เพศสัมพันธ นักศึกษา

Abstract
This descriptive cross-sectional research aims to study sexual behaviors and factors
associated with sexual behaviors among students. 392 participants were collected by using
questionnaires during January to April 2020, data were analyzed by descriptive statistic
(frequency percentage standard deviation) and chi-square test.
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The result reverted that most of them were female (70.2%), 20 years old (27.60%)(
=20.19, SD = 1.24), moderate knowledge (48.7%), moderate attitude (60.2%), moderate sex
values (66.00), live alone (49.80), live outside university (78.8), drink alcohol (74.00), had sex for
first time at 15-18 years old (52.13%), ( =17.43, SD = 2.04), condoms were used in first time
(70.21%) had sex in 3rd months ago (72.87 percent), and gender, age, education, gender values,
place of residence, alcohol drinking, visiting entertainment places were relevant with sexual
behaviors among student significantly (p < 0.05)
Keywords : behaviors, sexual behaviors, students
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การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่น
ในพื้นที่ลุมน้าํ ปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Conservation and Restoration to Biodiversity of Endemic Animal
in Patao River Mueang District, Chaiyaphum Province
วราวุฒิ มหามิตร1,*
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
*warawut.m9@gmail.com

บทคัดยอ
ความหลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตว โดยเฉพาะสัตวประจําถิ่นมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบนิเวศใน
ทองถิ่นโดยเปนปจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิตตามวิถีทองถิ่น ทั้งในดานการนํามาเปนอาหาร การแปรรูปเปนสินคา
การใชประโยชนจากสัตวที่อยูริมน้ําหรือบริเวณพื้นที่ที่พบสัตวที่อาศัยอยูใกลลําปะทาว ปจจุบันสัตวประจําถิ่นเริ่ม
สูญหายไปตามกาลเวลาและการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่นซึ่งเปนภัยคุกคามที่รายแรงตอความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนื่องจากเปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ สงผลใหความหลากหลายของสัตวที่เริ่มหายากและ
สูญหายไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสํารวจความหลากหลายของพันธุสัตว และการอนุรักษและฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากร
หลักในการวิจัยประกอบดวยปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายวิทยา อาจฤทธิ์ และนักวิจัยไทบาน จํานวน 5
คน ประชาชนและเยาวชนที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม จํ า นวน 30 คน การดํ า เนิ น การวิ จั ย ได ใ ช วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) มีขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาความหลากหลายของพันธุสัตวในพื้นที่ลําน้ํา
ประทาว โดยใชแบบสํารวจ ภาพถาย รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญในพื้นที่ (Key informant)
2) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ โดยใชการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และการสังเกตแบบมีสวนรวม(Participatory
Observation) ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)
สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 1) ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพันธุสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลําน้ํา
ปะทาว จังหวัดชัยภูมิ พบพันธุสัตว 42 ชนิด 34 วงศ จําแนกโดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ ดังนี้ เปนสัตวไม
มีกระดูกสันหลัง จํานวน 25 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด สัตวจําพวกปลา 10 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 4
ชนิด นก 1 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด นอกจากนั้นยังคนพบสัตวตางถิ่นที่รุกราน (invasive alien
species) จํานวน 2 ชนิด คือ ตัวเงินตัวทอง และปลาชะโด ทําหนาที่เปนผูลาซึ่งเปนปญหาตอหวงโซอาหาร รวมทั้ง
ยังมีการเพิ่มจํานวนของสัตวสองชนิดนี้จะทําใหสัตวที่มีขนาดเล็กกวาลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง 2) การอนุรักษและ
ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว โดยการรวมกันสรางวังปลาอนุบาลสัตว
เล็ก และกําหนดเปนพื้นที่เขตอภัยทาน ซึ่งสงผลใหสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลาจํานวนมากมาอาศัยและมีอัตรารอด
เพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะจากการวิจัยในพื้นที่ขางเคียงควรมีการรวบรวมขอมูลความหลากหลายของสัตวประจําถิ่น
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นอกจากนั้นควรมีมาตรการชุมชนในการควบคุมการนําสัตวตางถิ่นมาเลี้ยง และควรปลูกฝงจิตสํานึกรักษสูเยาวชน
ในพื้นที่โดยการนําเขาสูบทเรียนในดรงเรียนชุมชน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเปนพื้นที่ตนแบบในการอนุรักษและฟนฟู ซึ่ง
จะนําไปสูการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กในพื้นที่อื่น ๆ ตลอดลุมน้ําลําปะทาวตอไป
คําสําคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวประจําถิ่น การอนุรักษ การฟนฟู

Abstract
Animal Biodiversity In particular, Resident animals are of great importance to the
ecosystem. Endemic animals are disappearing with time and the invasion of exotic species. The
objective of this research is to explore the diversity of Endemic Animal species and Conservation
and Restoration to Biodiversity of Endemic Animal in Patao River Mueang District, Chaiyaphum
Province . The main population of the research consists of sages, villagers or herbalists who are
Mr.Witta artrit and Thai Ban Researcher of 5 people and 30 young people participated in the
activity. Qualitative research was conducted as follows: 1) Survey, compile and study the
diversity of plant species in the Lamphao River by photograph survey. Together with in-depth
interviews from key informants in the area. 2) Conservation and Restoration to Biodiversity of
Endemic Animal in Patao River By using focus group discussions, participatory observation, data
analysis using content analysis
The results of the research can be summarized as follows: 1) Biodiversity in Endemic
Animal species in Pathao River Chaiyaphum Province. Found 46 species, 34 family species, 25
invertebrates, 2 amphibians, 10 fish species, 4 reptiles, 1 bird and 2 reptiles., the most common
are kangaroos, red ant, dragonfly and warbler.The most common are kangaroos, red ants,
dragonflies and warbler, which can be used as an indicator of the integrity and quality of the
river. Most of them were transformed into fermented fish, fermented fish, bong and pike fish. In
addition, two invasive alien species were also discovered: the silverfish and the chado fish. 2)
Conservation and Restoration by Build a kindergarten for small animals And designated as a
sanctuary area
Keywords : biodiversity, endemic animal, conservation, restoration
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ผลของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการออนไลน ตอความรู
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4
Effects of Teaching and Learning with Online Academic Services in
Knowledge and 21st Century Skills of Forth Year Nursing Students
เบญจมาภรณ นาคามดี1,* อัญชลี รุงฉาย1 จิตตระการ ศุกรด1ี และเพ็ญนภา ดํามินเศก1
1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
*benchamaphorn@hotmail.com

บทคัดยอ
การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแบบออนไลนในสถานการณ COVID-19 สามารถ
พัฒนาใหนักศึกษามีการคิดวิเคราะห พัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธและสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาลตาม
เหตุการณปจจุบัน การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความรู และทักษะศตวรรษที่ 21 กอนและหลัง
ใหบริการวิชาการฯ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 หัวขอ หญิงตั้งครรภรูเทาทัน เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ ประชากรที่ศึกษา เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 4 รุนที่ 69 จํานวน 142 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ไดแก 1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง คือ สื่อออนไลน เรื่อง หญิงตั้งครรภรูเทาทันเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น จากนั้นนําไปอัพโหลดลงยูทูป 2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบวัดความรู และแบบประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วิเคราะหขอมูล
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโดยใช Paired t-test
ผลการศึกษา พบวา ความรู และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 กอนและหลังการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับบริการวิชาการออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 กอนใหบริการวิชาการ มี
คะแนนเฉลี่ยความรู เทากับ 7.59 (SD.=2.09) หลังใหบริการวิชาการ เทากับ 11.08 (SD.=1.55) และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 คาเฉลี่ย กอนใหบริการวิชาการ เทากับ 186.34 (SD.=24.08) หลังให เทากับ 277.89
(SD.=21.53) โดยคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ทักษะดานการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
ควรมีการบูรณาการการ
ใหบริการวิชาการออนไลน ไปใชในชั้นปอื่นเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที่ 21
คําสําคัญ: การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการออนไลน ความรู ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

Abstract
The integrating teaching and learning with online academic services in situation of Covid19 can helped nursing students to improve their critical thinking, relationship skills and
professional attitudes in current event. This quasi-experimental research with a one group
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pretest-posttest design aimed to compare nursing students’ knowledge and 21st century skills
before and after their online academic services in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
II topic pregnant be aware of gestational diabetes mellitus.
The population of this study were 142 fourth year nursing students. Research instruments
are 1. Online media of pregnant be aware of gestational diabetes mellitus upload in YouTube
application 2. A self-administered questionnaires for assessing nursing students’ knowledge and
21st century skills. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and paired
t-test to compare the mean scores.
The results of the research as follows: nursing students’ knowledge and 21st century skills
were significantly higher than prior to participation at the lower 0.001 level. Knowledge score in
prior were 7.59 (SD.=2.09) after were 11.08 (SD.=1.55). The 21st century skills score in prior were
186.34 (SD.=24.08) after were 277.89 (SD.=21.53) with high average score were creatively and
innovation. Academic service integration with teaching and learning should be implement in
other nursing students for improve nursing students’ knowledge and 21st century skills
Keywords: integrating teaching, online academic services, knowledge, 21st century skills
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รองศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย จิตสวาง
รองศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย
รองศาสตราจารย วรุณี เชาวนสุขุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ
รองศาสตราจารย นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ ใจอารีย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย อินทรนวล
อาจารย ดร.ลดาวัลย ไขคํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล
อาจารย ดร.สุวิมล จุงจิตร
ศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข
รองศาสตราจารย ดร.ชานนท พรมสกล
รองศาสตราจารย ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รองศาสตราจารย ดร.พยุง มีสัจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤช สินธนะกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัญ แสนราช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพันธุ ศรีสมพันธุ
รองศาสตราจารย ดร.พิพัฒน สมภาร
รองศาสตราจารยธัญพิสิษฐ พวงจิก
รองศาสตราจารย ดร.อัศวิน แสงพิกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพล มากมี
ผูช วยศาสตราจารย ดร.มนตรี วิวาหสุข
อาจารย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล
อาจารย ดร.ธนกานต สวนกัน
รองศาสตราจารย ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ศฤงคารินทร
รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ
รองศาสตราจารย ดร.อาภาพร เผาวัฒนา
รองศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเชียวชาญภายนอก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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วาที่รอยตรี ดร.วราวุฒิ มหามิตร
รองศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
ศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน
รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว
รองศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล
รองศาสตราจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ
รองศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา
รองศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ
รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล
รองศาสตราจารย ดร.สุธาพร ฉายะรถี
รองศาสตราจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว
รองศาสตราจารย ดร.สันติ กูลการขาย
รองศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กีรติ เกิดศิริ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรินทร อุมไกร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติกร สุนทรานุรักษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช ธรรมศิริ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัณหกฤษณ บุญชวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารณี นิลกรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงควรรษ บุญมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วทัญู มีศรีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว จันทนะโสตถิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย ภักดีตระกูลวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สิมาเลาเตา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน ศิริสุขโภคา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาริษา สุจิตวณิช
ผูชวยศาสตราจารยแพรภัทร ยอดแกว
ผูชวยศาสตราจารยเรียม นมรักษ
ผูชวยศาสตราจารยวริยา จันทรขํา
ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา สายสิทธิ์
อาจารย ดร.ปยะชาติ มีจิตรไพศาล
อาจารย ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
อาจารย ดร.ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี
อาจารย ดร.ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ
อาจารย ดร.มนัสนิต ใจดี
อาจารย ดร.วินัย เพ็งภิญโญ
อาจารย ดร.วิมาน ใจดี
อาจารย ดร.สุมาลี สุนทรา
อาจารย ดร.จันจิราภรณ ปานยินดี
อาจารย ดร.จุฑามาส ศรีชมภู
อาจารย ดร.ดวงใจ คงคาหลวง
อาจารย ดร.พงศสฎา เฉลิมกลิ่น
อาจารย ดร.พันธิการ วัฒนกุล
อาจารย ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
อาจารย ดร.สาวิตรี ตนสาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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อาจารย ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา
อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย
อาจารย ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต
อาจารยชิราวุธ ปุญณวิช
อาจารยญาณภัทร ยอดแกว
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกภพ จันทรสุคนธ
รองศาสตราจารย ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณรัตน ชินวรณ
รองศาสตราจารย ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที
รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิริพงษ
รองศาสตราจารย ดร.มารุต พัฒผล
รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง
รองศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม
รองศาสตราจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ
รองศาสตราจารย ดร.นพพร จันทรนําชู
รองศาสตราจารย อภิวัฒน คุมภัย
รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา
รองศาสตราจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ลายเสมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรินทร เทวตา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล อยูรุงเรืองศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน อินทรพร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรงค ดวงจินดา
รองศาสตราจารย ดร.ธโสธร ตูทองคํา
รองศาสตราจารย ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

รายชื่อผูประเมินบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงกต ศรีอุไร
ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโทหญิง ศิพร โกวิท
อาจารย ดร.เบญจมาภรณ นาคามดี
รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา ผาณิตรัตน
รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย พิมดี
รองศาสตราจารย ดร.ชานนท วริสาร
ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สํานักงานศาลยุติธรรม
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