
 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่   

ประจำป พ.ศ. 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)

666การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่   

ประจำป พ.ศ. 2563

รวมเลมบทคัดยอรวมเลมบทคัดยอ

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

และแบบโปสเตอรและแบบโปสเตอร

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)

อาคารศรีพิบูล  156  หมู  5  ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมืองพิษณุโลก  

จังหวัดพิษณุโลก   65000

โทรศัพท : +66  55  267  038

แฟกซ +66  55  267  038

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)

อาคารศรีพิบูล  156  หมู  5  ตำบลพลายชุมพล  อำเภอเมืองพิษณุโลก  

จังหวัดพิษณุโลก   65000

โทรศัพท : +66  55  267  038

แฟกซ +66  55  267  038
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



 
ค ำน ำ 

 

รวมเล่มบทคัดย่อนี้ ได้รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย        

ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 284  ผลงาน จาก  6 กลุ่ม โดยแบ่ง

ออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบบรรยาย จ านวน 118  ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์  จ านวน  166  ผลงาน เป็นดังนี ้

แบบบรรยาย  

กลุ่มที่ 1     ด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  จ านวน   13  ผลงาน        
            กลุ่มที่ 2    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  จ านวน   34 ผลงาน       
            กลุ่มที่ 3    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน   54 ผลงาน        
            กลุ่มที่ 4     ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน   13    ผลงาน  

กลุ่มที่ 5     ด้านการจดัการและการท่องเที่ยว  จ านวน    2 ผลงาน 
กลุ่มที่ 6     ด้านวิจัยสถาบัน         จ านวน    2 ผลงาน 

           แบบโปสเตอร์  
กลุ่มที่ 1     ด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  จ านวน   35  ผลงาน       

            กลุ่มที่ 2    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  จ านวน   62 ผลงาน       
            กลุ่มที่ 3    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ   จ านวน   45   ผลงาน  
            กลุ่มที่ 4     ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน   22  ผลงาน 

กลุ่มที่ 5     ด้านการจดัการและการท่องเที่ยว  จ านวน    1 ผลงาน       
กลุ่มที่ 6     ด้านวิจัยสถาบัน         จ านวน    1     ผลงาน 

 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจดังานครั้งน้ีประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และนักศึกษา ท่ีให้

ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์จากงานครั้งนี้ 
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สารบญั 
 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้น
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง โดยใช้เทคนิคการถอด
ความด้วยงานศิลปะ 
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10 
การพัฒนาชุดทดลองเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO ส าหรับรายวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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11 
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นรากร จันลาวงศ์ และ วรรณา เหล่าเขตกิจ....................................................................................................... 

 
 

18 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ห้องเรียนใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทย 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การท าเครื่องปั้นดินเผาโดยชุมชนเกาะ
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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แบบโปสเตอร ์

หน้า 
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นพดล  พันธุ์เพ็ชร.์...................................................................................................................................... 

 
 

139 
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผู้สอน
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เบญจพร  บุญศิริรุ่งเรือง  ธนสาร เพ็งพุ่ม และ พัชราวลัย มีทรัพย์…………………………………….……………………… 

 
 

142 
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
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สารบญั 
 
แบบโปสเตอร ์

หน้า 

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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219 
การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
วิทวัส  ทาเครือ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
220 

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก 
รุจาภา สุกใส  สินีนาฏ วงค์เทียนชัย และ ธนารินทร์ ศรีพัฒ …………………………………………………………………… 

 
221 

เทคนิคการลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไอละมุน จังหวัดตาก 
สรินยา สุภัทรานนท์  ยุพิน มีใจเจริญ และ พรธิวัลย์ พนาเชิงชาญ …………………………………………………………… 

 
222 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการท าข้าวแตนน้ าแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ต าบลโปุงแดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
น้ําฝน  คงสกุล  และ ยศวิญกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ  …………………………………………………………………………. 

 
 

223 
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ดนัย  จันทร์สามเรือน………………………….………………………………………………………………………………………………. 

 
 

225 
ความคาดหวังและความต้องการด้านการจัดการสวสัดิการผู้สูงอายุของเทศบาลต าบล     ปุาเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สุพรรณวดี  วงศ์พุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

227 
การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระท าและรูปให้กระท าในบทบรรยายใต้ละครชุดญี่ปุุน เรื่องอรุณสวัสดิ์ ส่ง
รักมาทักทาย 
ธนัชพร มั่นเมือง  เสาว์ศิริ จันทร์ศรีเผือก และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์………………………………………………. 

 
 

228 
การศึกษารูปไวยากรณ์ระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุุน 
ศิริศักดิ์ วงรอด  ศุภฤกษ์ ตันติอํานวย และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์……………………………….…………………… 

 
229 

การศึกษาอนุพากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ปุุน 
รักษิณา ภูท้วม  และ สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์………………………………………………………………………………….. 

 
230 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนา
องค์กรในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ทัศนีย์  วันทัศน์……………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

 
 

231 



 
 

สารบญั 
 
แบบโปสเตอร ์

หน้า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ภาคสมัครใจกรณีศึกษา
กองทัพภาคที่ 3 
กฤชสร  ถือนูศร…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

232 
ศึกษาความเป็นมา ความเชื่อ และบทบาทหน้าที่ต่างๆของศาลเจ้าพ่อเห้งเจียโรงเจไซทีฮุกตึ้ง อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 
ทักษิณา  ฤทธิ์สน  นุชนาฎ พันแนบ  โศรญา สิงห์สอาด  ชัยธวัช หวั่นแสง  หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ  
และ KIM TAEHYUNG…………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 

233 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก 
กฤษณ์  ภูรีพงศ์…………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
234 

การจัดการความรู้ต้นทุนการผลิตสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเดียด อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว  ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์  และ รุจาภา สุกใส …………………………………………………………………… 

 
235 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชนใน จังหวัดพิษณุโลก 
นนทชา ชัยทวิชธานันท์  กมลภพ ยอดบ่อพลับ และ  พึงรัก ริยะขัน………………………………………….……………… 

 
236 

การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก 
เรวัต  ศิวชาติ…………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 
237 

การวิเคราะห์ค าศัพท์และความสามารถในการแปลค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ 
ประเภทข่าวการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางกอกโพสต์ 
ภควัต สุ่มพิทักษ์สกุล และ ณัฐกานต์ เส็งชื่น……………………………………….…………………………………………………. 

 
 

238 
การศึกษาโครงสร้างประโยค (Sentence Structure) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับ 1 (Elementary) 
สิรินญา ศรีชมภู และ จันทร์ทิพย์ สนโต…………………………………………………………………………………………………. 

 
239 

การศึกษาค าปรากฏร่วมประเภทค ากริยากับค านามและค ากริยาวลี ค าว่า Make และ Do ที่มีความถี่สูงใน
หนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล 
ทิศากร ไชยมงคล  ภูรินทร์ ประภาวงศ์ และ เมธัส แจ้งใจบุญ………………………………………………………..………… 

 
 

240 
การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ส าหรับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยคิวอาร์โค้ต: เครื่อง
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
ธนายุทธ กล่ําเงิน  วชิรวิทย์ แก้วทองดี และ อนงค์ ศรีโสภา…………….………………………………………………………. 

 
 

241 
การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ ส าหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ 
จิรภัทร มีชัย  อัครชัย จันทะคะมุด  พินิจ พนัสจุฑาบูลย์  ภานุวัฒน์ กองแก้ว  เคลน บุณยานันต์ และ  
สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 
 

242 
การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ 
ยุทธนา ภู่เสม และ อธิษฐาน งามกิจวัตร………………………………………….……………………………………………………. 

 
243 

 
 

 



 
 

สารบญั 
 
แบบโปสเตอร ์

หน้า 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
การศึกษาเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง ในเขตพื้นที่ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
วรษา ชํานาญพันธ์  ภรภัทร สําอาง และ รําไพ โกฎสืบ…………………………………………………………………………… 

 
 

244 
ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบซากของ
ไก่เนื้อ 
คําพัน ปัญญา  อดิศักดิ์ จูมวงษ์  บัวเรียม มณีวรรณ์ และ วาที คงบรรทัด…………….…………………………………… 

 
 

245 
การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จุฑามาศ  เสนแก้ว และ บัญชา ศรีสมบัติ……………………………………………………………..……………………………….. 

 
246 

ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ 
สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์  พรวิภา สะนะวงศ์  และ มุกจรินทร์ บุญเอี่ยม …………………………………………………… 

 
247 

ผลของ NAA ต่อการออกราก และการแตกยอดของกิ่งปักช าหนานเฉาเหว่ย(Gymnanthemum extensum 
(Wall. ex DC.) Steetz) 
ทองเพชร จิตตบุปผา  ชลินดา อริยเดช อดิศักดิ์ จูมวงษ์  และ ปารวี กาญจนประโชติ………………………………… 

 
 

248 
การพัฒนาเครื่องประดับดินเผาร่วมสมัยจากอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห 
สนิท  ปิ่นสกุล  ชาติชาย จันทร์ประทีป และ ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร………………………………………………..………… 

 
249 

การสร้างเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ 
ทักษ์ดนัย นุ่นไทย รัฐกร ภารสถิตย์ และ จักรดาว โพธิแสน……………………………………………………………………… 

 
250 

ผลของ Benzyladenine ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนามแน่แดง 
กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์................................................................................................................................. 

 
251 

การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมในพื้นที่เขาหลวง จังหวดัเพชรบุรี 
ญาณาธิป สินเกษตร  ธวัชชัย ชูแก้ว  รุ่งนภา พูลพิพิศ  ดํารงศักดิ์ อาลัย  ประหยัด แสงหิรัญ  วันชัย สิงโต 
และ สุรภี สุภาพ…………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 
 

252 
การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
นฤมล พิมพ์ศรี  สุพัชญ์ฌา กฤษณะกาฬ ณัฐธยาน์ ดําสนิท  ถิรธนัช ธนัญวรินทร และ สุวารีย์ วงศ์วัฒนา....... 

 
 

253 
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในเขตต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ธีรภัทร์ คงเกตุ  วชริวิทย์ คงคริินทร์  วุฒิศักด์ิ นันตา และ สุวารีย์  วงศ์วัฒนา ……………………..…………………… 

 
 

255 
การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมในข้าว โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี 
นภาพร อินทุประภา  ศิริรัตน์ พันธ์เรือง และ เฉลิมพร ทองพูน…………………………………………….…………………. 
 
 

 
 

257 



 
 

สารบญั 
 
แบบโปสเตอร ์

หน้า 

การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์น้ าพริก โดยเทคนิคโครมาโทก
ราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
ธันย์ชนก ไชยโย  อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว และ  เฉลิมพร ทองพูน......................................................................... 

 
 

258 
การสร้างเครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครง 
จิราภา พายุหะ  ณิชาภัทร ศรีไพโรจน์ และ ชัยรัตน์ หงษ์ทอง………………..………………………………………………… 

 
259 

ความรู้และความคิดเห็นต่อระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม จังหวัดพิจิตร 
ณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร  วัชระ จันทร์หล้า และ ธันวดี ศรีธาวิรัตน์................................................................. 

 
 

260 
ตัวกรองและเซตบนในพีชคณิต-KU  
อรรถพล  ภูมิลา  จินตนา  กอกอง  ภัทราวรรณ  วรรณะ และ ศิรินญา  บุญคง………………………………………… 

 
261 

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อผู้สูงอายุ 
ศิริรัตน์ พันธ์เรือง  อรวรรณ บวบดี และ วิษณุ ธงไชย……………………………………………….……………………………. 

 
262 

ตัวดูดซับที่-n ในพีชคณิต-BE  
ณัฐสุดา ไตรยงค อรรถพล ภูมิลา วิชุตา ศรีละโพธิ์  สิริลักษณ ทองเกตุ และ นิวัฒน สุขรัง ………………..……… 

 
263 

การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย 
พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์  วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ สมเจตน์ ทองดี……………………………………………..………… 

 
264 

จุดตรึงร่วมแบบสุ่มในการหดตัววางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทาง 
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การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจาก สารสกัดใบตะขบปุา 
สายฝน คําขาว  นฤมล เถ่ือนกูล  ปณิธาน สุระยศ  กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์ สีขาว……………………… 

 
284 
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ธัญญาเรศ สิงโต  ภัทรศยา คงคุ้ม  อินชุอร อ่ําเกตุ  วิภาดา ศรีเจริญ และ จารุณี จินดาวัฒนชัย………….……… 

 
 

299 
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับของพลทหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
กฤชมล  สมรักษ์  นารี  ฝอยทอง  เกศิณี หาญจังสิทธิ์ และ อุรารัช บูรณะคงคาตรี........................................... 
 
 

 
300 



 
 

สารบญั 
 
แบบโปสเตอร ์

หน้า 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลกับความรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อสารปนเปื้อนในอาหาร
ที่จ าหน่ายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 
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จังหวัดพิษณุโลก 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ 

A COMPARISON OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON  
PAST SIMPLE TENSE OF THE MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS  

THEOUGH PROGRAMMED INSTRUCTION  
AND TRADITIONAL INSTRUCTION 

 
                         ศิริขวัญ ทองค าเหลือง* และอรนุช ลมิตศริ ิ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  กรุงเทพฯ 
    *corresponding author e-mail : Maemsirist@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Past Simple Tense   

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 3)  เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้บทเรียนส าเร็จรูปและการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนแสนสุข จ านวน 398 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบวิธีจับฉลาก (Sample Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  Past Simple Tense จ านวน 4 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
5 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน  40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.56 – 0.78 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติที t - test Independent Sample และ t - 
test dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 81.08 / 79.08 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบ
ปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ บทเรียนส าเร็จรูป  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
This research aimed to 1.) Develop and set the effectiveness of programmed instruction on Past 

Simple Tense for the Matthayomsuksa 2 students at the standard 80/80 criterion. 2.) To compare pretest 
and posttest of the English learning achievement on Past Simple Tense of Matthayomsuksa 2 students 
who learnt with programmed instruction. 3.) To compare pretest and posttest of the English learning 
achievement on Past Simple Tense of Matthayomsuksa 2 students who learnt with traditional Instruction. 
4) To compare English learning achievement of students learning with programmed instruction and 
traditional Instruction. The samples used in this research were 398 Matthayomsuksa 2 students at Saensuk 
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School, Mueng, Chonburi, in the first semester of 2019 academic year. They were selected by Sample 
Random Sampling. The research instruments used were: 1) 4 sets of programmed instruction on Past 
Simple Tense. 2) 5 of lesson plans on Past Simple Tense. 3) 40-items academic achievement test which 
difficulty values ranged between 0.56 – 0.78 and discrimination power values between 0.20–0.80 which 
the reliability of 0.973. The statistics used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, 
E1/E2, t-test value both dependent and independent samples. The results were 1) the efficiency of Past 
Simple Tense’s instructional program on Past simple for the eighth-grade students was 81.08 / 79.08. 2) 
The posttest of students’ English learning achievement using programmed instruction was significantly 
higher than the pretest at the .05 level. 3) The posttest of students’ English learning achievement using 
the traditional Instruction was significantly higher than the pretest at the .05 level. 4) The posttest of 
students’ English learning achievement using programmed instruction was significantly higher than the 
posttest of students’ English learning achievement using the traditional Instruction at the .05 level.  
 
keywords : the efficiency, learning Instructional program, learning achievement, English 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  Healthy habits 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

A STUDY OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON HEALTHY HABITS  
FOR GRADE 5 BY USING SKILL EXERCISES 

   

อุเบกขา  ดวงแก้ว1* และอรนุช ลมิตศิริ2  
1โรงเรียนบา้นหนองเอี่ยว  สระบุร ี 

2คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานคร  
 *corresponding author e-mail : udonangkaew@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว จ านวน 32 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเป็นกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง Healthy habits เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits จ านวน 3 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Healthy 
habits จ านวน 3 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Healthy habits จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย
แบบ 4 ตัวเลือก ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (     ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่า E1/E2 และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Dependent Sample t-test  ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว มีประสิทธิภาพเท่ากับ
81.39/80.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง Healthy habits หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  การหาประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to create English skill exercises on healthy habits for grade 
5 that meet the standard criteria set at 80/80 (2) to compare the learning achievement before and after 
using the skill exercises for grade 5. The samples were 32 in grade 5 students at Bannongaeaw School in 
the first semester of academic year 2019, selected by purposive sampling. The research instruments were: 
1) 3 English skill exercises on healthy habits 2) 3 lesson plans on healthy habits; and 3) the learning 
achievement test with multiple choices 30 total which the reliability of 0.94. The data were analyzed by 
using percentage, mean, E1/E2 and standard deviation. Dependent samples t-test was used to test the 
hypothesis. The findings were as follows: the efficiency of English skill exercises on healthy habits for 
grade 5 students was 81.39/80.67 which was higher than the criterion set at 80/80 and the learning 
achievement of the students; posttest mean score was higher than the pretest mean score with 
statistically significant difference at .05 level. 
 

keywords : skill exercise learning achievement efficiency 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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*corresponding author e-mail : surachai.suk@kmutt.ac.th 
  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรและศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักศึกษาจ านวน 227  คนจาก 
6 สาขา ซ่ึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้ีได้จากการใช้หลักการของ Taro Yamane และโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ท่ีแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3  ด้าน  คือ ด้านวัตถุประสงค์ของ
การใช้  ด้านความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา  แบบสอบถามได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์เฉลี่ยเท่ากับ 0.95 สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (One way ANOVA) และ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบโดยการสกัดตัวแปรด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก  (Principle Component Analysis: PCA)  และหมุนแกน  (Factor  
Rotation) แบบมุมฉาก  (Orthogonal Rotation)  ด้วยวิธีวาริแมกซ์  (Varimax)  ซ่ึงตัวแปรท่ีได้คือ  ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน  20  ตัว
แปร  ผลการวิจัยพบว่าพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความรู้ความสามารถทางด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น  4  ปัจจัย
มีดังน้ีคือ 1)  ด้านการสนับสนุนการศึกษา 2)  ด้านการใช้งานการเรียนการสอน  3)  ด้านการใช้งานสื่อโซเชียล  และ 4)  ด้านการท างานผ่าน
ระบบออนไลน์ ออนไลน์ ซ่ึงจะเห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดต่อทักษะทางคอมพิวเตอร์คือประสบการณ์ ต่อการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ท้ังในโรงเรียนและท่ีบ้านรวมถึงการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

ค าส าคัญ : ความรู้ความสามารถ  คอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to compare variables and to study factors that affect knowledge 
and skill standards in computer for students of faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat 
University. The sample group, selected by using simple random technique, was consisted of 227 students from six 
field of studies. This sample size was based on Taro Yamane’s principle. The research instrument was a 
questionnaire consisting of three sections, the purpose of computer usage, computer literacy, opinions on factor 
affecting computer literacy standards.  The IOC (Index of Item–Objective Congruence) of the questionnaire was 
0.95, evaluated by three experts. The statistics used in this research were Mean, Percentage, F-test (One way 
ANOVA) and Factor analysis by extracting variables of Principle Component Analysis (PCA) and Orthogonal Factor 
Rotation (Orthogonal Rotation) with Varimax method of 20 variables. The result of the research showed that the 
factors affecting the knowledge and ability of computer standards can be divided into four factors as follows: 1) 
educational supports 2) the use of computers in teaching and learning 3) the use of social media and 4) working 
with the online systems. It can be shown that the most impacting factors on the computer skills are the 
experience of using computer technology at schools and home as well as students’ awareness of the benefits 
involving in the use of computers in daily life. 
keywords : competence, computer, component analysis 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives ในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

A COMPARITION OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON COMPARISON  
OF ADJTIVES OF THE EIGHTH – GRADE BETWEEN PROGRAMMED INSTRUCTION  

AND TRADITINOAL INSTRUCTION 
 

อลิชา แซ่ว้า*, อรนุช ลิมตศิร ิ
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ 

*corresponding author e-mail : Alicha.bandit@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนโปรแกรม 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 30 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแสนสุข ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนโปรแกรม เรื่อง Comparison of Adjectives จ านวน 3 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เรื่อง Comparison of Adjectives จ านวน 5 แผน 10 ช่ัวโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.57–0.87 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33–0.80 และค่าความเช่ือมั่น อยู่ที่ 
0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และการทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้ค่าสถิติที Dependent และ Independent Sample t - test  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนโปรแกรม  เรื่อง 
Comparison of Adjectives ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 82.57/85.23 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 
.05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ใช้บทเรียนโปรแกรมสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : บทเรียนโปรแกรม  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

The purposes of this research were: 1) to construct and Act the effectiveness of programmed 
instruction on comparison of adjectives for the eighth-grade at the criterion of 80/80. 2) Compare the 
pretest – posttest English learning achievement on comparison of adjectives of the eighth-grade students 
who learning with programmed instruction. 3) Compare the pretest – posttest English learning 
achievement on comparison of adjectives of the eighth-grade students who learning with traditional 
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Instruction. 4. Compare learning achievement of students learning with programmed instruction and 
traditional instruction. The sample consisted of two classes of sixty students of the eighth-grade at 
Saensuk School in the first semester on of 2019 academic year. They were selected by sample random 
sampling. The research instruments were: 1) 3 sets of English programmed instruction on comparison of 
adjectives. 2) 5 of lesson plans on comparison of adjectives. 3) 30-items academic achievement test 
which difficulty values ranged between 0.57–0.87, discrimination power values between 0.33–0.80 and the 
reliability of 0.80. The statistics used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, E1/E2. 
The dependent and independent Sample t-test was used for hypothesis testing. The findings were as 
follows: 1. The efficiency of programed instruction on comparison of adjectives for the eighth-grade was 
82.57/85.23 which met the criterion set at 80/80. 2. The pretest – posttest students’ English learning 
achievement after learning by the programmed instruction was significantly higher than before at the .05 
level of significance. 3. The pretest – posttest students’ English learning achievement after learning by the 
traditional Instruction was significantly higher than before at the .05 level of significance.  4.  The pretest – 
posttest students’ English learning achievement after learning by the programmed instruction was 
significantly higher than the students’ English learning achievement after learning by the traditional 
Instruction at the .05 level of significance. 
 

keywords: programmed instruction, traditional Instruction, achievement 
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการทดลองแบบสืบสวน 

THE DEVELOPMENT OF SCIENCE PROCESS SKILLS APPLYING  
THE INQUIRY LEARNING METHOD WITH THE INVESTIGATION EXPERIMENT 

 

ศุภกฤต รองาม* และขรรค์ชัย  ตลุละสกุล 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ  

*corresponding author e-mail: supakit.126@mail.kmutt.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการพัฒนารูปแบบการ
สอน ผู้วิจัยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 
จ านวน 21 คน เครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการทดลองแบบสืบสวน เรื่อง
ไฟฟ้ากระแส แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากรายงานการทดลองซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทักษะขั้นละ 3 ระดับ 
และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนในรูปแบบของแบบทดสอบความเรียง ด าเนินการวิจัยและ
ใช้สถิติทดสอบวิล-คอกซันในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับสงูของกลุ่มทักษะ
ขั้นพื้นฐานและกลุ่มทักษะขั้นผสมตั้งแต่ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ตามล าดับ และเมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน (Z=-4.020 และ Sig.=0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : การสอนแบบสืบเสาะ การทดลองแบบสืบสวน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 

Abstract 
 This research aims to study the effects of using the inquiry learning method with the investigation 
experiment on enhancing science process skills of 12th grade students. Researchers collect 21 samples 
who are students from Darunsikkhalai School (SCiUS Project) by purposive sampling. Thenceforth, the 
scientific process skills were measured using the essay test developed by the researcher. Consequently, 
the researcher provided treatments by inquiry-based learning with investigative experiments following by 
lesson plan, which would be six times of instruction. Meanwhile, the researcher evaluated the scientific 
process skills from writing experimental reports with self-designed rubric. This rubric is divided into three 
levels: high, middle and low of each group of skills. Finally, the science process skills were measured 
again with the same test before and compared an average score with the Wilcoxon test statistics. The 
result found out the sample developed a basic skills of scientific process in a high level faster than 
integrated skills. Moreover, when the pretest and posttest score of the science process skills of the 
sample group was compared pointing out that the sample group had an average science process skills 
posttest higher than pretest (Z = -4.020 and Sig. = 0.000) with the .05 statistically significance level. 
 

keywords :  inquiry based learning, investigation experiment, science process skills  
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การศึกษาโปรแกรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์: การทดสอบ 

THE STUDY OF AN EVIDENCE BASED INSTRUCTION PROGRAM FOR IMPROVING 
INSTRUCTIONAL DESIGN SKILLS IN SCIENCE FOR PRE-SERVICE TEACHERS: A PILOT STUDY 

 
                         จิตราภรณ์ บุญถนอม  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  กรุงเทพฯ 
corresponding author e-mail: chitraporn@ru.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

 จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบโปรแกรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ด้วยการศึกษาวิจัยนี้
เป็นการทดสอบโปรแกรม (Pilot-test) แบบการทดสอบก่อนและหลังเรียนในกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม (One group pre-post 
test) โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 27 คน ระหว่างเดือน ธันวาคม 
61 ถึง พฤษภาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นโปรแกรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 15 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 1) 
การวางแผนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2) การประเมินและการวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 3) การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้  4) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 1  5) การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย   
ค่าความเที่ยง (Reliability)   ค่าความยากของแบบทดสอบ(Difficulty)  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (Discrimination) 
และค่าที (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดสอบค่าความเที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ       

ครอนบาค (-Coefficient) ของแบบทดสอบการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มีค่า 0.83  และแบบประเมิน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มีค่า 0.88  2) ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
(Discrimination) รายข้อมีค่า ระหว่าง 0.10 – 0.91 3) คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 4) คะแนนเฉลี่ยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
หลักฐานเชิงประจักษห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ : หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
    นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์    
 

Abstract 
 The objective of this research was to examine an evidence based instruction program affected 
knowledge and evidence based instruction design skills in science for pre-service teachers. This study was 
a pilot-study and one group pre-post design. A total of 27 pre-services teachers who study instruction 
course between December 2018 – May 2019. 15 hours an Evidence Based Instruction Program included; 1) 
Evidence based instruction planning 2) Assessing and analyzing evidence for instruction designing 3) 
Lesson plan development  4) Hands-on Science teaching 1  5) Hands-on Science teaching 2. The data 
were analyze using descriptive statistics, reliability, difficulty, discrimination and t-test dependent. The 
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results showed that -Coefficient of knowledge of evidence based instruction test was 0.83 and evidence 
based instruction design skills was 0.88. The discrimination was 0.10 – 0.86 and the difficulty was 0.10 – 
0.91. There was a significant difference in the scores for the pre-test of knowledge of evidence based 
instruction (Mean = 13.48, SD =7.01) and post – test knowledge of evidence based instruction (Mean = 
22.22, SD = 8.58, t(26)=13.09, p = .000. There was a significant difference in the scores for the pre-test of 
evidence based instruction design skills (Mean = 9.55, SD = 1.42) and post-test of evidence based 
instruction skills (Mean = 15.44 SD = 1.11), t(26) = 19.21, p = .000. 
 
keywords : evidence based instruction, instructional design in science, science pre-service teachers 
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การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนจ่านกร้อง โดยใชเ้ทคนิคการถอดความด้วยงานศิลปะ   

THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY FOR MATTHAYOMSUKSA 2 OF JANOKRONG SCHOOL 
BY USING THE PARAPHRASE WITH ART WORK TECHNIQUE. 

 

รุ่งวิกรัย หยดย้อย1  มุกดา เอี่ยมยงั2  พรทิพย์ ครามจันทึก1 

1คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
2กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : rungwikrai.y@psru.ac.th 
 

บทคัดยอ่ 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจ่านกร้อง โดยใช้เทคนิคการถอดความด้วยงาน

ศิลปะ  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ และศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากเทคนิคการถอด
ความด้วยงานศิลปะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจ่านกร้อง 
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วนศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 60 คน และศึกษาความคิดสร้างสรรค์จาก
เทคนิคการถอดความด้วยงานศิลปะ จ านวน 20 คน ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 21 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 84 ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจาก 
OEDC การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนจ่านกร้อง พบว่า ด้านปัจจัยในตัวนักเรียน คือโปรแกรมวิชาท่ีนักเรียนเลือกเรียนมีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสุด ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน คือการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียนมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์มากท่ีสุด ปัจจัยด้านหลักสูตร การสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ การสอนให้นักเรียนรู้จักคิด และมีการแสดงความรู้สึก
มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสุด 2) ความคิดสร้างสรรค์จากเทคนิคการถอดความด้วยงานศิลปะ พบว่า นักเรียนสามารถสื่อสาร
ถ่ายทอดแนวคิดการใช้ผลงานหรือชิ้นงานท่ีเป็นนวัตกรรมของผู้เรียนไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ : พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการถอดความด้วยงานศิลปะ  

 

Abstract 
The development of creativity for matthayom suksa 2 of Janokrong school by using the paraphrase 

with art work technique. The purposes of this research were: 1) to study an influence factor for creativity 2) to 
study creativity from the paraphrase of art work. Research sample were the students of matthayom suksa 2 in 
the second semester of 2019 academic year. For the experiment, divided the research sample into 2 groups: 
1) 60 students for studied an influence factor to creativity 2) 20 students for studied creativity from 
paraphrase with art work technique. the schedule of this study were 84 hours in 21 weeks:  4 hours per each 
week. The instruments used were the questionnaire of influence factor on creativity and the assessment form 
for creativity and innovation from OEDC. Data were analyzed statistics by using percentage and standard 
deviation.  The result founded that: 1. The influence factor on creativity showed that: on the students factor 
the most affect factor was program of study; the school environment factor was good interaction between 
teachers and students; for the curriculum, teaching and learner development factor were critical thinking and 
emotion expression. 2. The creativity from paraphrase with art work technique showed that: students were 
able to impart effectively an innovation works concepts to others.  
keywords : creativity development,  paraphrase with art work technique 
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การพัฒนาชุดทดลองเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO  
ส าหรับรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

A DEVELOPMENT OF SMART FARM LEARNING KITS BY ARDUINO MICROCONTROLLER 
FOR MICROPROCESSOR AND MICROCONTROLLER COURSE 

 

เดชทนง แพงมี1 เกียรติชัย บรรลผุลสกุล1* ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต1 มณฑล ฟักเอม1 และ กิ่งแก้ว บรรลผุลสกลุ2 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  

2โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก  
*corresponding author email : kiatchai@psru.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มพื้นฐานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO 
หมายเลข ATMEGA328 ร่วมกับ ESP8266 สร้างจากเนื้อหารายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ แบ่งการ
ทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ 1) การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO ส าหรับสมาร์ทฟาร์ม และ 2) การ
ควบคุมการปลูกพืชแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์เคลือ่นที่ รวม 15 วงจรส าหรับ 12 ใบงาน มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
อย่างละ 100 ข้อ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน จากประชากรทั้งหมด 27 คนเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2560 วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
เรียนเท่ากับ 36.75  คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.96 ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 86.88 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.36 และ ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนพบว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ชุดทดลองนี้สามารถใช้เรียนรู้ระบบสมารท์ฟารม์
และเรียนรู้พื้นฐานอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

ค าส าคัญ : สมาร์ทฟาร์ม  ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

 

Abstract 

 This article aims to create a basic smart farm learning experiment using ARDUINO microcontroller 
number ATMEGA328 together with ESP8266 from microprocessor and microcontroller content. The 
experiment is divided into 3 sets of experiments, namely 1) the use of ARDUINO microcontrollers for 
smart farms, 2) The Plant controller and monitor by smart phone. There are 15 circuits for 12 worksheets. 
There are 100 pre-test tests and 100 post-test, applied to the sample group of 8 people from a total of 
27 people, which is the 3rd year student of the academic year 2017, majoring in electronics engineering 
technology, Pibulsongkram Rajabhat University. The results of the research showed that The mean score 
before study was 36.75 points, standard deviation 3.96, the mean score after study was 86.88, standard 
deviation 4.36 and the comparison between pre-test scores and post-test scores showed that the post-
study test scores were higher than the scores. Before studying with statistical significance at the level of 
0.05. This experimental set is also the starter learning kits for smart farm system and Internet of thing. 
 

keywords : smart farm, microcontroller, internet of things 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนต่างวัฒนธรรม 

THE RESULT OF EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIES TO PROMOTE CULTURAL 
CONCEPTS FOR THE STUDENTS FROM DIFFERENT CULTURES 

 

                         สุนิสา  จันทร์โฉม    ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณโุลก 
corresponding author  e-mail :  nuisunisa21@gmail.com 

 

บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์ทางวัฒนธรรมของนักเรียนต่างวัฒนธรรมท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ และเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางวัฒนธรรมของนักเรียนต่างวัฒนธรรมหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 ด าเนินการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนต่างวัฒนธรรมท่ีใช้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมม้ง ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 29 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ท่ีส่งเสริมมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม และแบบประเมินมโน
ทัศน์ทางวัฒนธรรม ด าเนินการวิจัยโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จ านวน 5 แผน เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 
วิเคราะห์ข้อมูลมโนทัศน์ทางวัฒนธรรมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t – test 
(One sample test) ผลการวิจัย  พบว่า  (1)  นักเรียนต่างวัฒนธรรมท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีมโนทัศน์ทาง

วัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.53) โดยนักเรียนไทยท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีมโนทัศน์ทาง

วัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.51) และนักเรียนม้งท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีมโนทัศน์ทาง

วัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.56) (2) นักเรียนต่างวัฒนธรรมท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีมโน
ทัศน์ทางวัฒนธรรมหลังเรียน (ร้อยละ 91.85) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ มโนทัศน์ทางวัฒนธรรม นักเรียนต่างวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to study the cultural concepts of students from different cultures 
studied through experiential learning activities and compare the cultural concepts of students from different 
cultures after learning by using experiences learning activities with criterion, 70 percent. Conducting quasi-
experimental research, the sample group consisted of 29 grade 9 students which different cultures of 
Banchattrakan School, Chattatrakan district, Phitsanulok, Thailand in 2nd semester of academic year 2018. The 
tools used in the research were the experimental instruments were the experience learning activities plan which 
promoted cultural concepts, and the tools for collecting are the evaluation of cultural concepts. The research 
was conducted by using 5 learning experiences activities for 16 hours. Analyze cultural conceptual data by using 
mean of standard deviation and t – test (one sample). The results of the research revealed that (1) the 

intercultural students who learned with the experience of learning activities had the highest level ( X  = 3.53), 

the Thai students who learned with the experience learning activities has the highest level at ( X  = 3.51), and 
the Hmong students who learned with the experience learning activities has the highest level at ( X  = 3.56). (2) 

The intercultural students who learned with the experience of learning activities had cultural concepts 91.85 
percent higher than the criteria of 70 percent with statistical significance at the level of .05. 
Key words: Experiential learning activities, Cultural concepts, Intercultural students 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ  
   ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

THE RESULTS OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON SITUATED LEARNING ACTIVITIES 
TO ENHANCE GRADE 10 STUDENTS' MEDIA LITERACY ABILITY 

 

                         ณัฐวุฒิ สุดจติร์  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : nut_nuttiw@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถดา้นการรูเ้ท่าทันสื่อและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการ
รู้เท่าทันสื่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ ด าเนินการวิจัยแบบ 
กึ่งเชิงทดลอง (Quasi-Experimental Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และแบบวัดความสามารถด้านการ
รู้เท่าทันสื่อ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนครไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 36 คน 
ด าเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์  จ านวน 4 แผน เป็น
เวลา 12 ช่ัวโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติทดสอบที 
(t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า (1) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ มีความสามารถด้านการ

รู้เท่าทันสื่อหลังเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.21 , S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาระดับความสามารถด้านการรู้เท่าทัน

สื่อในแต่ละด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X = 4.13 - 4.38, S.D. = 0.18 
- 0.46) และเมื่อพิจารณาระดับความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อเป็นรายกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการ

รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม ( X = 4.13 - 4.32, S.D. = 0.23 - 0.32) และ (2) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงสถานการณ์มีความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียน ( X = 4.21, S.D. = 0.19) สูงกว่าก่อนเรียน ( X =1.97, 
S.D. = 0.13) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อทุกด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงสถานการณ์ การรู้เท่าทันสื่อ  
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study Grade 10 students’ Media literacy ability and  2) 
to compare grade 10 students' Media literacy before and after learning with Situated learning activities. 
The researcher utilized the Quasi-Experimental research methodology. The instruments used in the study 
included Situated learning lesson plans on Social Studies, Religion and culture on the topic "Citizens know 
the Media Literacy” for Grade 10 students and Media Literacy test. The sample was grade 10 students 
from Nakhonthai school consisted of 36 tenth-grade students who studied in the first semester of the 
2019 academic year. Data were analyzed using Mean, Standard deviation and t-test dependent. The 
researchers results revealed that (1) Students' media literacy ability after learning with Situated learning 
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activities was generally at high level ( X = 4.21, SD = 0.19). Considering students' media literacy ability in 

each aspect, it was found that Students' media literacy was at a high level in all aspects ( X = 4.13 - 4.38, 
S.D. = 0.18 - 0.46) and when considering the level of students' media literacy by activity, it was found that 

students' media literacy in all activities was at a high levels ( X = 4.13 - 4.32, S.D. =  0.23 - 0.32) and (2) 
students learning with activities Research findings were as follows: (2) Students' media literacy ability after 

learning with Situated learning activities was significantly higher ( X = 4.21, SD = 0.19) than before ( X = 
1.97, SD = 0.13) at .05 level. 
 
keywords : learning activity, situated learning, media literacy             
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
THE DEVELOPMENT OF SCIENCE TEACHING MODEL USING THE WANNASIN MODEL 

 TO PROMOTE AN ABILITY TO SOLVE PROBLEM CRITICALLY OF 
 PRATHOM SUKSA 5 STUDENTS (GRADE 5) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 
WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ 4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ 
WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “รัชมังคลานุสรณ์” สังกัดส านัก
การศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการ
สอนวิทยาศาสตร์  โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ              
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการสอน 4) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 6) 
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) การทดสอบหาค่าที (t-test 
dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือเรียกว่า 
WANNASIN Model โดยมีองค์ประกอบดังน้ี หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการการเรียนการสอน สาระหลัง สิ่งท่ีส่งเริมการ
เรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการการเรียนการสอน 
6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (World of excitement and Arouse interest : WA) 2) ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(Navigate the idea : N) 3) ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Narrow down the idea : N) 4) ขั้นการน าไปใช้ (Apply the idea : A) 
5) ขั้นสรุป (Summary : S) และ 6) ขั้นความคิดรวบยอด (Imperative idea and Need thinking evaluating : IN) มีค่า
ประสิทธิภาพ 86.11/87.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริม
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ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ์โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน  วิทยาศาสตร์  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop and find the efficiency of science teaching 

model by using the WANNASIN Model to enhance the ability in solve problems critically of prathom suksa 
5 students as efficiently as 80/80, 2) to compare the learning achievement of prathom suksa 5 students 
learning by using the science teaching model using the WANNASIN Model to promote the ability in solve 
problems critically before learning and after learning management, 3) to compare the  ability of critical 
thinking in problem solving of prathom suksa 5 students learning by using the science teaching model 
using the WANNASIN Model to promote the ability in solve problems critically before and after learning 
management, 4) to compare the science process skills of prathom suksa 5 students learning by using the 
science teaching model using the WANNASIN Model to promote the ability in solve problems critically 
before and after learning management and 5) to study the satisfaction of prathom suksa 5 students 
towards teaching by using the WANNASIN Model to promote the ability in solve problems critically of 
prathom suksa 5 students. The sample group used in this research was 36 prathom suksa 5 students at 
Tessaban 2 (Ratchamangkhanusorn) School under the department of Education, Sisaket Municipality, 
Department of Local Administration, Ministry of Interior in the second semester of academic year 2018 by 
purposive sampling. The research instruments consisted of 1) science teaching model by using WANNASIN 
model to enhance ability of critical thinking in problem solving of prathom suksa 5 students, 2) learning 
management plan, 3) assessment form for teaching consistency, 4) academic achievement test, 5) test of 
critical thinking ability to solve problems, 6) science process skill tests and 7) satisfaction questionnaire of 
prathom suksa 5 students. Statistics including percentages, mean, standard deviation, t-test, and content 
analysis were used to analyze. The research findings revealed that. 1. The teaching model, named 
WANNASIN Model, enduringly, consisted of principles, objectives, lesson plan, substance, learning objects, 
social systems, principles of response and support. The instructional model developed has 6 steps of 
teaching process, there are as follows; 1) world of excitement and arouse interest: WA, 2) navigate the 
idea: N, 3) narrow down the idea: N, 4) apply the idea: A,  5) summary: S and 6) imperative idea and need 
thinking evaluating; IN. The efficiency value was 86.11/87.67 which meets the standard 80/80 criteria set. 
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2. The comparison result of learning achievement before and after learning management with science 
teaching model by using WANNASIN Model to promote ability of critical thinking in problem solving of 
prathom suksa 5 students, it was found that prathom suksa 5 students had higher learning achievement 
after learning than before learning at the statistically significant at the .05 level. 3. The comparison result 
of the ability of critical thinking in problem solving before and after learning management with science 
teaching model by using WANNASIN Model to promote ability of critical thinking in problem solving of 
prathom suksa 5 students, it was found that prathom suksa 5 students had higher of critical thinking in 
problem solving after learning than before learning at the statistically significant at the .05 level. 4. The 
comparison result of the science process skills before and after learning management with science 
teaching model by using WANNASIN Model to promote ability of critical thinking in problem solving of 
prathom suksa 5 students, it was found that prathom suksa 5 students had higher of science process skills 
after learning than before learning at the statistically significant at the .05 level. 5. The students satisfied 
on science teaching model using the WANNASIN Model to promote an ability to solve problem critically 
of prathom suksa 5 Students in overall at the highest level. 

 
keywords : teaching  science  promote an ability to solve problem critically 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน 3) น าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา  ประชากรของการวิจัยคือนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 34 คน ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้ข้อสอบ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และข้อสอบ HSK ระดับ 2 เพื่อหาความสัมพันธ์ของทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.39 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งช้ีให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กันในด้านบวก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถน ามาบูรณาการและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ จากการใช้กิจกรรมที่เป็นการฝึกทักษะทั้งสองภาษาควบคู่ไปด้วยกัน  
  
ค าส าคัญ : ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถภาษาจีน  ความสัมพันธ์ 

  
Abstract 

 The purpose of this study was to 1) investigate English and Chinese proficiency, 2) find out the 
relationship between English and Chinese, and 3) use the result as the guideline to enhance Chinese skills 
along with English skills for students through learning activities. The population was 34 first-year students 
majoring in teaching Chinese program at the Faculty of Education, Udon Thani Rajabhat University. The 
data were collected using the English proficiency test of the university and HSK level 2 test to study the 
relationship. The result of Pearson correlation coefficient was 0.39 at the significance level of 0.05, which 
indicates a positive relationship between the English proficiency and Chinese proficiency. Therefore, the 
integration of English and Chinese through learning activities could be employed to enhance students’ 
language skills. 
    
keywords : english proficiency, chinese proficiency, relationship   
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การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 

A STUDY OF TRANSFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
UNDER PHITSANULOK PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 

 
                         พิมพ์ชนก  นราศรี1*  และนงลักษณ์  ใจฉลาด2   

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  
*corresponding author email:  Banpim_201@hotmail.com 

  
บทคัดยอ่ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีประชากรเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 114 แห่ง ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นสถานศึกษา จ านวน 92 แห่ง  กลุ่มของผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 92 คน และครูหัวหน้าฝ่าย
วิชาการ จ านวน 92 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 184 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ด้านการใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ 
และมภีาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากจ านวน 3 ด้าน โดยเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ต่ าสุด ดังน้ี การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาและด้านการจูงใจด้านแรงดลใจ ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study the Transformational leadership’s the school administrators 
under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1. The population of the study was 114 
schools under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1.The selection of the sample by 
selecting through the Table of Krejcie & Morgan were the sample of 92 schools consisted by 92 school 
administrators and 92 chief academic teachers totally 184 persons. The research instrument was rating scale 
questionnaires with five levels. The statistics used for analysis were mean and standard deviation. The results 
found that the Transformational leadership’s the school administrators under the Office of Phitsanulok 
Primary Educational Service Area 1 in overall the was at the high level and considered in an aspect found that 
study the Transformational leadership’s the school administrators was the most at the high level as followed 
the using of idealized influence and the Transformational leadership’s the school administrators was the  at 
the high level 3 aspects by ordered from the highest to the lowest mean in order as followed individualized 
consideration, intellectual stimulation and  inspirational motivation  respectively. 
 
keywords :   transformational leadership, school administrator, teacher 
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“พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า”  
: บทบาทและสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น 

“DESCENDANT OF THE CENTURY AND THE MEMORY OF THE MEMORY OF THE BLACK 
ROSE-CAT” : ROLES AND STATUS OF MALE CHARACTERS IN THE EXILED CHINESE FAMILY 

 

นภัสวรรณ เจ๊กพ่วง  ลลนา ปิงเมอืง* วรพรรณ โพธ์ิบาทะ  โสรญา จันทิมา และขวัญชนก นัยจรัญ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail: t_lalana@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและสถานภาพของตัวละครชายในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นและศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น ในนวนิยายเรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า ด าเนินการวิจัย
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและอธิบายโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบบทบาทของตัวละครชาย คือ ผู้ชายในฐานะบิดา
มีหน้าท่ีในการดูแลทุกคนในครอบครัว และสร้างฐานะทางครอบครัว ผู้ชายในฐานะบุตร ลูกชายมีหน้าท่ีสืบสานกิจกรรมของครอบครัว 
ผู้ชายในฐานะพี่น้องผู้ชายมีหน้าท่ีดูแลน้องทุกคน และผู้ชายในฐานะสามีท่ีมีสิทธิ์ขาดในชีวิตของภรรยาและสถานภาพของตัวละครชาย 
ปรากฏสถานภาพของผู้ชาย คือ ผู้ชายทีม่ีสถานภาพเป็นบิดาเป็นใหญ่ท่ีสุดในครอบครัว สถานภาพของลูกชายแบ่งเป็นลูกบุญธรรมจะไม่
มีสิทธิ์ใด ๆ ในครอบครัว ตรงข้ามกับลูกชายท่ีแท้จริงจะมีสิทธิ์อย่างชอบธรรมต่อทรัพย์สินรวมถึงควบคุมชีวิตของคนในครอบครัวได้
ยกเว้นบิดา อีกท้ังยังมีสถานภาพเป็นผู้รับมรดกของครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว ปัจจัยท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของตัวละครอันเป็นภาพแทนผู้ชาย
ในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่นมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางครอบครัวท่ีเป็นครอบครัวใหญ่มีการแต่งภรรยาเข้าบ้านสามี ปัจจัยทาง
สังคม ปัจจัยทางการศึกษาส่งผลโดยตรงต่อวิธีคิดของคน รวมถึงการใช้ชีวิตของคนด้วย และปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งผลให้ครอบครัวคนจีน
พลัดถิ่นท่ีมีพ้ืนฐานครอบครัวมาจากความยากจน จึงต้องมีความมุ่งมั่นท่ีจะขยันท ามาค้าขายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึ้น  
 

ค าส าคัญ : พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า บทบาทและสถานภาพ ตัวละครชาย คนจีนพลัดถิ่น 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the roles and status of male characters in Chinese 

displaced families and to study the factors affecting the way of life of Chinese displaced families in the novel 
“Descendant of the Century and The Memory of The Memory of The Black Rose-Cat.” This research utilized 
qualitative research methods and data was analyzed using descriptive analysis. The research results revealed that 
the male characters' roles are: men as father, responsible for looking after everyone in the family and establishing 
a family status. Man, as son: The son is responsible for carrying on family activities.  Men as an elder brother have 
the duty to look after everyone in the family and men as husbands have exclusive rights in the wife’s life. The 
status of the male character appears that the man as a father is the highest member and head of the family.  The 
status of a son is divided into adopted son who does does not have any rights in the family as opposed to a true 
or biological son, who has the right to do property and control the life of the entire family members except the 
father. He also has the status as the sole heir of the family.  Factors that affect the way of life of the male 
characters in the Chinese displaced Chinese families include: The family factor such as a large family gets married 
and brings in the wife to the husband's house.  Social factors related to Educational factors which directly affect 
the way people think and the way of life and economic factors resulting from the fact that displaced Chinese 
families are poor and must therefore be determined and diligent in trading to improve the well-being of their life 
 

keywords : “descendant of the century and the memory of the memory of the black rose-cat”,  
                 roles and status, male characters, the exiled chinese family 
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รสสุคนธ์ นาขุม*  พัชจีราจันทร์ทอง  นิธิกานต์ข าสว่าง   วินิตาแตงน้อย  และขวัญชนก นัยจรญั  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่อง “Colorful” ตามทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของคาเรน ฮอร์นาย ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กรอบการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละคร
เอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของคาเรน ฮอร์นาย ที่ประกอบไปด้วยความกังวลพื้นฐาน ความต้องการและความเป็นตัวตน 
อธิบายผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพของตัวละครเอกคือมาโคโตะ มีความหวาดกังวล
พื้นฐานท่ีอย่างรุนแรงและสะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก คือ ครอบครัว และปัจจัยภายในคือ
อุปนิสัยที่เก็บตัวและขี้กลัวด้านความต้องการ บุคลิกภาพของมาโคโตะปรากฏ 3 ลักษณะคือ การพยายามเข้าหาบุคคลเพื่อ
ต้องการการยอมรับ การถอยหนีจากบุคคลเมื่อผิดหวังและการเข้าปะทะบุคคลเมื่อความต้องการของตนไม่เป็นไปตามแบบที่
คาดหวังไว้ การปะทะมี 2 แบบ คือ การปะทะกับตัวเองโดยการฆ่าตัวตาย และการปะทะกับผู้อื่นเพื่อระบายความเก็บกดใน
จิตใจ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อบุคลิกภาพด้านความเป็นตัวตน คือ มาโคโตะมีสภาวะตนจริงตรงกันข้ามกับตนในอุดมคติจึงส่งผลต่อ
บุคลิกภาพท าให้มาโคโตะที่เป็นตนจริงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อยุติปัญหา ส่วนมาโคโตะที่เป็นตนในอุดมคติมีความคิด มีเหตุผล 
เห็นคุณค่าในตัวเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

ค าส าคัญ : นวนิยาย เรื่อง Colorful  บุคลิกภาพตัวละคร  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์  คาเรน ฮอร์นาย 
 

Abstract 

The purpose of this research was to analyze the character personalities from the novel 

"Colorful" according to Karen Horney's psychoanalytic theory, which consists of basic anxiety, needs, self-
identity. The research was conducted using a qualitative research methodology and data was analyzed 
using descriptive analysis. The research found that the character personality of Makoto, is severe anxiety 
that has been accumulated for a long time.  This is as a result of external factors such as family and 
internal factors including introverted and timid.  Makoto's anxiety personality is evident in 3 ways: trying to 
meet people for acceptance, retreating from people when he feels disappointed and encountering 
people when his needs are do not meet his expectations. There are two types of encounters: committing 
suicide and clashing with others to release pressure in the mind.  These things affect Makoto’s personality 
character, causing Makoto to know his true personality by committing suicide in order to end the problem 
and in relation to Makoto’s ideal personality, he has thoughts, reasons, and value in himself as he is clash 
with other people to clear problems and be able to live happily with others 

 

keywords : colorful, personality, psychoanalytic theory, karen horney 
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แรงจูงใจ กลยุทธในการเรียนภาษาและผลสัมฤทธิทางการเรียน: กรณีศึกษาผู้เรียนที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ
ในห้องเรียนขนาดใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทย 

L2 MOTIVATION, LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND LEARNING ACHIEVEMENT:  
A STUDY OF THAI UNIVERSITY NON-ENGLISH MAJORS IN LARGE CLASSROOMS 

 
                                                              ปิยวัฒน์ ศรีนุเสน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 

corresponding author e-mail : psrinusen25@gmail.com                                                                 
 

บทคัดย่อ 
 แรงจูงใจและกลยุทธทางการเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลที่มีผลต่อการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยน้อย
ช้ินท่ีท าการวิจัยเกี่ยวกับผู้เรียนท่ีไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษในห้องเรียนขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้ได้ท าการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่าง 
แรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรู้ว่ามอีิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหรือไม่ ในห้องเรียนที่มีผู้เรียนมากกว่า 100 คน มีการใช้
แบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เรียน 385 คน ที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยผู้เรียนสายวิทย์ 125 
คน และสายสังคมศาสตร์ 260 คน ผลการวิจัยระบุว่า แรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรู้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ นอกจากน้ีแล้วผู้เรียนสายวิทย์และสายสังคมศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกันในการใช้แรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบ่งช้ีว่า มีลักษณะเฉพาะต่อรูปแบบการเลือกใช้กลยุทธการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนสายวิทย์และสายศิลป์ นอกจากนี้พบว่ามีลักษณะเฉพาะระหว่างผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงและผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอ่อนต่อความคมชัดของแรงจูงใจ 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ กลยุทธการเรียนภาษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 
                                                                    

Abstract 
  Motivation and LLSs are important factors influencing EFL learners’ success in language learning. 
However, little is documented about Thai university non-English majors in a large classroom. This study 
investigated how L2 motivation and LLSs interact in relation to EFL learning achievement in a classroom 
of more than one hundred university students. A five-Likert scale questionnaire and semi-structured 
interview were used to collect data from 385 non-English major students. The participants were 
categorized into two different groups: science-oriented discipline of study (N = 125) and social science-
oriented discipline of study (N = 260). Results indicated that L2 learning motivation and language learning 
strategies are positively associated with the participants’ EFL learning achievement. However, there was 
no significant difference in L2 motivation and LLSs between the two cohorts of participants. The analysis 
of qualitative data indicated that there are some particular characteristics unique to Thai EFL learners. 
The current findings are discussed in relation to the literature that has attempted to explain the nature of 
Thai EFL learner behavior. Pedagogical implications are also discussed.  
 
keywords : L2 motivation, language learning strategies, learning achievement, EFL learners 
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การวิเคราะห์การแสดงแหล่งที่มาของความรู้ในบทผลการวิจัยและอภิปรายผลของงานวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เขียนชาวไทยและเจ้าของภาษา 

INVESTIGATING EVIDENTIALITY IN FINDINGS AND DISCUSSION CHAPTERS OF MASTER’S 
THESES WRITTEN IN ENGLISH BY THAI AND ENGLISH NATIVE WRITERS 

 
                         ขวัญชนก ไทยนา และวรรณประภา สุขสวัสดิ ์

 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : khwanchanok81@gmail.com 

   
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิเคราะห์การแสดงแหล่งที่มาของความรู้ในบทผลการวิจัยและอภิปรายผล
ของงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เขียนชาวไทยและเจ้าของภาษา โดยกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้คือ วิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เขียนชาวไทยจ านวน 5 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาจ านวน 5 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ทั้งผู้เขียนชาวไทยและเจ้าของภาษามี
การใช้การแสดงแหล่งท่ีมาของความรู้ในบทผลการวิจัยและอภิปรายผลอย่างหลากหลายเหมือนกัน แต่มีความถี่ในการใช้การ
แสดงแหล่งที่มาของความรู้แต่ละประเภทต่างกัน นอกจากนี้  จากการวิเคราะห์พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ระหว่างผู้เขียนชาวไทยและเจ้าของภาษาในการแสดงแหล่งที่มาของความรู้ในงานเขียน 
 
ค าส าคัญ : การแสดงแหล่งที่มาของความรู้  อภิวาทกรรม  งานเขียนเชิงวิชาการ 
 

Abstract 
 This study examined how evidentiality written by Thai and English native writers was used, and 
whether differences existed in the Findings and Discussion chapters of English second language learner’s 
master’s theses. Five master’s theses written in English by Thai writers and five written by English native 
writers were selected as primary data of the study. Results showed similarities and differences found 
among both Thai and English native writers. For the similarities, both Thai and English native writers 
applied various types of evidentials to their master’s theses. As for the differences, among four types of 
evidentials, although reporting evidentials were the most frequently used, the findings revealed that Thai 
and native English writers applied different frequencies of reporting evidentials in their Findings and 
Discussion chapters. There was no significant difference among Thai and English native writers in their use 
of evidentiality. This study will hopefully shed more light on evidentiality in academic writing. 
 
keywords : evidentiality, metadiscourse, academic writing 
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การศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

THE STUDY OF MOTIVATION OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING AMONG 
UNDERGRADUATE ENGLISH MAJOR STUDENTS AT NARESUAN UNIVERSITY, THAILAND 

 
ณัฏฐ์ สุปินตา*  และจันทิมา ซิมปส์ัน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณโุลก 

  *corresponding author e-mail: nutsupinta@gmail.com  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายคือศึกษาประเภทของแรงจูงใจของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจของนิสิตช้ันปีที่ 1-4 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของแรงจูงใจของนิสิต
และระดับภาษาอังกฤษของนิสิต กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยมีจ านวน 276 คนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2562 เครื่องมือวิจัยท่ีใช้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่านิสิตเอกวิชาภาษาอังกฤษมีแรงจูงใจทั้ง 2 ประเภทใน
การเรียนภาษาอังกฤษอยูใ่นระดับสูง อน่ึงนิสิตมีแรงจูงใจเชิงเครื่องมือสูงกว่าแรงจูงใจเชิงบูรณาการ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
มีความแตกต่างของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในกลุ่มของนิสิตแต่ละช้ันปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและผลการวิจัยยัง
ช้ีให้เห็นว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของแรงจูงใจกับระดับภาษาอังกฤษของนิสิต 
 

ค าส าคัญ : แรงจูงใจ การเรยีนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ 

 
Abstract 

 This study aims to investigate the motivational types of learning for English Major Students 
studying English language, to explore the differences of motivation among year 1, 2, 3, and year 4 
students, and to examine the correlation between motivation types and language levels of the students.  
The participants were 276 students enrolled in semester 1 of 2019. The instrument was a questionnaire. 
The findings revealed that the students majoring in English had high level of both types of motivation to 
learn English. It indicated the students were highly motivated by instrumental motivation rather than 
integrative motivation. The results also demonstrated that there were statistically significant differences of 
motivation among them, and there was no correlation between motivational types and their English 
language levels. 
 

keywords : motivation, English language learning, instrumental motivation, integrative motivation  
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การศึกษาอัตลักษณ์จุดเด่นของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย 
เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 

THE STUDY THE IDENTITY THE CHARACTER OF TOSAKAN OF IN THAI LITERATURE TO 
DEVELOP THE PATTERN OF SOUVENIR PRODUCTS 

 
 พลพัฒน์ จันเสี่ยน*  เอกรัตน์ ปักษา ปรารถนา ศิรสิานต์ และสถาพร หิมวันต ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  

corresponding author e-mail* sevensed@outlook.com@hotmail.com 

  

บทคัดย่อ 

การศึกษาอัตลักษณ์จุดเด่นของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ในครั้งนี้  
มีวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย และประการที่
สอง เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อให้เกิดการ
สะท้อนศิลปวัฒนธรรม หรือเข้าถึงเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยการศึกษาทฤษฏี เอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การออกแบบลวดลายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม และการจัดวางองค์ประกอบ เทคนิคออกแบบกราฟฟิก ด้าน
ความน่าสนใจ ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามตัวแปรท าการศึกษาน าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบในข้อ
ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ต่อไป ด าเนินขั้นตอนการออกแบบ น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ต ารา หลักการออกแบบท าการออกแบบร่างตามแนวคิดที่สอดคล้องกับตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อแสดงเอกลักษณ์
ที่ชัดเจน โดยการตัดทอนรูปร่างรูปทรงของศีรษะของทศกัณฐ์ใช้การวางซ้ า และการจัดจังหวะ สีสันที่ใช้ดึงมาจากฉากละครที่
เป็นจุดเด่นของการแปลงกายต่างๆ จากนั้นผู้ด าเนินการวิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบถึง
ความต้องการและการออกแบบลวดลายทศกัณฐ์ประเภทของใช้ของที่ระลึกและเอกสารแนะน าโดยมีความพึงพอใจ
การศึกษาอัตลักษณ์จุดเด่นของตัว ละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทยเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกลวดลายรูปทรงสีสัน

มีความสวยงาม กลมกลืนกัน (


X  = 4.63, SD = 0.48 ) อยู่ในระดับมากที่สุด รูปแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัด (


X  = 4.42, SD = 0.57 ) อยู่ในระดับมาก รูปแบบสามารถสร้างแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือก (


X  = 4.22, SD = 0.77 ) อยู่

ในระดับมาก รูปทรงได้สัดส่วนและเหมาะสม (


X  = 4.42, SD = 0.67 ) อยู่ในระดับมาก ขนาดสัดส่วนของลวดลายเหมาะกับ

กระเป๋าและเคสโทรศัพท์ (


X  =4.40, SD = 0.64 ) อยู่ในระดับมาก ซึ่งคุณค่าที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความสนใจในวรรณคดีไทย และซึมซับโดยรูปแบบของการสะท้อนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ค าส าคัญ : อัตลักษณ์ ตัวละครทศกัณฐ์ การพัฒนาลวดลาย ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

 

Abstract 

 The study of identity characteristics of the Thasakan characters in Thai literature in order to 
develop the pattern of souvenir products. In order to develop the pattern of souvenir products from the 
character Thasakan in Thai literature And secondly To study the satisfaction in the development of the 
pattern of souvenir products from the character Thasakan in Thai literature To reflect the art and culture 

25 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

Or access to stories of Thai literature. studying the theory Documents, textbooks and related research For 
the design of learning patterns for understanding in the culture And composition Graphic design 
techniques Interesting aspects Conducting questionnaires according to educational variables For further 
use Carry out the design process Using the information obtained from researches from textbooks, design 
principles, to design sketches based on concepts that are consistent with the Tosakan characters in Thai 
literature. To show a clear identity By cutting down the shape of the head of the Ravana And rhythm The 
colors used to draw from the drama scenes are the hallmarks of various physicaltransformations.  
    Then, the researcher used questionnaires as a tool to collect information to know the needs 
and designs of the design of the type of souvenirs and recommended documents with satisfaction. 
Tosakan drama in Thai literature to develop patterns, products, souvenirs, patterns, shapes, colors, 
beautiful and harmonious (= 4.63, SD = 0.48) at the highest level The pattern is beautiful, distinctly 
unique (= 4.42, SD = 0.57) at a high level. The form can generate gravity in making decisions (= 4.22, SD = 
0.77) at a high level. The shape was proportional and appropriate (= 4.42, SD = 0.67) at a high level. The 
size of the pattern is suitable for the phone case and bag (= 4.40, SD = 0.64) at a high level. Which the 
value derived from this research is to promote interest in Thai literature And absorbed by the pattern of 
reflection of products used in daily life 
 
keywords : identities, the character of tosakan, pattern development, souvenir 
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บทคัดย่อ 

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหน้าที่ของอาจารย์บกในหมู่บ้านมะขามค่อม ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 2) ศึกษาอิทธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมกับความสัมพันธ์ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน บ้านมะขามค่อม 
ต าบลยางซ้าย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้  เก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยมารักษาหรือมาให้ช่วยเหลือ 62 คน 
แบ่งเป็น 3 เกณฑ์ช่วงอายุ ด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตจากสถานการณ์จริง ผลการศึกษาพบว่า หมวดกรณีศึกษาโรคภัยไข้
เจ็บมีจ านวนผู้ที่เข้าไปให้รักษาหรือช่วยเหลือมากที่สุด คือ 18 คน อยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัย
ผู้สูงอายุ ส่วนหมวดกรณีศึกษาหน้าที่การงานกับโชคลาภความร่ ารวยมีจ านวนผู้ที่เข้าไปรักษาเท่ากัน คือ 12 คน อยู่ในเกณฑ์
ช่วงอายุ 26-49 ปี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัยท างาน และหมวดกรณีศึกษาการเรียนกับความรักมีจ านวนผู้ที่เข้าไปรักษาเท่ากันอีก
เช่นกัน คือ 10 คน อยู่ในเกณฑ์ช่วงอายุวัยเด็ก-25 ปี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์วัยเด็กและวัยรุ่น ทั้งนี้หมวดกรณีการศึกษาโรคภัยไข้
เจ็บมีจ านวนผู้ให้ความสนใจในการเข้าไปรักษาหรือให้ช่วยเหลือมากที่สุด เพราะเป็นวัยผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นวัยที่ให้ความสนใจ
กับเรื่องของสุขภาพและครอบครัวเป็นส าคัญ จึงพบผลของการวิจัยในด้านนี้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าหมวดกรณีศึกษาทั้ง 5 
หมวดนี้ เป็นด้านที่ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าไปให้อาจารย์บกรักษาหรือช่วยเหลือ สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมส่วน
ใหญ่ให้ความเช่ือถือและศรัทธาในปราชญ์ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติขึ้นกับตนเองหรือคนใน
ครอบครัว สิ่งแรกท่ีสันนิษฐานก่อน คือ อาจเกิดจากอ านาจผีหรือสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ ท่ีท าให้เกิดอาการขึ้น เช่น การเจ็บไข้
ได้ป่วยต่าง ๆ ตามร่างกาย ซึ่งเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ก็จะไปให้ปราชญ์ชาวบ้านหรืออาจารย์บกช่วยท านายทายทัก หากผลการ
ท านายดี ไม่พบสิ่งลี้ลับใด ๆ กระท า ก็จะเสริมสิริมงคลขับไล่สิ่งที่ไม่ดีโดยการให้อาจารย์บกท าพิธีอาบน้ ามนต์สะเดาะเคราะห์
ให้ เพื่อความสบายใจ แต่หากผลการท านายออกมาไม่ดี หรือมีผีกระท าจริง ก็จะให้อาจารย์บกหาวิธีการรักษาเพื่อให้หายเป็น
ปกติด้วยวิธีการท้องถิ่นแบบของอาจารย์บกเอง คือ การรักษาด้วยคาถาอาคม จึงแสดงให้เห็นว่าอาจารย์บกนั้น  
มีความส าคัญกับการด าเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้านมาก ทั้งการประกอบอาชีพการงาน และการอยู่รอดปลอดภัยของชีวิต
ตนเองและคนในครอบครัว 
 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ พิธีกรรม อาจารย์บก หมู่บ้านมะขามค่อม 
 

Abstract 
The objective of this article is to 1) study the duties of Ajarn Bok in Makham Kham Village, Yang 

Sai Subdistrict, Mueang District, Sukhothai Province. 2) Study the influence of beliefs and rituals and 
relationships on the way of life of the villagers. Makham Kham house,Yang Sai Subdistrict, Mueang District, 
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Sukhothai Province. Data were collected from 62 interviewees who had been treated or helped, divided 
into 3 criteria, age range by interviewing and observing from real situations.The study found that In the 
case of disease education, there are 18 people who go to treatment or help the most, which is within the 
age range of 50 years, which is considered the age of the elderly. As for the case of education, career and 
fortune, the wealth has the same amount of people who come to maintain, which is 12 people Within 
the age range of 26-49 years, which is classified as a working age And in the case of education and love, 
there are the same number of people who are admitted as well, which is 10 people in the age range of 
25-year-old which is classified as children and adolescents. In the case of disease education, there are the 
numbers of people who are interested in treating or helping the most. Because it is the age of the elderly 
this will be an age that focuses on health and family matters. Therefore found the most research results 
in this field Shows that all 5 case studies in this section are the areas that villagers are interested in going 
to Master Bok to treat or help Reflecting that most people in society are very trust and faith in the local 
philosopher When illness or abnormality occurs to oneself or family members The first thing that is first 
assumed is that it may be caused by ghosts or supernatural mysteries. Causing symptoms Such as illness 
and illness, which when the symptoms occur Will go to have the villagers sage or Ajahn Bok help to 
predict If the prediction results are good If any mysterious things are found, it will enhance the good 
fortune to expel bad things by having Ajarn Bok perform a bathing ceremony to exorcise them. For peace 
of mind but if the prediction results are not good or have real ghosts then he would like Ajahn Bok to 
find a remedy for healing in a normal way, with Ajahn Bok's own local method of treatment so showing 
that the land master Is very important for the way of life of the local philosopher both careers and jobs 
and the safe survival of one's own life and family members. 

 
keywords : beliefs, rituals, ajarn bok, makham kham village 
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การประเมินศักยภาพและความคาดหวังในการจัดตั้งคลังปัญญาของสถาบันการพลศึกษา 
POTENTIAL ASSESMENT AND EXPECTAION OF ESTABLISHMENT INSTITUTIONAL 

REPOSITORY AT THE INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION 
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*corresponding author e-mail : uraiwan-_-@hotmail.com 
 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพและความคาดหวังของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในการมีส่วน
ร่วมการด าเนินงานและการจัดต้ังคลังปัญญาของสถาบัน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 
วิทยาเขต แบ่งเป็นกลุ่มอาจารย์/ผู้บริหาร จ านวน 556 คน และหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ จ านวน 17 คน  โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใช้วิธีครอนบาซแอลฟา ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ที่ระดับ 0.81 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
สถาบันไม่มีศักยภาพในการจัดต้ังคลังปัญญาทัง้จ านวนผลงานทางวิชาการและบุคลากรทีไ่ม่มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมและการลง
รายการMetadata แต่มีความคาดหวังให้มีการจัดต้ังคลังปัญญาในระดับมาก เช่นเดียวกับความคาดหวังการมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง

คลังปัญญาสถาบัน( x  =4.19 ; S.D.=0.72; x = 4.23 ; S.D. = 0.69) โดยมีความต้องการบุคลากรที่มีวุฒิบรรณารักษศาสตร์ที่มี
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานประจ า มีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ และปรับปรุงระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้ 
 

ค าส าคัญ : คลังปัญญา ศักยภาพ ความคาดหวัง สถาบันการพลศึกษา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to assess the potential and expectations of personnel at the 

Institute of Physical Education in participating in the operation of the institute's intelligence. The population 
applied in this study is personnel at the Institute of Physical Education from 17 campuses. The instruments 
used for data collection in were questionnaires. The examination of the reliability of the questionnaire is 
based on the Cronbach Alpha method. The alpha coefficient was at 0.81. The statistics used for data analysis 
were frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The research found that composition 
that is a feature of the intelligence library in the overall picture has no potential for the establishment of 
institutional intelligence. Personnel does not have  Knowledge and skills in using the program and cataloging 
metadata. In the expectation of the establishment of the intellectual, the population representatives have 

the expectations of the institute to establish the intellectual property at the high level ( x = 4.19; SD = 0.72), 
and expectations for participation in the establishment of the institutional intelligence at every high level too. 

( x = 4.23; S.D. = 0.69). The need for support for the implementation of the intellectual property 
establishment were personnel with a degree in library science, have knowledge and skills in computer 
technology to perform routine tasks, providing sufficient number of computers for use and improve the 
automated library system to be able to use. 
keyword : intellectual resources  potential expectations  institute of physical education 
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การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี         

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
A STUDY OF PROBLEMS FOR ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS IN  THE HER 

ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN INITIATIVE PROJECT UNDER THE 
PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA. 

 
                                                                                        วิรัตน์ ลิ้มธนาวานิชย์  และสมหมาย อ่ าดอนกลอย 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก               

corresponding author e-mail : wiratlim25@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การด าเนินการวิจัยโดยการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาด้วยแบบสอบถาม ประชากรคือ สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  197 แห่ง และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
132 แห่ง โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 132 คน และ ครูผู้สอน จ านวน 132 คน รวมจ านวน 
264 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง       
( x =2.51, S.D.=0.84) ส าหรับปัญหารายด้านเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 1) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( x =2.64, S.D.=1.01)  รองลงมาได้แก่ 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( x =2.63, S.D.=0.90),  3) การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ( x =2.62, S.D.=0.97), 4)การวัดประเมินผลการศึกษา ( x =2.44, S.D.=0.93), 
5)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x =2.33, S.D.=0.80) และปัญหาน้อยที่สุด 6) การนิเทศการศึกษา ( x =2.31, 
S.D.=0.88) 

 

ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ  การศึกษาปัญหา  ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
 

Abstract 
 This research aimed to study the problems for Academic Administration of Schools in the 
children and youth development initiative project of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
under the Primary Educational Service Area. The research used questionnaire to survey the opinions on 
academic administration problems of schools. The samples were 264 respondents consisting of 132 

30 

mailto:wiratlim25@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

school directors and 132 teachers.  The research instrument was a questionnaire. Data were analyzed by 
using mean and standard deviation. The results were as follows : The problems of academic 
administration of schools in children and youth development initiative project of the Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn under the Primary Educational Service Area Office was at a medium level 
( x =2.51, S.D.=0.84). Considering each problem ordered from the highest to the least, they were             
1) researching for educational quality development ( x =2.64, S.D.=1.01), 2) development of learning 
process ( x =2.63, S.D.=0.90), 3) development of material, innovative and educational technology              
( x =2.62, S.D.=0.97), 4) educational evaluation ( x =2.44, S.D.=0.93),  5) school curriculum development    
( x =2.33, S.D.=0.80)  and 6) educational supervision ( x =2.31, S.D.=0.88) 
 

keywords : academic administration, a study of problem, problems for academic administration  
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การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
A STUDY OF THE FUNCTIONS OF TALES IN NITHAN SI KHAO, A SERIES OF LIFE-

DEVELOPMENT TALES BY ART-ONG JUMSAI NA AYUDHYA 

                         ทรงภพ ขุนมธุรส   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

corresponding author e-mail: songphop.kh@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา จ านวน 200 เรื่อง ในฐานะทีเ่ป็นวรรณกรรมเยาวชนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม 
บาสคอม 4 ประการ ผลการวิจัยพบว่า “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท าหน้าที่ตาม
ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของนิทานของวิลเลียม บาสคอม สามารถจ าแนกได้เป็น 1) การสะท้อนภาพสังคม จ านวน 42 เรื่อง     
คดิเป็นร้อยละ 21 2) การให้การศึกษา จ านวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.5 3) การท าให้เกิดการยอมรับแบบแผนพฤติกรรม
ของคนในสังคม จ านวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21 และ 4) การให้ความบันเทิงและเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของ
บุคคล จ านวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12 แสดงให้เห็นว่านิทานสมัยใหม่ในปัจจุบันก็สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ของนิทาน
ตามทฤษฎีบทบาทหน้าท่ีของวิลเลียม บาสคอม ได้เช่นเดียวกันกับข้อมูลคติชน อันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการ
สร้างสรรค์วรรณกรรมประเภทนิทานในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ : บทบาทหน้าท่ี นิทาน คติชนกับนิทานสมัยใหม่ 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the functions of the 200 tales in Nithan Si Khao, A 

Series of Life-Development Tales by Art-ong Jumsai Na Ayudhya as juvenile literature with 4 functions in 
accord with William Bascom’s theory on functions. On the research results, it is found that Nithan Si 
Khao, A Series of Life-Development Tales by Art-ong Jumsai Na Ayudhya functions in agreement with 
Willliam Bascom’s theory on the functions of tales. The tales can be categorized into the following 
categories of functions 1) rendition of reflections of society: 43 tales, which amounts to 21.5%, 2) 
education: 20 tales, which amounts to 10, 3) causing behavioral patterns of people in society to be 
accepted: 42 tales, which amounts to 21 and 4) entertainment and serving as an outlet for the 
individual’s frustration: 24 tales, which amounts to 12%. This shows that present-day modern tales can 
exhibit the functions of tales in accord with William Bascom’s theory on functions the same as Folklore 
information, which reflects Thai people’s wisdom in creating literature in the genre of tale at present.     

 
keywords : functions, tale, folklore and modern tales 
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วรรณกรรมเภสัชกรรมวดัทา่น ต าบลไผล่้อม  อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวดัพิษณุโลก : 
การศกึษาเชิงวเิคราะห ์

PHARMACY LITERATURE OF THANA, TAMBOL PHAILORM, AMPHOE BANGKRATUM, 
PHITSANULOK PROVINCE: AN ANALYTICAL STUDY 

 
กานต์ธีรา จางตระกูล กุลศรม์  เวชกุล อาภาภัทร ธนะบญุ  และภัครพล แสงเงิน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: mild.1234.25540@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

วิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบค าประพันธ์ ภาษาและเนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย 
พบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรค จ านวน 114 ตัวยา พบสมุนไพรทั้งหมด 421 ชนิด ส่วนประกอบที่ไม่ใช่สมุนไพรทั้งหมด 31 
ชนิด และพบกรรมวิธีที่ใช้ในการปรุงยาทั้งหมด 40 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมนี้มีเนื้อหาสะท้อนบริบทของสังคมได้หลาย
ประการ คือ การรักษาโรคของคนในอดีต  อัตราส่วนของยาแต่ละชนิด และสะท้อนสรรพคุณทางยาสมุนไพรแต่ละตัว ดังนั้น 
วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้จึงเป็นวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา และอนุรักษ์ในด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 
ค าส าคัญ : วรรณกรรมเภสัชกรรม วัดท่านา จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
 

Abstract 
 This research aims to study the pattern, language and content of Pharmacy literature. That result 

showed this literature has prose, Thai language and content about symptom and method of disease. It 
founded the 114 drugs to cure disease, the 421 herbal, the 31 non-herbal and the 40 process of drug 
prepare. This literature has content social reflect are the process of past people cure disease, the ratio of 
herbal drug and properties reflecting. This Pharmacy literature has been to studied and to conserve drugs 
local knowledge. 
 
keywords : pharmacy literature, wat thana phitsanulok province, analytical study 
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วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไม้แดง ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก:  
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

PHARMACY LITERATURE OF WAT SRAMAIDANG, TAMBOL ARANYIK, AMPHOE MEUANG 
PHITSANULOK, PHITSANULOK PROVINCE: AN ANALYTICAL STUDY 

 
เกศินี  แก้วนิล นิสิต  เมฆแจ้ง เพ็ญพิชชา  พรมแตง และภัครพล แสงเงิน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณโุลก 
corresponding author e-mail: nisit4856@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

วิจัยเรื่องนี้มุ่งศึกษารูปแบบค าประพันธ์ ภาษาที่ปรากฏและเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้ 
ใช้ค าประพันธ์ชนิดร้อยแก้ว ภาษาไทย  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาการของโรค วิธีการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า 
พบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ทั้งหมด 117 โรค  พบสมุนไพรทั้งหมด 408 ชนิด พบส่วนประกอบในการปรุงยาทั้งหมด 
11 ชนิด และพบกรรมวิธีในการปรุงยาทั้งหมด 9 วิธี วรรณกรรมเภสัชกรรมเรื่องนี้จึงเป็นวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การศึกษา 
และอนุรักษ์ในด้านภูมิปัญญาของยาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างให้คงอยู่สืบไป 
 
ค าส าคัญ : วรรณกรรมเภสัชกรรม วัดสระไม้แดง จังหวัดพิษณโุลก การศึกษาเชิงวิเคราะห ์

 
Abstract 

 This research aims to study the pattern, language and content of Pharmacy literature. That result 
showed this literature has prose, Thai language and content about symptom and method of disease. It 
founded the 117 drugs to cure disease, the 408 herbal, the 11 ingredient of drug prepare and the 9 
process of drug prepare. This Pharmacy literature has been to studied and to conserve drugs local 
knowledge of lower northern of Thailand. 
 
keywords : pharmacy literature, wat sramaidang phitsanulok province, analytical study 
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ความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณ 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

EXPECTATIONS AND BEHAVIORS OF PEOPLE TOWATDS USING THE TRADITIONAL 
PHARMACY SERVICE IN MUEANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 

 
                         นิพนธ์ แก้วต่าย*  โสรญา แก้วนาง และ ดลัลพร อุดถา 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร พษิณุโลก 
*corresponding author e-mail: niponkt@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการร้านขาย
ยาแผนโบราณ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
ประชาชนที่ใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 390 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ          
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลของการวิจัยพบว่า 1.) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
74.9 มีอายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 34.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 29.7 อาชีพค้าขา/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 30.3 
และมีรายได้ระหว่าง 1,000-10,000 บาท ร้อยละ 58.5  2.) พฤติกรรมการเข้ารับบริการของประชาชน ได้แก่ รู้จักร้านขายยา
แผนโบราณส่วนใหญ่จากเพื่อน/คนรู้จัก ร้อยละ 69.7 รูปแบบยาที่ซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณบ่อยที่สุด คือยาแคปซูล    
ร้อยละ 34.4 กลุ่มยาที่ซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณมากที่สุดคือ ยาแก้ปวดเมื่อย ร้อยละ 41.0 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณมากที่สุดคือ ตนเอง ร้อยละ 47.7 โดยปกติแล้วเข้าร้านขายยาแผนโบราณ 1-2 ครั้ง    
ต่อเดือน ร้อยละ 45.6 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณ อยู่ในช่วง 1-100 บาท ร้อยละ 36.4 และ
ความคาดหวังของประชนชนท่ีเข้ารับบริการร้านยาแผนโบราณ โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก 3.) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับความความคาดหวังของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 งานวิจัยนีเ้ป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาร้านขายยาแผนโบราณ ให้มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

ค าส าคัญ : ความคาดหวัง  พฤติกรรมการรับบริการ ร้านขายยาแผนโบราณ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1.) to study the Expectations and behaviors of 

people towards using the Traditional pharmacy service in Mueang District, Phitsanulok Province. In the 
Mueang district 2.) to study the relationship between personal factors and people's Expectations and 
behaviors of people towards using the Traditional pharmacy service in Mueang District, Phitsanulok 
Province. The sample group used in this research was People using traditional pharmacies In the Mueang 
district Phitsanulok province, 390 people use questionnaires as a tool for data collection. Statistics for 
analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. And the Pearson product moment 
correlation coefficient. The result of the research shows that 1.) Respondents Mostly female Accounting 
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for 74.9 percent, aged between 31-45 years, 34.0 percent, bachelor degree education, 29.7 percent, 
trading in personal/business, 30.3 percent and earning between 1,000-10,000 baht, 58.5 percent 2.) 
Behavior of receiving services from the public such as knowing that most of the traditional pharmacies 
from friends/acquaintances,69.7%, the form of medicine bought from traditional pharmacies most often 
was capsule, 34.4%. From the most traditional pharmacies are 41.0% of them were painkillers and 47.7% 
of them are most likely to choose to use traditional pharmacies. Usually, they go to a traditional 
drugstore 1-2 times a month, 45.6%. The average expenditure on using traditional pharmacies is in the 
range of 1-100 baht, 36.4%, and the expectations of the people who use the traditional pharmacies, in all 
6 areas, were at a high level. 3.) Personal factors, such as gender, age, education, occupation, average 
monthly income, correlated with the expectations of the people insignificance at the level of 0.05 The 
research is preliminary data on the development of traditional pharmacies with higher standards. 
 
keyword : expectation, service behavior, traditional pharmacy 
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การศึกษาการใช้หน่วยค าเติมหลังภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ค่า” 
A STUDY OF USAGE OF JAPANESE SUFFIX MEANING “COST” 

 
ฐิติกา ตาปิ๋วเครือ  สุวรรณดีอุ่นเตา่  และ ต่อศักดิ์ รม่สม้ซ่า* 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail: tor402001@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หน่วยค าเติมหลังในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ ค่า ” ค้นหาและ
รวบรวมหน่วยค าเติมหลังที่มีความหมาย “ค่า” จ านวน 5 ค าได้แก่ 費 (ひ : hi),  代 (だい : dai) , 料 (りょう: ryou), 賃 (ち
ん :chin) และ 金 (きん : kin) รวบรวมและคัดเลือกค านามหลักที่ปรากฏร่วมกับหน่วยค าเติมหลังจากเว็บไซต์ Tsukuba  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้หน่วยค าเติมหลังที่มีความหมาย “ค่า” ทั้ง 5 ค า ใน
ความหมายย่อยค่าธรรมเนียมมากที่สุด ร้อยละ 50.85 รองลงมาเป็นความหมายย่อยค่าบริการ และค่าใช้จ่าย ร้อยละ 28.82 
และร้อยละ 20.33 ตามล าดับ ส่วนความหมายย่อยค่าเช่าพบว่า ไม่มีการใช้ และเมื่อพิจารณาจากหน่วยค าเติมหลังพบว่า 費    

(ひ : hi) มีการใช้มากที่สุดและใช้แสดงความหมายย่อย 2 ความหมายคือ  “ค่าธรรมเนียม” และ “ค่าใช้จ่าย” รองลงมาคือ 代 

(だい : dai) และ 料 (りょう: ryou)   ใช้ในความหมายย่อย 3 ความหมายคือ “ค่าบริการ” “ค่าธรรมเนียม” และ 
“ค่าใช้จ่าย” ส่วน 賃 (ちん : chin) และมีการใช้ในความหมายย่อย 2 ความหมายคือ “ค่าบริการ” และค่าธรรมเนียม 
ส าหรับ 金 (きん : kin) มีการใช้น้อยที่สุด และใช้ในความหมายย่อย “ค่าธรรมเนียม” เพียงความหมายเดียว 
 
ค าส าคัญ : หน่วยค าเติมหลัง  ภาษาญี่ปุ่น ความหมาย“ค่า” 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the usage of Japanese suffix meaning “cost”. Search 

and compile 5 Japanese suffixes meaning “cost”:  費 (ひ: hi), 代 (だ い: dai), 料 (りょう: ryou), 賃 (ち ん: 
chin) and 金 (き ん: kin), then compile and select the head nouns that appear together with the suffixes 
from Tsukuba website. The data were analyzed by using frequency and percentage. The findings showed 
that all of the suffixes are most used in the sub- meaning “fees”, (50.85%). Followed by the sub-meaning 
“service” and “expense” (28.82 % and 20.33 %), respectively. As for the sub-meaning “rent”, it was found 
that there is no use. Considering the suffixes, it was found that 費 (ひ: hi) is the most used in two sub-
meanings, "fee" and "expense". Followed by 代 (だ い: dai) and 料 (り ょ う: ryou) that are used in three 
sub-meanings: "service", "fee" and "expense". 賃 (ち ん: chin) is used in two sub-meanings: "service" and 
“fee”. And 金 (き ん: kin) is the least used in the sub-meaning "fee" only.  

 
keywords : suffix, japanese, meaning “cost” 
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การศึกษาความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคมในการปฏิสัมพันธ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี: 
กรณีศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

A STUDY OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN ENGLISH INTERACTION  
OF TERTIARY STUDENTS: A CASE STUDY OF BUSINESS ENGLISH PROGRAM,  

UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 
 

สุภัทรา วันเพญ็  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธาน ี 

corresponding author e-mail address: supatra.wa@udru.ac.th 
  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ด้านภาษาศาสตร์สังคมและ

ศึกษาความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคมในการปฏิสัมพันธ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 82 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
ความรู้ด้านภาษาศาสตร์สังคม  และแบบสังเกตการปฏิสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์สังคมมีความสัมพันธ์กัน และผลการสังเกตความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคมในการปฏิสัมพันธ์พบว่านักศึกษา
มีการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับการสื่อสาร และสามารถใช้ส านวนทางธุรกิจได้ ทั้งนี้ยังพบว่ามีการใช้ภาษาที่แสดงความ
คิดเห็น และแสดงความไม่เห็นด้วย แต่ไม่ใช้หน้าท่ีทางภาษาเพื่อการโน้มน้าว 

 
ค าส าคัญ : ความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคม  การปฏิสัมพันธ์  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

Abstract 
 This research aimed to investigate the relationship between English knowledge and sociolinguistic 
knowledge; and study the sociolinguistic competence in English interaction of Business English students. 
Research instruments included an English proficiency test, a sociolinguistic knowledge test, and an 
interaction observation form. The result reveals the relationship exists between English knowledge and 
sociolinguistic knowledge. In addition, the results of the observation of the sociolinguistic competence in 
English interaction show that the students demonstrated an appropriate level of language use and were 
able to use English business expressions. Expressing opinions and disagreement among students were 
included; however, the students ignored to use persuasive function of language.   
 
keywords : sociolinguistic competence, interaction, business english 
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ค าท านายเรื่องการล้างโลก : อิทธิพลต่อความคิดของประชาชน 
PROPHECY ABOUT THE EARTH: TO INFLUENCE PUBLIC OPINION. 

 
กัญญารตัน์  แก้วก าเหนิด*  ธัญญาลักษณ์  สุขเกษม พรวิไล ผาวันด ีและสุกญัญาโสภี  ใจกล่ า 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail :  Kanyarat.ip5@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค าท านายเกี่ยวกับการล้างโลกท่ีปรากฏในอินเทอร์เน็ตและศึกษาความเชื่อของ
ประชาชนเกี่ยวกับค าท านายที่ได้แสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาที่นั้น  ผลการศึกษาพบว่า  ค าท านายเกี่ยวกับการล้างโลกที่
ปรากฏในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไชต์ที่ผู้วิจัยได้เลือกมา มีบทความที่เกี่ยวข้องกับค าท านายการล้างโลก จ านวน 30 บทความ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แยกสาเหตุที่ ท าให้โลกแตกได้สามสาเหตุ คือ เกิดจากภัยพิบัติ  ลักษณะทางวิทยาศาสตร์และสงคราม ส่วน
ผลการศึกษาความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับค าท านายการล้างโลก ที่ได้แสดงความคิดเห็น ในช่วงเวลาที่ค าท านายปรากฏใน
อินเทอร์เน็ตนั้น พบว่า ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น *จ านวน 400 ความคิดเห็น มีความเช่ือมากที่สุด จ านวน 225 ความ
คิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 56.25  โดยสามารถแบ่งตามประเภทของความเช่ือได้ 6 ประเภท คือ ความเช่ือเรื่องหมอดู 
โหราศาสตร์ ความเชื่อเรื่องบุคคล ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเช่ือเรื่องนรก สวรรค์ และความ
เชื่อเรื่องความฝัน 

 
ค าส าคัญ : ค าท านาย  ภัยพิบัติ ความคิดเห็น ความเชื่อ ประชาชน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the predictions about the broken world that appeared 
on the internet and to study people's beliefs about the predictions made during that period of time. The 
study found that There are 30 articles related to the prophecy of the world evangelism. The researcher 
has analyzed the 3 reasons that cause the world to shatter, namely caused by disaster. Scientific 
characteristics and war. The results of the study of people's beliefs about the prophecy of the Holocaust 
Commented At the time that the predictions appeared on the internet, it was found that the people with 
the most beliefs in the amount of 225 opinions were 56.6 percent from 400 people who came to 
comment , which can be divided according to 6 types of beliefs, Is the belief in fortune-telling, astrology 
and beliefs about people. Beliefs about sacred things Environmental beliefs Belief in hell, heaven and 
belief in dreams. 
 
keywords : prediction, disaster, opinions, beliefs, people 
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การศึกษาชื่อไม้มงคลของกัมพูชา 
THE STUDY OF SACRED PLANT NAMES IN KHMER LANGUAGE 

 
                         ซารีนา  นูซา*  เบญจวรรณ  แออัด   วริศรา  จนัทร์เหลือง  หนึ่งฤทัย  แสงหิรัญ  และปฐมพงษ์  สุขเล็ก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : ansareena2539@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาช่ือไม้มงคลของกัมพูชา มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ เพื่อศึกษาช่ือไม้มงคลในด้านความหมาย และความเช่ือ
ด้านค่านิยมของกัมพูชาที่สะท้อนผ่านช่ือไม้มงคล  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ชาวกัมพูชา ได้ช่ือไม้มงคลจ านวน 22 รายช่ือ  
ผลการวิจัยพบว่า ช่ือไม้มงคลของกัมพูชาด้านความหมาย จ าแนกได้ 3 ประเภทคือ สัมพันธ์กับค าพ้องเสียง  สัมพันธ์กับ
บทบาทหน้าที่ และสัมพันธ์กับรูปลักษณ์   ส าหรับด้านความเช่ือค่านิยมจ าแนกได้ 4 ด้านคือ ด้านความความเจริญ            
ด้านความสุข  ด้านความปลอดภัย และด้านศาสนาพิธีกรรม เมื่อเปรียบเทียบค่านิยมกับไทยแล้วพบว่ามีความคล้ายกัน 3 ด้าน  
ส่วนค่านิยมด้านศาสนาพิธีกรรมปรากฏเฉาพะในกัมพูชา      

     
ค าส าคัญ : ไม้มงคล  กัมพูชา  ความหมาย  ค่านิยม 
 

Abstract 
 The study of Sacred Plant Names in Khmer Language aimed 1) to study its semantics; and 2) 
normative belief in Khmer society. Data collection was completed by interviewing Khmer people, 
resulting in 22 lists of the plant names. The research result found that sacred plant names in Khmer 
society were classified into 3 relative features: homophones; functions; and images. Nomative belief, 
meanwhile, was classified into 4 aspects: glory; happiness; safety; and religions. 3 aspects found similar to 
Thai language and society except religious ritual aspect, which appeared only in Khmer soceity. 
 
keywords : Sacred Plant, Khmer, Semantics, Normative 
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การสร้างแบบทดสอบการฟังเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ  
CREATING ENGLISH LISTENING TEST 

 
สิรภพ เจ็กมา* และ พงษ์เทพ รักผกาวงศ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : siraphopjekma@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบการฟังเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาแบบทดสอบการฟัง
ภาษาอังกฤษให้มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในการสร้างแบบทดสอบ การตรวจ และ
รายงานผลการทดสอบ วิธีการสร้างแบบทดสอบมี ดังน้ี น าไฟล์เสียง 10 เรื่อง มาตั้งค าถามจากเนื้อเรื่อง เรื่องละ 10 ค าถาม ผู้
ทดสอบจะได้รับแบบทดสอบจากการสุ่มที่ไม่ซ้ ากันจ านวนทั้งหมด 1010 รูปแบบ แบบทดสอบ 1 ชุด มีไฟล์เสียง 2 เรื่อง เรื่อง
ละ 5 ค าถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ช้ันปีที่ 1-3 จ านวน 45 คน 2) กลุ่ม
ผู้ใช้งานท่ัวไปที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 30 คน โดยระบบจะส่งแบบทดสอบให้ผู้ทดสอบเข้าไป เพิ่ม ลบ แก้ไข เพื่อ
หาค าตอบตามเวลาที่ก าหนด เมื่อหมดเวลาในการท าแบบทดสอบ ระบบจะท าการตรวจค าตอบ และรายงานผลการทดสอบ
พร้อมเฉลยค าตอบกลับไปยังผู้ทดสอบ ระบบใช้เวลาในการตรวจและรายงานผลการทดสอบไปยังผู้ทดสอบทั้งหมด 75 คน ใน
เวลาเฉลี่ย 9.54 นาที 
 

ค าส าคัญ : การสร้างแบบทดสอบ Google App Script การตรวจขอ้สอบอัตโนมตั ิ
 

Abstract 

The purposes of the study were to created English listening story test. To develop the English 
listening tests to have conveniently, quickly, correctly and more efficiently. And in the creating, checking 
and report result of tests. The steps for creating the tests are bring 10 audio files to make questions from 
the story by 10 questions per 1 story. The sample will be randomly assigned from 1010 unique styles. One 
set of tests will have two stories by 5 questions per 1 story. There are 2 groups of samples. 1) Major 
computer science, 45 students. 2) General users, 30 undergraduate students. By which the system will 
send the test to samples can add, delete and edit to find the answer in time. The system will check the 
answer and report with answers to samples. The system takes the time to check and report the test 
results to all 75 samples in an average time of 9.54 minute. 
 

keywords : test creation, google app script, automatic examination  
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จากพุทธสู่คริสต์: หมอยาไตกับการต่อรองทางความเชื่อหลังการเปลี่ยนศาสนา 
FROM BUDDHISM TO CHRISTIANITY VIA BELIEF NEGOTIATION  

AFTER CONVERSION OF A TAI HEALER. 
 

                                                                                          อาทิตย์ แผ่บุญ 
                                                                               คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ น าเสนอเรื่องราวของหมอยาไต (หมอพื้นบ้านไทใหญ่) ชาวคริสต์ในชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยในหมู่บ้านมีประชากรหลักเป็นชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉาน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐไทย ด้วยเหตุนี้เมื่อเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่สุขภาพจึงท าให้หมอ
พื้นบ้านไทใหญ่ หรือ “หมอยาไต” ยังมีบทบาทและความส าคัญต่อชาวบ้าน อย่างไรก็ตามในจ านวนหมอยาไตเหล่านี้มีหมอยา
จ านวนหนึ่งที่เปลี่ยนศาสนาจากเดิมที่นับถือศาสนาพุทธมานับถือศาสนาคริสต์ ขณะเดียวกันหมอเหล่านี้ก็ยังคงให้การรักษาแก่
ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบทความนี้จึงต้องการอธิบายว่าหมอยาไตเหล่านี้มีการต่อรอง ปรับความเช่ือด้านสุขภาพ และมี
วิธีการอย่างไรทีค่งไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือจากชาวบ้าน (ผู้ป่วย) ในการท าการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีในการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์กรณีศึกษา น ามาวิเคราะห์ผ่านมุมมองของคนในสังคมเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ศึกษาเป็นคนไทใหญ่ที่
เกิดและเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้) จากการศึกษาพบว่า หมอยาไตที่ได้เปลี่ยนศาสนาการผสมผสานความเช่ือเรื่องสุขภาพระหว่าง
พุทธ ผีและความเช่ือเรื่องพระเจ้า ก่อนการรักษาหมอที่เปลี่ยนศาสนาจะน าเอาเทียนที่ได้จากการเชิญของคนป่วย จุดบนหิ้ง
พระเจ้าพร้อมกับขอให้พระเจ้าช่วยให้การรักษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หมอยาคนหนึ่งตั้งหิ้งผีครูไว้ใต้หิ้งพระเจ้าแสดงถึงการ
ต่อรองระหว่างอ านาจพระเจ้ากับผี การที่หิ้งครูอยู่ใต้หิ้งพระเจ้านั้นแสดงว่าหมอยาเห็นว่าอ านาจของพระเจ้าอยู่เหนือผี
แม้กระทั่งผีครูที่ตัวนับถือ นอกจากนี้มีวิธีการต่อรองกับทั้งสองความเช่ือผ่านการปฏิบัติความเป็นคริสตชนที่ดีไปร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกันก็พยายามปฏิบัติตามค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้เพื่อเป็นหมอยา
ที่มีจรรยาบรรณและน่าเชื่อถือ   
 
ค าส าคัญ : หมอยาไต  การเปลี่ยนศาสนา  การต่อรอง 
 

Abstract 
This paper examines how religious conversion from Buddhism to Christianity influenced the 

practices of a Shan (or Tai) traditional healer (shaman), in the borderland area along the Thai-Myanmar 
border in Chiang Mai Province. The study site was a community composed largely of Shan people (Tai 
Yai), who had migrated from Shan State, Myanmar into Thailand since 1983-1997 Most of the villagers are 
stateless. Their lack of Thai citizenship restricts their access to the Thailand state health-care system. 
Consequently, traditional Tai healers are often the villagers’ primary health-care providers. Whilst most 
Shan people practice Theravada Buddhism, this community has a substantial proportion of Catholics and 
a church.  Consequently, several of the healers have converted to Christianity, whilst continuing to 
provide treatments to villagers. Data from participant observation and interviews with both healers and 
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patients were used to analyze how converted healers, retain their patient’s trust through adaptation and 
negotiation. As a community member, the author gained a unique insider’s perspective of the issues and 
processes, without needed a trust-building period. The study revealed that the converted healers 
combine and negotiate health beliefs among Buddhism, Tai folk religion (a form of animism) and 
Christianity and I also found that before the treatment the healer uses to bring candles that have 
received from patients pray to god to help the treatment get successfully. One healer puts spirit shelf 
under the god shelf which is means they accept that god is powerful then their teacher’s spirit. Moreover 
they are negotiate the beliefs by being a good Christian that keep associating Christianity activities and 
keep doing to provide gracious treatment to villagers as a good prototype Tai folk healer in the same 
time. 
keywords : tai healer  religious conversion  negotiation  
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การตั้งชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 
NAMING OF BUSINESSES IN THE AREA OF SUKHOTHAI THANEE MUNICIPALITY, SUKHOTHAI PROVINCE 

 
วรดา แย้มนดัดา* มลิวัลย์  ใยระยา้  วาสนา เงินนา และวาสินี มีเครอืเอี่ยม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
corresponding author e-mail : meekrua_iam@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาเรื่องการตั้งช่ือธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาที่มา
และความหมายของช่ือธุรกิจการค้า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการตั้งช่ือธุรกิจการค้ากับวิถีชีวิตต่างๆของคนในชุมชน ข้อมูล
ที่ใช้ในการวิเคราะห์รวบรวมจากรายช่ือธุรกิจการค้าที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2559-2562 และใช้การสอบถามผู้บอกภาษา  
ผลการศึกษาท่ีมาของช่ือธุรกิจการค้าพบว่า ช่ือธุรกิจการค้าที่มาจากช่ือบุคคลมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.41  รองลงมา
คือ ช่ือธุรกิจการค้าที่มาจากลักษณะของสินค้าหรือธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 20.38  และช่ือธุรกิจการค้าที่มาจากช่ือบุคคลกับช่ือ
สถานท่ีมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.18 ผลการศึกษาความหมายของธุรกิจการค้าพบว่า ความหมายของช่ือธุรกิจการค้า
ที่มาจากความหมายบอกลักษณะของธุรกิจการค้ามีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.93  รองลงมาคือ ความหมายที่แสดงถึง
อ านาจ ชัยชนะ ความยิ่งใหญ่คิดเป็นร้อยละ 12.10 และช่ือธุรกิจการค้าที่มาจากความหมายแสดงถึงทิศทางและเวลามีจ านวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.64 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งช่ือธุรกิจการค้ากับวิถีชีวิตต่าง ๆ ของคนในชุมชนพบว่า 
สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ 4 ลักษณะ คือ 1) สะท้อนความเป็นสังคมผสมผสาน   2) สะท้อนความเป็นประเพณี
และวัฒนธรรม 3) สะท้อนถึงความนิยมของคนในสังคม และ 4) สะท้อนความคิด ความเช่ือ เกี่ยวกับการตั้งช่ือของเจ้าของธุรกิจ
การค้า 
 
ค าส าคัญ : การตั้งช่ือธุรกิจการค้า  ความหมายของช่ือธุรกิจการค้า  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 
 

Abstract 
This study aimed at examining the source of meaning, the meaning of business names and 

analyzing the relationship between business naming and the people’s way of life in Sukhothai Thanee 
Municipality. The data of this study were the names of businesses registered during 2016-2019 and the 
information collected from the informants. The result of the study revealed that most of the sources of 
business names were from a person’s name (48.41%), types of business (20.38%) respectively, whilst place 
and person’s name ranked lowest (3.18%). The sources of the meaning of business names were mostly 
from the meaning of types of business (22.93) and the meaning of power, victory and greatness (12.10%) 
respectively whilst the business names from the meaning of directions and times ranked lowest (0.64%). 
According to the relationship between business naming and people’s way of life, the result reflected four 
ways of life of people in the area of Sukhothai Thanee Municipality; 1) mixing society 2) cultures and 
traditions 3) values and 4) thought and belief about naming of businesses. 
 

keyword : naming of businesses, meaning of business names, sukhothai thanee municipalit 
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THE CULTURAL TOURIST ATTRACTION’S POTENTIAL OF KOH YO SUB DISTRICT  

TO BE SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 
 

ญาโณทัย ชุมศรีเมฆ* และห้าวหาญ ทวีเส้ง 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา 
*corresponding author e-mail : yanothai.ch@gmail.com 

 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
ที่น าไปสู่ความย่ังยืน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากคนในชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 33 คน และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ จ านวน 8 คน จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของต าบลเกาะยอ มีศักยภาพที่พร้อมต่อการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม โดยแบ่งศักยภาพออกเป็น 4 ด้าน ซ่ึงศักยภาพที่มีความโดดเด่นมากที่สุด 1) ศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เน่ืองจากเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญที่มีแก่ชาวบ้านในชุมชนและเป็นจุดเร่ิมต้นของการตั้งถิ่นฐานในเกาะยอ 2) ศักยภาพด้าน
พื้นที่ เน่ืองจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบเนินเขา และถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบสงขลา การด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชนจึง
เป็นไปอย่างเรียบง่าย ท าให้ต าบลเกาะยอมีภูมิวัฒนธรรมที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว 3) ศักยภาพด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทุก
คนในชุมชนต่างสนับสนุนและช่วยกันในการอ านวยความสะดวกแก่นักทอ่งเที่ยว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือ
สถานที่และการให้บริการอีกหลายแห่งที่ต้องได้รับการปรับปรุง และ 4) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชนยังคงขาดการวางแผนร่วมกันในการจัดการแหล่งท่องเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมและการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 

ค าส าคัญ : ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แหล่งทอ่งเที่ยวเชงิวัฒนธรรมต าบลเกาะยอ  การท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study of cultural tourism potentiality of Koh Yo sub district, Songkhla 
province that can be developed or improved for sustainable tourism. This study was the Mixed Methods: qualitative 
study and research from documentary analysis, texts, related researches, in-depth interview with 33 people of 
community and involved government officers, and non-structured interview with 8 tourists visiting in Koh Yo area; and 
finally, all data collections were used for analysis and descriptive statistics presented. The results of this research were 
as follows: Cultural tourism potentiality of Koh Yo sub district, Songkhla province, had indicated the readiness of 
potentiality to be a cultural tourist attraction included 4 particular perspectives. Definitely, cultural tourism 
outstanding potential suitability were 1) Potential of cultural tourism; it indicates that important to people in this 
community as well as the beginning of settlement in this area originally. 2) Potential area; this area was mostly high 
plains and surrounded by Songkhla lake from all sides affecting community people lifestyles living simply and it can 
be a cultural landscape interesting for tourist attraction. 3) Potential tourism services; People in the community 
supports and helps facility for tourists. However, there are many cultural tourist attractions or places and services 
need to improve them. And 4) Potential tourism management; Relations of government agencies, provincial 
administrative organization and people in this community still lack of plan together to manage cultural tourist 
attractions and systematic problem solving about negative impacts of tourism. 
 

keywords : cultural tourist attraction’s potential, cultural tourist attraction of koh yo sub district, sustainable tourism 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าของกจิกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นงานวิจัย
เชิงผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง ซ่ึงผู้วิจัยศึกษาคุณค่าที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้รับผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบด้วย 5 คุณลักษณะคือ 1).
คุณค่าเชิงประสบการณ์ 2).คุณค่าเชิงอรรถประโยชน์ 3).คุณค่าเชิงสังคมและจิตวิญญาณ 4).คุณค่าเชิงอารมณ์ 5).คุณค่าทางการเงิน 
และนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงรับรู้คุณค่าจากกิจกรรมผ่าน 6 ขั้นตอนอันได้แก่ 1).การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 2).การต้อนรับ 
3).การฟังบรรยาย 4).การสาธิต 5).การมีส่วนร่วม 6).การสรุปและรับของที่ระลึก ซ่ึงหลักฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะ
ของกิจกรรมเป็นสิ่งที่นักท่องเทีย่วศักยภาพสูงตัดสินใจเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมการทอ่งเที่ยวและจากรูปแบบการจัดกิจกรรมจะ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าในแต่ละด้านที่มีความส าคัญต่อการน าไปสู่การจดจ าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้ง
นักท่องเที่ยวยังเต็มใจที่จะแนะน าบอกต่อให้กับบุคคลอื่นและเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีกคร้ัง 
 

ค าส าคัญ : กิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวศักยภาพสูง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่า 

 

Abstract 

 This research aims to study perceived value of tourism activity in cultural tourist destination. The 

research combines quantitative and qualitative. By using stored procedures, questionnaire participant 

observation and semi-structured in-depth interviews. The researchers studied the Perceived Value of high 

value tourist through tourism activities in cultural tourist destination. The results showed that value of 

tourism activities in cultural tourist destination. Consists of 5 characteristics 1).Experiential value 2).Functional 

value 3).Social value & Spiritual value 4).Emotional value 5).Financial value. High value tourists’ perceived 

value through the activities by 6 steps 1).Preparation place and equipment used in activities 2).The reception 

3).Lecture 4).Demonstration 5).Workshop 6). Conclude and souvenir. The research evidence shows that the features 

of the event are high value tourists decide to participate in tourism activities and forms of activity will result in 

tourists have been valued on each side with. More importantly, tourists will remember the image and Identity of 

the city. The tourists are also willing to recommend to someone else and go back to tour again. 
 

keywords : tourism activities, high value tourists, cultural tourist destination, perceived value 
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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด ารอยู่ และการเปล่ียนแปลง ความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทย
มุสลิม อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ชาวประมง ผู้ประกอบพิธีกรรม 
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจากการลงพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเชื่อ
และพิธีกรรมวิถีประมง ได้แก่ ความเชื่อทางจิตตภาพ เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับวิญญาณ การถือเคล็ด  ไสยศาสตร์ และโหราศาสตร์ 
และความเชื่อที่แสดงในรูปแบบสัญลักษณ์ภายใต้พิธีกรรมการท าบุญเรือ เป็นความเชื่อเร่ือง   แม่ย่านาง และการท าบุญเรือ ความ
เชื่อและพิธีกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกับศาสนาอิสลามเพื่อการบูชาอัลลอฮฺเป็นส าคัญ หรือมีบางส่วนของพิธีกรรมที่มีค ากล่าวเพื่อ
บูชาอัลลอฮฺ สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการยึดเหน่ียวจิตใจและเพิ่มความมั่นใจในการท าประมง รวมทั้งเป็นกุศโลบายให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ท าใหเ้กรงกลัวต่อการท าผิดโดยมีบทลงโทษจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็นเป็นตัว
ควบคุม 2) การด ารงอยู ่และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมง ส่วนหน่ึงยังคงสืบทอด และด ารงอยูโ่ดยลดขั้นตอน 
และความเคร่งครัดแบบเดิมลง เพื่อให้ผู้คนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เน้นความสะดวก และเน้นผลลัพธ์เชิงรูปธรรม
มากกว่านามธรรม ทั้งน้ีเป็นไปตามปัจจัย และบริบทของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามความเชื่อและ
พิธีกรรมวิถีประมงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด และแนวปฏิบัติของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
 

ค าส าคัญ : วิถีประมง ความเชื่อ พิธีกรรม 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the existence and changes as well as the beliefs and rituals 
of the fishing of Thai Muslims in Ko Yao District, Phang Nga Province. It is a qualitative research collected by 
interviewing the fishermen, ceremonial, tourism-related enterprises, including participatory observation in the 
field resulting in the followings: 1) Fishery beliefs and rituals, consisted of related spiritual rituals through 
superstition and astrology. Therefore, beliefs related to rituals are associated with Mae Ya Nang (Goddess of 
Travel) and boat warming merit making. Most of the beliefs and rituals are related to Islam worshipping of 
Allah or there are parts of the ritual mentioned about worshiping Allah. These things have had an influence 
attached to the mind with more confidence in fishing to strategically have interaction between each other for 
fear that committing wrongdoing resulting in supernatural punishment both visible and invisible. 2) Existence 
and changes of beliefs and fisheries rituals partly still existing and inherited by reducing the ritual steps and 
the original strictness to make it easier for people and tourists rather focused on convenience and results in 
reality emphasized. Thus, this is in accordance with factors and contexts of society, economy, education and 
culture. However, fishery beliefs and rituals reflect the way of life, ideas and practices of people in each 
period that are valuable to continuity of living. 
keywords : fishery, beliefs, rituals 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
และเพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการเข้าไปท ากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนต าบลคอรุม โดยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 293 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย หาค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบลคอรุมนั้น สภาเด็กและเยาวชนต าบลคอรุมมีบทบาทในด้านการส่งเสริมทักษะพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งยังช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ท ากิจกรรมตามที่ตนเองสนใจ 
โดยเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับปานกลาง และประเด็นด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานนั้นพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่คือ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและไม่เห็น
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชน ส่วนประเด็นระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนพบว่า เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบลคอรุม เสนอ
ให้สภาเด็กและเยาวชนควรที่จะจัดท าแนวทางหรือแผนงานในการพัฒนางานสภาเด็กและเยาวชนระยะยาว และมีการจัด
ประชุมแบ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจน 
 

ค าส าคัญ : การด าเนินงาน  การมีส่วนร่วม  สภาเด็กและเยาวชน 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the problems, obstacles, and operational facts of the 

Children and Youth Council. And to study the level of participation of children and youth in participating 
in activities with the Children and Youth Council of Korum Subdistrict. This research is qualitative and 
quantitative research. The Qualitative research, the sample consisted of 4 officers using in-depth 
interview. And data analysis by content analysis. The quantitative research, the sample consisted of 293 
children and youth in Korum Sub-district, Phichai District, Uttaradit Province. Data were collected by using 
questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics by frequency distribution, means, 
percentage, and standard deviation. The result of the research shows that the fact of the operation of the 
Children and Youth Council of Korum Subdistrict role in promoting and developing the skills of children 
and youth. As well as helping to push and support children and youth in the area to do activities that 
interest them. The children and youths participated in the activity presentation with the Children and 
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Youth Council at a moderate level. Problems and obstacles in the operation found that most problems 
and obstacles are Children and youth in the area participated in few activities and did not see the 
benefits from participating in activities with the Children and Youth Council. The level of participation of 
children and youth found that Children and youth participation were at a moderate level. The guidelines 
for the development of the Children and Youth Council of Korum Subdistrict is to suggest that the 
Children and Youth Council should develop guidelines or plans for the development of the Children and 
Youth Council in the long run. And have a meeting to clearly define the scope of duties and 
responsibilities of the activities. 
 
keywords : operation,  participation, the children and youth council 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ

ศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบแต่ละด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว และด้านสภาพสังคม กลุ่มประชากรตัวอย่างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้บางส่วนและเต็มใจที่จะให้ข้อมูลกับผู้วิจัยจ านวน 33 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์จ านวน 7 คน และท า
แบบสอบถามจ านวน 26 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพบว่า พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกต่อแรงงานต่างด้าว โดยรวมมีระดับพฤติกรรมการกลั่นแกล้งอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด แรงงานต่าง
ด้าวได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการกลั่นแกล้งด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว และด้านสังคมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งถือว่าพฤติกรรมการกลั่นแกล้งอยู่ในสภาวะดีมาก แรงงานต่างด้าวสามารถ
อยู่ร่วมกันผู้อื่นได้ ผลการวิจัยครั้งนี้น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าวและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มนี้ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม  การกลั่นแกล้ง  แรงงานต่างด้าว 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the effects of bullying by on Myanmar Alien Workers in 
Mueang District, Phitsanulok Province. In order to study the living conditions of Myanmar Alien Workers. 
Important factors include Physical Health, Mental Health, Everyday(daily) conditions for the workers and 
their families and Social Conditions. The sample group used for this research are Myanmar Alien Workers 
who came to work in Phitsanulok Province’s of Thailand, and can communicate somewhat in Thai and 
were willing to provide information to 33 researchers. The research was conducted by interviewing 7 
workers and 26 workers were given questionnaires to complete. Overall the results showed that Myanmar 
Alien Workers in Mueang District, Phitsanulok Province rarely experienced any bullying in any category 
being Physical, Mental, Everyday conditions for the workers and their families and/or Social conditions. 
The latter being a category considered for bullying. This therefore goes to show that all workers from 
different nationalities can live and work together. The results will be used as a base to benefit related 
agencies. The information gathered by this research will later be utilized to assist and aid Alien Workers in 
the future to solve any problems that they may experience while living and working in Phitsanulok 
Province. 
 

keywords : behavior, bullying, myanmar alien workers 

50 

mailto:Kusuma.srirattana@gmail.com


การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครัง้ที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

การปรับตัวในการท างานของแรงงานต่างด้าวใน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ADJUSTMENT IN WORKING OF FOREIGN WORKERS IN MUEANG DISTRICT,  

PHITSANULOK PROVINCE 
 

กตัญญู คณุานันทศิลป์*  สดุารตัน ์คุ้มสวัสดิ์ และณภัทร วุฒธะพันธ ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก 

*corresponding author e-mail : katanyou.kun@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวในการท างานของแรงงานต่างด้าวใน อ.เมือง จ.พิษณุโลกและศึกษา
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน ด้านปัจจัยการย้ายถิ่น ด้านหน้าที่การงาน ด้าน
วัฒนธรรม  และด้านสังคม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแรงงานต่างด้าวในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ามาท างาน สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้และเต็มใจให้ข้อมูลกับผู้วิจัยจ านวน 39 คนโดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์จ านวน 9 คน โดยจ าแนกเป็น
แรงงานต่างด้าวท าแบบสอบถามจ านวน 30 คนผู้ประกอบการอ าเภอเมืองพิษณุโลก จ านวน 35 คนโดยผู้วิจัยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์จ านวน 5 คน และท าแบบสอบถามจ านวน 30 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การปรับตัวในการท างานของ
แรงงานต่างด้าวในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ของแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าวมีความคิดเห็นในแต่

ละด้านของการปรับตัวในการท างานของแรงงานต่างด้าวในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวได้ในระดับมาก (  ̅= 3.48, 

SD=.458) โดยแรงงานต่างด้าวมีการปรับตัวในการท างานด้านสังคมอยู่ในระดับมาก (  ̅= 3.76, SD=.509) ในขณะที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแต่ละด้านของการปรับตัวในการท างานของแรงงานต่างด้าวในอ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ปรับตัวได้ในระดับปานกลาง (  ̅= 3.43, SD=.289)  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า แรงงานต่างด้าวมีความคิดเห็น
ในด้านปัจจัยการย้ายถิ่น ด้านหน้าที่การงาน ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม และด้านการปรับตัว โดยแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย
ท างานในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเพราะมีรายได้ดีกว่าอาชีพเดิมที่ท าอยู่ท่ีประเทศเมียนมาและแรงงานต่างด้าวยังสามารถ
ท างานตามกฎระเบียบของนายจ้างได้ท าให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพในส่วนของวัฒนธรรมนั้นก็ไม่แตกต่างจากคนไทยเพราะ
นับถือพุทธสามารถฝึกเรียนรู้ภาษาได้จากคนรอบข้างและยังปรับตัวเข้าหาคนอื่นๆที่ท างานร่วมกันรวมถึงนายจ้างได้แต่ก็ยังมี
แรงงานต่างดา้วท่ียังไม่กล้าที่จะพูดคุย 
 
ค าส าคัญ : การปรับตัว  การท างาน  แรงงานต่างด้าว 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the adjustment of working conditions of foreign workers 

in Muang District, Phitsanulok Province and to study the living conditions and living conditions of foreign 
workers in Mueang District. Phitsanulok province in terms of migration factors In front of the cultural and 
social work, using a sample of migrant workers in Mueang District Phitsanulok Province Who came to work 
Able to communicate in Thai and willing to provide information to 39 researchers. The researcher used 
the interview method, 9 people, classified as foreign workers, conducted a questionnaire of 30 people, 35 
entrepreneurs from Mueang Phitsanulok. The interview was 5 people and 30 questionnaires. The 
quantitative research found that Adjustment in working of foreign workers in Mueang District Phitsanulok 
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Province Of foreign workers and entrepreneurs Foreign workers have opinions in each area of adjustment 
in the work of foreign workers in Mueang District. Phitsanulok Province The level of adaptation was high 

(  ̅= 3.48, SD=.458) The foreign laborers had a high level of social adjustment (  ̅= 3.76, SD=.509) while 
That most entrepreneurs have opinions in each area of adjustment in the work of foreign workers in 

Mueang District Phitsanulok Province Moderate adaptability (  ̅= 3.43, SD=.289)  The qualitative research 
found that Foreign laborers have opinions on migration factors. In front of work, culture, society and 
adaptation In which foreign workers come to work in the Mueang District Phitsanulok province because it 
has better incomes than previous occupations in Myanmar and foreign workers are still able to work 
according to the rules and regulations of the employer, making career progress in that culture is not 
different from Thai people because Buddhists can learn the language from those around them and can 
also adapt to other people who work together, including employers, but there are still migrant workers 
who do not. Tired to talk 

 
keywords : adjustment, work, foreign workers 
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การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสุขของ 

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเมือง เขต 2 และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

A STUDY OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE AND WORK BEHAVIOR AFFECTING  

THE HAPPINESS OF PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY,  

MUEANG DISTRICT 2 AND CHAT TRAKAN DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE. 
 

มิลตรา ช่างการ1*  วารุณี จันทะคาม2 และณภัทร วุฒธะพันธ์3 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : mintra1104c@gmail.com. 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อ าเภอเมือง เขต 2 และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค อ าเภอเมือง เขต 2 และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อความสุข กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเมือง เขต 2 และอ าเภอ

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใช้สูตรค านวณหาตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จ านวน 

200 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่การใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที และความแตกต่างค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลในเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการท างาน อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน มี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการไฟฟ้า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และ พฤติกรรมในการท างานท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า มีความ

คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 

โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple regression analysis) พบว่าปัจจัยด้านมิติเน้นความส าเร็จ มิติเน้นสัจจะแห่งตน ด้าน

การเพิ่มผลผลิตและด้านการให้ความร่วมมือต่อองค์กรมีค่าความน่าจะเป็น เท่ากับ .001 สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ความสุข

ในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ความสุข 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the organizational culture and operational behavior of the 

Provincial Electricity Authority officials in Mueang District 2 and Chat Trakan District. Phitsanulok Province And 
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to study the factors that affect the happiness of the Provincial Electricity Authority officials, Mueang District 2 

and Chat Trakan District Phitsanulok ProvinceAnd to study the factors that affect the happiness of the 

Provincial Electricity Authority officials, Mueang District 2 and Chat Trakan District Phitsanulok Province Is a 

quantitative research aimed at studying organizational culture and work behavior that affect happiness The 

samples used are Provincial Electricity Authority, Mueang District 2 and Chat Trakan District Phitsanulok 

Province Using the formula to calculate samples at the level of 95% confidence and not more than 5% error, 

200 people Data were collected by questionnaires and analyzed by statistical methods, divided into 2 types 

which are descriptive statistics and inferential statistics. Including using statistics to test for differences in 

values And the F-difference. The research found that Personal information on gender, age, education level, 

marital status, working period Different salary rates Affect the happiness in work of the electricity officers that 

are different statistically significant 0.05 And found that corporate culture, creative characteristics are different 

There are opinions about the happiness in the operation of the electricity officers. There were statistical 

significant differences at the level of 0.05 And different working behaviors There are opinions about the 

happiness in the operation of the electricity officers. There are statistically significant differences at the level 

of 0.05. The study of the factors that affect the happiness in working of the electricity officers. By using 

multiple regression analysis. Found that dimension factors emphasize success Dimension emphasizes the 

truth of one's self In terms of increasing productivity and cooperation with the organization, the probability 

equal to .001 can be used in predicting happiness at work with statistical significance 0.05. 

keywords : organizational culture, operational behavior, happiness 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่ว่างสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการใช้ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีการใช้งานหรือไม่มี
การใช้งาน กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะในการท า
กิจกรรมต่างๆ และได้แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว มีการจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม น่าอยู่ ร่มรื่น อีกท้ังภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีว่างสาธารณะจ านวนมาก ส าหรับรองรับพฤติกรรมและกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งของนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก มีวิธีการวิจัยโดยการค้นคว้า แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ว่างสาธารณะ ปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรม และก าหนดตัวแปรเพื่อเป็นเกณฑ์ในการส ารวจพื้นที่ ท าให้ได้ข้อมูลด้าน
พฤติกรรม มีการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ การสังเกตการณ์และการแจกแบบสอบถาม ซึ่งในการสังเกตการณ์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
การส ารวจพ้ืนท่ี ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ และการสังเกตพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี มีการ
ให้แบบสอบถามผู้ใช้พื้นที่เพ่ือช่วยในการตอบค าถามของการวิจัย และหาแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานจริง ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบด้านบรรยากาศและความร่มรื่นมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานมากที่สุด 
รองลงมาคือ ระยะทาง ความสะดวกของการเดินทาง และสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ ส่วนกิจกรรมที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
คือ การนั่ง (น่ังรอเวลา, นั่งเล่นพูดคุย, นั่งพักผ่อน) รองลงมาคือ การเดินหรือวิ่งเพื่อออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังพบว่า ความ
ต้องการของผู้ใช้ที่มีมากท่ีสุดคือ ต้องการให้เพิ่มร้านค้าหรือห้องน้ าส าหรับอ านวยความสะดวกระหว่างมาใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ
นั้น และผู้ใช้ยังต้องการเพิ่มพ้ืนท่ีส าหรับนั่งในรูปแบบต่างๆ มากยิ่งข้ึน ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพ พฤติกรรม และการตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ควรเพิ่มที่นั่งพักส าหรับกิจกรรมแบบเบาให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่น บริเวณเส้นทางที่มีผู้ใช้เดินหรือวิ่งออกก าลังกายอาจเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วย
สนับสนุนหรือสร้างความสนใจให้แก่ผู้มาใช้ เช่น การสร้างสวนสุขภาพ หรือสวนสมุนไพรที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาใช้งานใน
พื้นที่น้ันได้ รวมถึงความเพิ่มสาธารณูปโภค เช่น ห้องน้ า เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

 
ค าส าคัญ: พื้นที่ว่างสาธารณะ  พฤติกรรมการใช้งาน   

 

Abstract 

The main objective of this research is to study behavior of users of public space within 
Pibulsongkram Rajabhat University. The research proposed that by looking the physical factors that 
influence the use, the physical characteristics of the area used or not used, the activities that occur within 
the area. To analyze factors of influence the use of public space for activities and the results would then 
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be used as guidelines for improve public space to suit the behavior of users. The Pibulsongkram Rajabhat 
University is a higher education institution that has the guidelines for developing into a green university. 
The landscape is beautifully and there is plenty of public space within the campus support behavior and 
activities of students, internal and external personnel. Research methodology involves development of 
ideas and theory, which related to open public space and behavior-production factors as well as 
specification of variables to set standards for area survey in gathering details behavioral data.  There are 
two ways of collecting data: observing and distributing questionnaires. The observation is divided into two 
parts: survey area physical Landscape element and observing the behavior or activities that occur in the 
area. The questionnaire was used to help answer the research questions. And find guidelines to improve 
the area to suit the actual use. A summary of finding from this study show that atmospheric and the 
shade affects the most usage behavior. Second, the ease of travel and facilities in the area. The most 
popular activity is sitting (sitting, waiting, talking, sitting), followed by walking or running. Also found The 
user requirement is the most want to add a shop or toilet to accommodate the public space and add 
more sitting areas in more ways. A proposal from this research based on analysis in physical, behavior and 
user interviews can be concluded that should increase seating for light activities even more especially in 
the shady environment. Walking routes or jogging may add other activities the support or interest to the 
user, such as creating a healthy garden or herbal garden that can educate users in the area. Including 
utilities such as toilet to facilitate the user. 

 

keyword : public open space, usage behavior 
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การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต 
DESIGN MEN’S FASHION COSTUME FORM USED FABRIC WSATE INSPIRRED BY POP ART 

 

                         ปรารถนา ศิริสานต์*  ณัฐวตุิ ศรสีะอาด  และเอกพงษ ์จันตะเรือง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding quthor e-mail :s_prattana@hotmail.com 

  

บทคัดยอ่ 

การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต เพื่อผลิตผลงานโดยมีความโดดเด่น
เรื่องความงาม และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นน้ีตามแนวความคิดศิลปะป๊อปอาร์ต มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและออกแบบเคร่ือง
แต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้แรงบันดาลใจจากศิลปะป๊อปอาร์ต  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย
แฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต โดยมีวิธีการด าเนินวิจัยดังน้ี ได้ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับศิลปะป๊อป
อาร์ต แล้วน ามาประมวลวิเคราะห์เป็นแนวความคิดโดยน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้
แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต โดยรูปแบบลักษณะแฟชั่นปัจจุบันผสมผสานกับแฟชั่นยุค 1960 ที่นักออกแบบจะต้องพยายามดึงเอา
เทคนิค มาออกแบบเคร่ืองแต่งกายที่สวมใส่ได้จริง ที่แฝงความพิเศษไม่เหมือนใครให้ลงตัวมากที่สุด จากการออกแบบ 3 คอลเลคชั่น มี 
A, B, C สรุปได้ว่า คอลเลคชั่น A ได้ผลประเมินค่าเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด คือ  (x = 3.85, SD = 0.19) อยู่ในระดับมาก เคร่ือง
แต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าแรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นแนวรูปแบบ มีลักษณะพิเศษอยู่ที่การตัดเส้นภาพ
ลายเส้นด้วยเส้น สีสันและน้ าหนักของภาพด้วยการใช้แถบเม็ดสี แถบร้ิวสี และในรูปแบบแต่ละชุดจะแตกต่างกันออกไป ซ่ึงผลงานที่
ปรากฏจะสวยงามมีคุณค่าน้ัน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการออกแบบ เป็นการสร้างความพอใจให้แก่ผู้พบเห็น 
 

ค าส าคัญ : ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เศษผ้า ศิลปะป๊อปอาร์ต 

Abstract 

 This research project was the design of men's fashion costume from used fabric waste inspired by pop 
art to produce distinctive and beautiful works, and to create pop art-based work. The objectives of this research 
project were 1) to study and design men's fashion costume from used fabric waste inspired by pop art, and 2) to 
evaluate the satisfaction with the design of men's fashion costume from used fabric waste inspired by pop art. 
The methodology was the study of basic information about pop art; information were then processed and 
analyzed as a concept to be applied in the design of men's fashion costume from used fabric waste inspired by 
pop art. The design was characterized by the combination of current and 1960 fashion styles that have been 
drawn by the designer for wearable purpose. The design was special, unique and harmonious. From designing 
three collections: A, B, and C, it could be concluded that Collection A had the highest mean score evaluated by the 
experts (x = 3.85, SD = 0.19), indicating the high level. Men's fashion costume from used fabric waste inspired by 
pop art had special and unique features of cutting lines with lines, colorful style and weight of the image by using 
pigment and colorful stripes. Different collections had different models. To gain beautiful and valuable work, the 
design principles would be understood to build the satisfaction of the visitors.  

 

keywords : costume design, fabric waste, pop art 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 
THE SOUVENIR’S DESIGN FOR KORAT MUSEUM 

 
ชุตินันท์  ทองค า 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา นครราชสีมา 
 corresponding author e-mail : sawadeegan@msn.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและส ารวจความต้องการของผู้มา
เยี่ยมชม 2) ออกแบบและจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกส าหรับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ขั้นตอนการวิจัย 
ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และสถิติผู้เข้าชม เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผู้เข้าเยี่ยมชมโดยแบบสอบถาม จ านวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาการจัดแสดงแบ่งเป็น 7 ยุคสมัย ผู้เข้าเยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโดย
ส่วนใหญ่ต้องการของที่ระลึกประเภทสินค้าแฟช่ัน ร้อยละ 36.70 รองลงมา คือ เครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงาน ร้อยละ 27.30 
และสินค้าตกแต่งบ้าน ร้อยละ 16.00 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวน าไปสู่การท าแบบร่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
จ านวน 5 แบบ คัดเลือกโดยการประชุมระดมความคิดเห็นเหลือจ านวน 3 แบบ เพื่อด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดย
ค านึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย อัตลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 
ค าส าคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  พิพิธภัณฑ์  พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 
 

Abstract 
 Purposes of this research are 1) to research the Korat Museum data and survey of the target 
customer needs 2) to design and create souvenir prototypes for Korat Museum. The processes of the 
research are collected display knowledge in the museum, the statistics of visitors, data from the demand 
for souvenir products from 100 visitors by questionnaires. The results found that displayed content 
divided into 7 eras, most visitors are graduate students, mostly demand of museum’s souvenir was 
fashion product 36.70%, stationary 27.30% and home decoration 16% respectively. After analyzing the 
data led to created 5 sketch designs, selected by brainstorming meetings, with 3 types remaining for 
prototyping with consideration to beauty, utility, identity of Korat Museum and marketing possibilities. 
 
keywords : museum souvenirs design, museum, korat museum 
 
 

58 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ และการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาสุนัข 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE FACTOR AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR AND CONSUMER’S DECISION MAKING  
TO DOG SPA IN BANGKOK METROPOLITAN 

 
                         นภัค เกิดศิลป์*  และภัคกร รักราชการ  

                               คณะบรหิารธรุกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ 
*corresponding author e-mail : namneab4@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ และการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจ   
สปาสุนัขของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาวิจัยครั้งเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดย
ท าการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และท าการเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคที่เป็นผู้ที่เลี้ยงสุนัข จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสปา
สุนัข เพราะไม่มีเวลาดูแลสุนัขด้วยตนเอง โดยโปรแกรมที่น าสุนัขไปใช้บริการบ่อยที่สุด คือ อาบน้ า แต่งขน ท าสีขน และมี
ค่าใช้จ่ายต่อการน าสุนัขมาใช้บริการต่อ 1 ครั้ง อยู่ที่ 500 – 1,000 บาท ในส่วนของการเลือกใช้บริการสปาสุนัข พบว่า บริโภค
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ส าหรับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อช่ือเสียงของสปา ความครอบคลุมของบริการ คุณภาพของบริการ เป็นต้น มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้บริการ การตัดสินใจใช้บริการ ธุรกิจสปาสุนัข 
 

Abstract 
 This study aims to study the factors that affect the behaviour and decisions using business 
services consumer dog Spa in Bangkok. By the time the research is research, integrated (Mixed Method), 
by studying with the information store queries in Bangkok. The total number of 400 people and collected 
data through in-depth interviews with consumers who fed the dog. The number of 10 persons study 
found that most consumers choose a dog Spa. Because there is no time to take care of a dog manually. 
Dogs are commonly used most often is the bathing dress color and has a cost per service dogs per 1 
times are at 500 – 1,000 baht in the part of choosing a dog Spa. It found that consuming attention to the 
factors that most personnel is the process serving for satisfaction in using the service, found that users of 
the service are satisfied with Spa's reputation. The coverage of services, quality of service, etc. in the 
most. 
 
keywords : consumer behavior, consumer’s decision, dog spa 
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การพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย  และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ 

THE DEVELOPMENT OF A MONITORING MODEL TO EMPOWER SELF- MANAGEMENT OF 
COMMUNITY ORGANIZATION FOR CREATIVE WELLNESS IN  JEDEECHAI SUB-DISTRICT                                                            

 ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND  THE NORTHERN REGION PARTNERS 
 

                                                             ปภาดา ชมพูนิตย์*1  ฉัตรนภา พรหมมา 2   เพ็ชรี อ้นทองทิม 3   
1 วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก   

2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ อุตรดิตถ์  3 โรงเรยีนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อุตรดิตถ ์
*corresponding author e-mail : paphadar @windowslive.com 

 

บทคัดย่อ 
     การวิจัยน้ี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed – methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามประเมิน

เสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะดังน้ี 
ระยะ1การพัฒนารูปแบบ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การติดตามประเมินเสริมพลังฯ แบ่งออกเป็น  4 องค์ประกอบ ดังน้ี  1). การออกแบบ
บริหารจัดการเพื่อสุขภาวะ (Program design evaluation : P)  2). ทรัพยากรสนับสนุน (Input evaluation : I) 3). กระบวนการ 
(Process evaluation : P) และ 4). การเปลี่ยนแปลงท่ีบ่งชี้ความส าเร็จ (Output evaluation : O) ตัวชี้วัดและเกณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิความเห็นด้วยทุกรายการ ระยะท่ี 2 เป็นการทดลองใช้รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการ
ติดตามประเมินเสริมพลังฯ องค์กร 3 แห่งมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ส่วนผลการทดลองใช้รูปแบบการติดตามประเมิ น
เสริมพลังฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนจ านวน 2 แห่ง พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับควร
ปรับปรุงดังน้ัน ทีมวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทีมวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดท าโครงการเสริม
ทักษะการจัดการองค์กรเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์  เมื่อน าไปปฎิบัติควบคู่กับแผนปฏิบัติการขององค์กร ช่วยท าให้ผลติดตามประเมิน
เสริมพลังฯ ขององค์กรภาคประชาชนดีขึ้น 

 

ค าส าคัญ : รูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลัง  องค์กรชุมชนจัดการตนเอง  สุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
             The purpose of this mixed methods research was to develop a model for monitoring evaluation 
empowering self- management of community organization for creative wellness of local administrative 
organization and associates. The research  divided into 2 phases. Phase 1 the developments of the model and 
criteria for follow-up assessment of power reinforcement which was divided into 4 components including. 1 ) 
Program design evaluation : P   2) Input evaluation : I   3) Process evaluation : P   4) Output evaluation : O. The 
developed Indicators and criteria were agreed by experts in all items. Phase 2  was A the developed model 
experiment Results showed that the model experiments with 3 local government organizations had the overall  
evaluation result at a good level However, the model experiment with 2 civil society organizations found that the 
overall evaluation results was at a level of should be improved. Therefore, the academic team of the local 
administrative organization together with  the academic team of Uttardit Rajabhat University had created a project 
to enhance the organization management skill for creative wellness, and implemented in conjunction with the 
organization with the organizations action plan. Consequently , it helped the civil society  organizations improve  
their results in the follow-up evalution.  
keywords : empowerment evaluation model, self –management and assessment organization                  
                 creative health community  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก  
PEOPLE IS PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT PLAN 5 YEAR  

OF THE MUNICIPALITY IN PHISANULOK PROVINCE 
 

สมคิด ศรีสิงห ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 

corresponding author e-mail : somkridss@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 

และ 2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลในเขต
จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 396 ราย ก าหนดสัดส่วนใน
แต่ละเทศบาลแล้วใช้การสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว One-way ANOVA หรือค่าเอฟ (F-test) หาคู่ที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีของเซฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.37, 

SD.=.19) รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ ( ̅ = 3.53, SD.=.37) อยู่ใน

ระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ( ̅ = 3.46, SD.=.37) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

( ̅ = 3.37, SD.=.32) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( ̅ = 3.12, SD.=.36) อายุ และ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ 0.05  

 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม  แผนพฒันาท้องถิ่น 5 ป ี เทศบาล 
 

Abstract 
The research aims to 1. Study the level of public participation in the 5-year local development 

plan and 2. Study the factors related to the people's participation in the 5-year development plan. Year 
of the municipality in Phitsanulok Province. Classified by personal factors. Questionnaires were used to collect 
data from sample groups. Were voters aged 18 years and over that are domiciled in the municipality of 
Phitsanulok Province, amount 396 people, determine the proportion in each municipality and use simple 
random data analysis By using frequency, percentage, t-test, One-way ANOVA analysis or F-test to find different 
pairs using Scheffe’s Method. The research found that people have opinions about participation in the 5-year 

development plan for the whole country in the average level ( ̅=3.37, SD.=.19) participation in receiving 

benefits ( ̅=3.53, SD =.37) was at 3 moderate levels, namely participation in operation  ( ̅=3.46, SD.=.37) 

participation in decision making ( ̅=3.37,SD.=.32) participation in evaluation ( ̅=3.12,SD =.36) Age and 
educational level correlate with public participation in the 5-year local development plan of the 
municipality in Phitsanulok province. With statistical significance at the level of 0.05. 

 

keywords : participation,  local development plan 5 year,  municipality  
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN PROMOTING  
SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY MUEANG DISTRICT PHICHIT 

 

สุภัทธนีย์ ขุนสิงหส์กุล1* และ พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา2 

1คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   เพชรบรูณ ์
2คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลัยพิษณโุลก  พิษณุโลก 

*corresponding author: Nonglak711@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง 
คือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 379 คน เป็นการวิจัยเชิงประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ด้วย t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่าอยู่ในระดับมากคือด้าน
ความมีภูมิคุ้มกัน ด้านความมีเหตุมีผล อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านความพอประมาณ ด้านคุณธรรม และอยู่ในระดับน้อย คือด้าน
กรอบความรู้ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ และระดับการศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ .0.01 ตามล าดับ โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปีมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
แตกต่างจากกลุ่มอายุ 51-60 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปมีความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาอื่น ๆ โดยแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างระดับประถมศึกษา และระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 

 

ค าส าคัญ: บทบาท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
This study aimed to: 1) Study the opinions of the people on the role of local government 

organizations in promoting the concept of sufficiency economy philosophy and 2) Comparative study of public 
opinion on the role of local administrative organizations in promoting the sufficiency economy philosophy 
Mueang District Phichit Province classified by personal factors. Sample group used was the head of the household 
was 379. Collect data using questionnaires data statistics used were frequency, percentage, mean, standard 
deviation t-test, F-test and double difference test with Scheffe's. The research found that Public opinion on the 
role of local government organizations in promoting the concept of sufficiency economy philosophy total is 
moderate. As for the list, descending from descending order high level. Immunity reasonableness at a moderate 
level namely, modesty, morality and low level. Knowledge framework for comparing the opinions of people 
classified by personal factors, it was found that age and education level differing significantly at the level of 0.05 
and .01 respectively, with the age group of 31-40 years old having an average score more than other groups, 
different from the age group 51-60 years and age group over 60 years. The education from the bachelor's degree 
level or higher has an average opinion less than other study samples, which differs from the primary sample 
group and diploma / equivalent level. 
keywords : role, local government organization, promoting sufficiency economy philosophy 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับส าหรับพื้นที่ขนาดเล็ก 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A LAWN MOWER MODEL DRIVING SEAT  

FOR SMALL AREA 
 

วิทยา พรหมพฤกษ์*  นพดล ตรีรตัน์  และบุญเจิด กาญจนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : prompuge2009@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบสร้าง พัฒนา และทดสอบสมรรถนะของรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการท างานในพ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย คล่องตัว โดยค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก จึงออกแบบให้มีโครงสร้างขนาด
วัดตามความยาวของรถเท่ากับ 2.125 เมตร กว้าง 0.83 เมตร ความสูงจากพื้นล่างถึงระดับสูงสุดของตัวรถเท่ากับ 0.96 เมตร 
ระบบการท างานแยกออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ ใช้เครื่องยนต์ส าหรับส่งก าลังแยกระหว่างระบบขับเคลื่อนและระบบตัด
หญ้า เครื่องยนต์ส าหรับส่งก าลังระบบขับเคลื่อน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี ท าหน้าที่ส่งก าลังไปยังชุด
เพลาล้อ ใช้โซ่เป็นตัวถ่ายทอดก าลังไปยังชุดเพลาหลังให้ตัวรถเกิดการเคลื่อนที่ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลังได้ ส่วนร ะบบ
เครื่องยนต์ส าหรับตัดหญ้าจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดก าลัง 5.5 แรงม้า ออกแบบให้ใช้ระบบถ่ายทอดก าลังด้วย
สายพานและล้อสายพานเพื่อส่งก าลังไปยังชุดเพลาใบมีดตัดหญ้าที่มีหน้ากว้างในการท างาน 0.50 เมตร ผลการทดสอบพบว่า
ความเร็วเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการตัดหญ้าคือ 6 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์เฉลี่ย 2,476.66 รอบต่อนาที 
ความเร็วรอบใบมีดตัด 1,171.66 รอบต่อนาที วงเลี้ยวในและนอกเท่ากับ 1.90 และ 2.70 เมตร ตามล าดับ รถตัดหญ้ามี
ความสามารถในการท างานจริงเชิงพื้นที่ 0.92 ไร่ต่อช่ัวโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงรวม 1.97 ลิตรต่อไร่  

  

ค าส าคัญ : รถตัดหญ้านั่งขับ  ใบมีดตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ   
 

Abstract 
 This research aims to design, build, develop and test functional capacity of the lawn mower 
model driving seat. A principle of design takes into benefits for substitute of good works in a small area, 
easy to use, flexible with the consider to a primary user. Therefore, designed to the structure was 
measure by length 2.125 m, wide 0.83 m, and 0.96 m of height from the bottom to the highest of the 
lawn mower. The lawn mower system split into two main parts are use engine for transmission spilt 
between drive system and grass cutting system. The engine transmission drive used a 110 cc 4-strock 
gasoline engine that transmit power to the rear axle’s wheel set. The chains as a power transfer to the 
rear axle for the lawn mower move both forward and reverse. The engine system for mowing will use a 
gasoline engine of 5.5 HP 4-strock. Designed to be used with a transmission belt to sent power to mower 
blade shaft set with the working width of 0.5 m. The test results showed that suitable movement speed 
was 6 kilometer per hour at the average engine speed was 2,476.66 RPM and cutting blade speed was 
117.66 RPM. The inner and outer turning circle was 1.90 and 2.70 m respectively. The lawn mower was 
capable of working in the real area 0.92 Rai/hr. the total full consumption rate of 1.9 liters per Rai.        
  

keywords : lawn mower driving, cutting mower, gasoline engine. 
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ผลของระยะเวลากับคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และการทดสอบ 
ประสาทสัมผัสของชาใบหม่อน 

EFFECT OF TIME TO PHYSICAL, CHEMICAL QUALITY AND SENSORY 
EVALUATION OF MULBERRY LEAF TEA 

 
อดิศักดิ์  จูมวงษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เชียงใหม ่
corresponding author e-mail : adisakjoomwong@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาในการชงชาต่อคุณภาพทางกายภาพ คณุภาพทางเคมี และการทดสอบ
ประสาทสัมผัสของน้ าชาใบหม่อน โดยใช้ระยะเวลาในการชงชาที่ 3, 5, 7 และ 9 นาที ผลการทดลอง พบว่า ค่าสีแดง (a*) ค่าสี
เหลือง (b*) ค่าความเข้มสี (Chroma) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ า ปริมาณฟีนอลิก ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณของ
คลอโรฟลิล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์เอ และบี ของน้ าชามีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการชงชา ส่วนค่าความสว่าง (L*) ปริมาณกรด 
ซิตริก มาลิก และทาร์ทาริกมคี่าคงที ่ การทดสอบประสาทสัมผสัของน้ าชาที่ระยะเวลา 9 นาที มีค่าของสีน้ าชา รสชาติหวาน 
กลิ่นหอม และค่ายอมรับโดยรวมของน้ าชาสูงที่สุด คือ 3, 2, 3 และ 3 คะแนนตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ : ชาใบหม่อน คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี การทดสอบประสาทสัมผัส 

 
Abstract 

The purpose of this research is to determine physical qualities, chemical qualities and sensory 
testing of mulberry leaf tea at 5, 7 and 9 minutes. The results showed that the red color (a*), yellow color 
(b*), Chroma value, total soluble solid (TSS), total phenolic, pH and total chlorophyll were increased with 
time.  The brightness (L*), citric acid, malic acid and tartaric acid were constantly. The sensory evaluation 
score of mulberry leaf tea, at 9 minutes on characters: color, sweet taste, aroma and acceptance of 
mulberry leaf tea were highest at 3, 2, 3 and 3 score, respectively.  

 
keywords : mulberry leaf tea, physical quality, chemical quality, sensory evaluation 
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การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษแ์ช่อ่ิมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: 
กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก 

DRYING GIANT SOUR TAMARIND PRESERVES WITH A SOLAR DRYER: 
GIANT SOUR TAMARIND FARMERS GROUP PHITSANULOK PROVINCE 

 
สมเด็จ แซ่ลี  ศุภวิชญ์ มะโนทน วรรธนัย มณีพันธุ์ เพชรสยาม อุนทุโร สรวิศ สอนสารี*  

เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail: sorawitsonsaree@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของเครื่องอบแห้ง

ที่ติดตั้ง ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยจะเป็นการศึกษาถึงความสามารถในการท างานของ
เครื่องอบแห้ง เช่น อุณหภูมิอบแห้งที่เครื่องท าได้ ระยะเวลาการอบแห้งของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อศึกษา
ถึงความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า เครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถท าอุณหภูมิในการอบแห้งได้สูงสุดประมาณ 78 °C โดยใช้เวลาในการอบแห้งประมาณ 4 – 
5 hr ในส่วนของการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้น พบว่า เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการจัด
จ าหน่ายมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้งประมาณ 90,000 บาท/ปี โดยที่เครื่องอบแห้งจะมีระยะเวลาคืนทุน 0.5 ปี หรือ 6 
เดือน ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้งานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นอกจากจะช่วยเรื่องของการถนอมอาหารแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรได้อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ : เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มะขามเปรี้ยวยักษ์ มะขามแช่อิ่ม 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the drying giant sour tamarind preserves with a solar 
dryer. The solar dryer installed at the Giant sour tamarind farmers group Phitsanulok province. The study 
will proposes the ability of the dryer such as the drying temperature, drying time, and the possibility of 
increased incomes of the farmers group using solar dryers. The results showed that the solar dryer can 
reach the maximum drying temperature of approximately 78 °C with a drying time of 4 – 5 hr. As for the 
analysis of increased income, the solar dryer will help farmers earn income from the distribution of dried 
sour tamarind preserves approximately 90,000 Baht/Year. The dryer having a payback period of 0.5 years 
or 6 months. As can be seen t, the solar dryer is a technology that can be used in the processing of 
agricultural products as well. In addition to helping preserving food, it can also add value to agricultural 
products.  
 
keywords : solar dryer, giant sour tamarind, tamarind preserves 
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ผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกต่อคุณลักษณะกายภาพของมะม่วงแช่อ่ิมอบแห้ง  
EFFECT OF RIPENING PERIOD AND OSMOTIC SOLUTION ON PHYSICAL  

OF OSMOTIC DEHYDRATION MANGO 
 

สุริยาพร  นิพรรัมย์* และพรนัชชา มีบุญล้ า 
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโุลก  

*corresponding author e-mail: surinipo@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคุณภาพของวัตถุดิบมะม่วงน้ าดอกไม้สุก 3 ระยะสุก โดยศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมี จากนั้นจึงศึกษาผลของระยะการสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกที่มีผลต่อคุณลักษณะทางกายภาพ 
ได้แก่ ค่าสี และเนื้อสัมผัส  พบว่าเมื่อมะม่วงมีระยะสุกท่ีเพิ่มขึ้น สมีะม่วงเนื้อสีเหลืองเป็นเนื้อสีส้มเหลือง ท าให้ค่าสี L* ลดลง 
แต่ค่า สี a* และ b* เพิ่มขึ้น  ในขณะทีเ่นื้อสัมผัสค่า Hardness ของเนื้อมะม่วงระยะที่ 1 ลดลงจาก 516.57 g เหลือ 201.92 
g ในมะม่วงระยะที่ 3 ด้านเคมีค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า อัตราส่วนปริมาณน้ าตาลต่อปริมาณ
กรด และน้ าตาลรีดิวซ์ของเนื้อมะม่วงเพิ่มขึ้นเมื่อระยะสกุเพิ่มมากข้ึน  เมื่อน ามะม่วงทั้ง 3 ระยะสุกมาแช่อิ่มอบแห้งด้วยสารสะ
ลายออสโมติก ได้แก่ ซูโครส มอลติทอล และซอร์บิทอล พบว่าปัจจัยด้านระยะสุกของมะม่วงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าสี L*, 
a*, Hardness และ Springiness ของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง  โดยมะม่วงที่มีระยะสุกเพิ่มมากขึ้นท าให้มะม่วงแช่อิ่มอบแห้งที่ได้
เกิดปฏิกิริยาสีน้ าตาลได้มากขึ้น  ด้านเนื้อสัมผัสมะม่วงแช่อิ่มอบแห้งที่ใช้มะม่วงที่มีระยะสุกมากขึ้นเนื้อสัมผัสของมะม่วงมี 
Hardness ลดลง แต่มี Springiness เพิ่มขึ้น 
 

ค าส าคัญ : มะม่วง แช่อิ่มอบแห้ง ซอร์บิทอล 
 

Abstract 
 The purposes of this research to study on raw material qualities in the experiment which were 
ripe Nam Dok Mai mango in 3 ripening periods. They were studied on physical and chemical properties as 
to be the standard of raw material used in the production. Then, study on the ripening periods and the 
type of osmotic solution which appropriate for physical properties including color values and texture 
properties. It was found that the more ripening period effected to the color which changed from yellow 
color to dark orange yellow color. The color value L* of mango was decreased while the flesh mango 
color value a* and b* were increased. For the texture properties, it was found that the hardness was 
decreased from 516.57 g of mango in the first period to 201.92 g in the third period. In chemical aspect of 
pH, total soluble solid, the sugar: acid ratio and the amount of reducing sugar was statically significant 
increased when more ripening period. Mango in 3 ripening periods were osmosis using 3 osmotic solutions 
such as sucrose, maltitol and sorbital. It was found that the factors of ripening period, affected to color 
L*, a* hardness and Springiness after the preserving process. The mango more ripening period affected to 
dried mango which increased browning reaction. In addition, increasing ripening period affected to 
hardness decreasing but Springiness increasing.   
 

keywords : mango, osmotic dehydrated, sorbital 
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ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย                 
กลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช 

EFFECT OF SODIUM CHLORIDE ON INDOLE-3-ACETIC ACID PRODUCTION AND 
PHOSPHATE SOLUBILIZATION OF PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA 
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*corresponding author e-mail: wililuck.k@nsru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการสร้าง กรดอินโดล-3-            
แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของ Paenibacillus sp. BSR1-1, Streptomyces sp. SRF1, Streptomyces sp.St1 และ 
Streptomyces sp.St8 รวมทั้งศึกษาผลของสารแขวนลอยแบคทีเรียต่อการเจริญของรากข้าวโพด ผลการศึกษาพบว่า
แบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธ์ุ สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก
มากสุดที่เวลา 24 ช่ัวโมง ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 1.7% ส่วน Streptomyces sp. St1 สร้างได้มากที่สุดในวันที่ 14 
ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 3.4% และ Streptomyces sp. St8 สร้างได้มากที่สุดในวันที่ 35 ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 
1.7% ในขณะที ่Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 สามารถละลายฟอสเฟตได้ แต่เมื่อความเข้มข้นของ
โซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นท าให้การละลายฟอสเฟตลดลง การทดสอบสารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 ต่อการเจริญ
ของรากข้าวโพด พบว่า สารแขวนลอยแบคทีเรียไม่กระตุ้นการเจริญของรากข้าวโพดทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีโซเดียมคลอไรด์ 
 

ค าส าคัญ: แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืช  โซเดียมคลอไรด์  กรดอินโดล-3-แอซิติก   
 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the effect of sodium chloride (NaCl) on indole-3-

acetic acid (IAA) production and phosphate solubilization of Paenibacillus sp. BSR1-1, Streptomyces sp. 
SRF1, Streptomyces sp. St1 and Streptomyces sp. St8. Effect of the bacteria suspensionon root length of 
corn also be studied. The results showed that all three strains of plant growth promoting bacteria could 
produce IAA, Paenibacillus sp. BSR1-1and Streptomyces sp. St8 could produce IAA at 1.7% NaClfor 24 
hours and 35 days, respectively. Streptomyces sp. St1 could produce IAA at 3.4% NaCl for 14 days. 
Streptomyces sp. St1 and Streptomyces sp. St8 were able to increase phosphate solubility but the 
phosphate solubility reduced when the concentration of sodium chloride increased. Spore suspension of 
Streptomyces sp. St8 could not induce corn root length either exposed to NaCl or without NaCl. 

 

keywords: plant growth promoting bacteria, sodium chloride, indole-3-acetic acid 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ และทดสอบ
สมรรถนะการทํางานของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ โดยเครื่องถูกออกแบบให้ใช้ปั๊มน้ําจํานวน 3 ตัว 
เพื่อใช้ในระบบกรองน้ํา และมอเตอร์จํานวน 3 ตัว เพื่อใช้ในระบบทําความสะอาด การทดสอบค่าความขุ่นของน้ําด้วยโคลน 
ปริมาณโคลนท่ีใช้ในการทดลองได้แก่ 50, 100, 125, 150 และ 200 กรัม ระยะเวลาในการทดลอง 10, 20, 30, 40, 50, และ 
60 นาท ีผลการทดสอบพบว่า ปริมาณของโคลนลดลงอยู่ในช่วงเวลา 40 นาที ปริมาณโคลนลดลงเหลือ 410, 402, 405, 405, 
406 ntu ตามลําดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และการทดสอบค่าแก๊สแอมโมเนียทั้งก่อนทําความสะอาด และหลังทํา
ความสะอาด ก่อนทําความสะอาดค่าแก๊สแอมโมเนียจะอยู่ที่ 133, 119, 126, 133 และ 130 ppm ตามลําดับ และหลังทําความ
สะอาดค่าแก๊สแอมโมเนียจะอยู่ที่ 98, 97, 99, 98 และ 96 ppm ตามลําดับ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงสามารถสรุปได้
ว่าชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ สามารถดูแลสภาพน้ํา และทําสะอาดบ่อได้ตามมาตรฐาน 
 
ค้าส้าคัญ : ระบบกรอง  แก๊สแอมโมเนีย  ความขุ่น 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study and design the semi-automatic pond water care and 
cleaning kit. And test the performance of the water treatment and semi-automatic pond cleaning kit which 
the machine is designed to use 3 water pumps for use in water filtration systems and 3 motors for use in 
cleaning systems. The testing of water turbidity using mud. The amount of mud used in the experiment 
were 50, 100, 125, 150 and 200 grams. The duration of the experiment was 10, 20, 30, 40, 50, and 60 minutes. 
That the amount of mud was reduced to 40 minutes. The amount of mud was reduced to 410, 402, 405, 
405, 406 ntu respectively which is considered acceptable. The ammonia gas testing values are both before 
cleaning and after cleaning before cleaning. The ammonia gas values would be 133, 119, 126, 133 and 130 ppm 
respectively and after cleaning the ammonia gas values would be 98, 97, 99, 98 and 96 ppm respectively 
which is considered to be in the standard. Therefore, it can be concluded that the water care and 
semi-automatic pond cleaning sets which can take care of the water conditioned and cleaned the pond 
as standard. 
 
keywords : filter system, ammonia gas, turbidity 
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เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใชต้ัวตรวจจับความเข้มแสง 
HELPER TO LOOK FOR LARVAE IN EGGS BY USING THE LIGHT INTENSITY SENSOR 

 
กิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์*  พินิจ  บุญเอี่ยม  วิดารัตน์ ดีแล้ว วรัญญา จีนด้วง และกฤษณะ พันพร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : kittisakd_s@rmutl.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง จะมีระบบในการตรวจจับไข่ท่ีมีเช้ือและไข่ท่ีไม่

มีเช้ือ โดยใช้ชุดค าสั่งของอาดูโน่ เป็นค าสั่งส าหรับตัวตรวจจับความเข้มแสง โดยการทดลองไข่ที่มีเชื้อจะมีค่าความเข้มแสง
เท่ากับ 0 LUX และ ไข่ท่ีมีมีเชื้อจะมีค่าความเข้มแสงตั้งแต่ 1 LUX ขึ้นไป โดยใช้ไฟแสงสีส้ม เพราะมีความเข้มแสงที่สามารถ
ส่องผ่านเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ได้มากกว่าแสงสีขาว และแสงสีส้มอาจจะมีสีที่คล้ายกับเปลือกไข่จึงท าให้แสงสีส้มทะลุผ่านไข่ไก่ได้
มากกว่าแสงสีขาว โดยระยะตัวตรวจจับที่ห่างจากเปลือกไข่จะต้องไม่เกินกว่า 5 เซนติเมตร 
 
ค าส าคัญ : อาดูโน่  แสง  ไข่ไก่ 
 

Abstract 
 Aid for HIV shedding in embryonic chicken eggs. The light intensity sensor A system to detect infection, 
and eggs that are pasteurized eggs. Using a series of commands, see R. Vallecano. Instruction for photometric 
sensor. The eggs were infected with the light intensity is equal to 0 LUX and eggs are infected with the light 
intensity from 1 LUX up to the light orange. Because of the intensity of the light can shine through the infected 
embryos in eggs than white light. And light orange color may be similar to the egg shell, the orange light through 
the egg over white. The distance from the sensor shell eggs must not be more than 5cm. 
 
keywords : arduino,  light,  egg 
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ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิระบบให้น ้าและธาตุอาหารภายในโรงเรือนเพาะปลูก 
DESIGN TEMPERATURE CONTROL SYSTEM THE SYSTEM  
OF WATER AND NUTRIENT CONTENT IN GREENHOUSE 

 
อัครเดช สริยะ1  วรปรัชญ์ ด ามินเสก1  สุรียร์ัตน์ บัวช่ืน2  วริศ จิตตธ์รรม1  และบุญญฤทธิ์ วังงอน1 

1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโุลก 

*corresponding author e-mail: maxaee_@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบให้น้ าและธาตุอาหาร ในโรงเรือนเพาะปลูก ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลภายใน

โรงเรือนเพาะปลูก โดยใช้บอร์ดอาดูโน่ในการควบคุม ซึ่งสั่งงานผ่าน Application Blynk เพื่อให้บอร์ดอาดูโน่เป็นตัว
ประมวลผล จากผลการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิระบบให้น้ าและธาตุอาหารภายในโรงเรือนเพาะปลูกสามารถท างานได้
ตามค่าที่ก าหนดไว้ และสามารถสั่งให้ระบบควบคุมน้ าและธาตุอาหารในโรงเรือนเพาะปลูกได้ ระบบม่านพรางแสง โดยใช้ส
แลนพรางแสงสีด าปิด ระบบควบคุมความช้ืน โดยการพ่นหมอกเพื่อรักษาระดับความช้ืนให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ระบบ
พรางแสงท างานเฉลี่ย 2 ครั้งต่อวัน และระบบรักษาความช้ืนด้วยการพ่นหมอกท างานเฉลี่ย 3 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งการท างานของ
ระบบนี้ขึ้นอยู่การตั้งค่าอุณหภูมิของผู้ใช้ เมื่อระบบควบคุมท างานอุณหภูมิ จะลดลงได้ 3 – 6 องศาเซลเซียส ตามแต่สภาพ
อากาศภายนอกโรงเรือนในแต่ละวัน 

 
ค้าส้าคัญ :  เซ็นเซอร์ อุณหภูม ิอาดูโน ่

Abstract 
 Temperature and Watering control system. Nutrient for plants system for greenhouse. Designed 
and developed to take care of the plants in greenhouse. Using Arduino to control. Using the blynk 
application to online control. So that Arduino is processor. From the test results temperature control 
system can work according to settings. Can order the watering system and nutrient for plants system. 
Blackout curtain system by using black camouflage fabric. Humidity control system by spraying mist to 
maintain the right humidity level for each plants. blackout curtain system. Work an average of 2 times a 
day. And humidifying system with mist spray. Works for 3 hours a day. The operation of this system 
depends on the user's temperature settings. When the control system run. The temperature will drop 3 - 
6 degrees celsius. According to the weather outside greenhouse each day. 
 
keywords :  sensor, temperature, arduino 
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ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ 
DESING OF BLADE SHARPENING MECHANISM FOR MULTI – PURPOSE MINERS 

 
จิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ  ธรณ์เทพ มาสอาด และบญุญฤทธิ์ วังงอน* 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
*corresponding author e-mail: maxaee_@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 โครงงาน ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นตามวตัถุประสงค์
เพื่อท าการลับใบมดีในตัวเครื่อง ท าให้ลดเวลาในการน าใบมดีออกมาลับ หรือเจยีรชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับ
เอนกประสงค ์ประกอบด้วย โครงเครื่อง ชุดกลไกการลับมีด ชุดสับหญ้า ลูกกลิ่งป้อนวัสดุ สายพานปอ้นวัสดุ และระบบถ่าย
ถอดก าลัง โดยมีมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นก าลังในการท าของเครื่องจากการทดสอบโดยใช้หญ้าเนเปียร์และผักตบชวา
เป็นวัสดุทดสอบ  
 
ค าส าคัญ : มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสับหญ้า ชุดกลไก 

 

Abstract 

 Project to design the blade sharpening mechanism for multi-purpose machines. Was designed 

and built for the purpose of sharpening the blade in the machine. Which reduces the time to bring the 

blade out in secret. Or grinding the blade sharpening mechanism for the multi-purpose machine. 

Consisting of the machine frame sharpening mechanism grass chopping block ball feeder Belt feeder. And 

the power distribution system With a 1-horsepower motor etc. The power of the machine is tested by 

using Napier grass and water hyacinth as test material. 

 

keywords : electric motor, mower, mechanism 
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เครื่องผสมฮอร์โมนกับอาหารแปลงเพศส าหรับปลานิล 
MACHINE MIXER FOOD AND HOMONE CHANGE FOR TILAPIA 

 
กิตติศักดิ์  ศรสีวัสดิ์*  กิตติศักดิ์ สรสิทธ์ิ  ทวีรัฐ ลีวพงศ์  และ ปัฐน์ ศรสีุวรรณนพกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
*corresponding author e-mail: kittisakd_s@rmutl.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศโดยให้ลูกปลากินอาหารส าเร็จรูปชนิดผงผสมฮอร์โมน 17 alpha methyl 
testosterone (17 a - MT) อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยใช้เครื่องผสมฮอร์โมนในการเข้ามาช่วยใน 
การผสมอาการกับฮอร์โมน แทนท่ีเราจะมาผสมเองลดอัตราการสูดดมกลิ่นซึ่งเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ท าการผสม การทดลองมี
ระยะเวลาแตกต่างกัน คือ 0, 15, 18 และ 21 วัน ในบ่ออนุบาลปลา ปลาสามารถกินอาหารได้ทั่วถึงกว่าบ่อใหญ่ ด าเนินการทดลอง 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สาขาวิชาประมง จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าที่ระยะเวลาให้ลูกปลากินอาหาร
ผสมฮอร์โมน 0, 15 และ 18 วัน ลูกปลามีสัดส่วนเพศผู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในเชิงพาณิชย์ (< 95 เปอร์เซ็นต์) จึงสรุปได้
ว่า ในการทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศครั้งนี้ให้ลูกปลากินอาหารผสมฮอร์โมน 17 a - MT อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อ
อาหาร1 กิโลกรัม เป็นเวลา 21 วัน เหมาะสมที่สุด 
 
ค าส าคัญ : เครื่องผสม  อาหาร  ฮอร์โมน  แปลงเพศ  ปลานลิ 
 
Abstract 

Experimental production of sexless tilapia by feeding larvae containing 17 alpha Tetryitestosterone 
(17 8-MT) powdered food at a rate of 40 mg per 1 kg of food by using a hormone mixer  to aid in mixing 
symptoms with Our nursery. Can be divided more thoroughly than the big pond, conducting experiments at 
Rajamangala University of Technology Lanna, Pisanu Lothon, Fisheries Department. From the study results of 
the study, it can be seen that the larvae feed on the Tor node (L I5 and 15 day larvae The ratio of male sex 
is not enough to 95 percent of commercial needs, which concludes that in the production of transplanted nile 
tilapia, this larvae feed on the 17-year-old hormone-1 diet. The concentrated 40 mg per 1 kg of 21 days is ideal 
 
keywords : machine mixers, sex hormones, tilapi 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรในพื้นที่อ าเภอหนองบัว 
DEVELOPMENT OF HAND WASH GEL FROM HERBAL LEAF EXTRACTS  

IN NONG BUA DLSTRICT 
 

ศุภลักษณ์ สุมาลี*  และศริิวัฒณา ลาภหลาย 

คณะวิทยาศามสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค ์
*corresponding author: supphalak.24@gmail.com 

 

บทคัดยอ่ 
 การยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบหมีเหม็น ใบยอป่า และใบบัวบกด้วยเอทานอล 95% กับเชื้อ E. 
coli TISTR 527, E. hirae TISTR 930, P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 ด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่า 
สารสกัดจากใบยอป่าที่มีฤทธิ์ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 
ได้ดีที่สุด มีเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใสเท่ากับ 9.00±0.82 และ 7.67±0.96 มิลลิเมตร ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ส่วนสารสกัดจากใบหมีเหม็นและใบบัวบกสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus TISTR 1840 ได้ดีที่สุด 
มีเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใสเท่ากับ 8.33±0.94 และ 8.33±0.47 มิลลิเมตร ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  
ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สารสกัดมีฤทธิ์ในการยับย้ังและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ ด้วยวิธี resazurin test พบว่า สารสกัดจากยอ
ป่าสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธุ์ ได้ดีที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 500, 125 และ 1.95 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ และค่า MBC เท่ากับ 500, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ จึงได้น าสารสกัดใบยอป่ามาเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจลล้างมือทั้ง 3 สูตร ด้วยวิธีมาตรฐาน BS EN 1276: 2009 พบว่า เจลล้าง
มือสูตรปกติและผสมสารสกัดสมุนไพรยอป่า มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีที่สุด รองลงมา คือ สูตรลดปริมาณแอลกอฮอล์และ
ผสมสารสกัดสมุนไพรยอป่า และสูตรปกติ 
 

ค าส าคัญ : ใบบัวบก ยอป่า หมีเหมน็ ยาโทบรามัยซิน เจลล้างมือ 
 

Abstract 
 Antibacterial activity of Centella asiatica, Morinda coreia and Litsea glutinosa leaves extract with 
ethanol 95% against to E. coli TISTR 527, E. hirae TISTR 930, P. aeruginosa TISTR 357 and S. aureus TISTR 1840 
by Agar well diffusion. Morinda coreia leaves extract show the best antibacterial activity with P. aeruginosa 
TISTR 357 and S. aureus TISTR 1840 inhibition zone were 9.00±0.82 and 7.67±0.96 millimeter, respectively 
significantly different at the statistical level of 0.05. Litsea glutinosa and Centella asiatica leaves extract show 
the best antibacterial activity with S. aureus TISTR 1840 inhibition zone were 8.33±0.94 and 8.33±0.47 
millimeter, respectively significantly different at the statistical level of 0.05. Minimum inhibitory concentration 
(MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) by resazurin test were Morinda coreia leaves extract 
have great antibacterial activity of bacteria 4 strains. MIC was 500, 125 and 1.95 milligrampermillimeter, 
respectively and MBC was 500, 250 and 500 milligrampermillimeter, respectively. Therefore, Morinda coreia 
leaves extract is used as an ingredient of hand wash gel and compare the effectiveness of 3 formulas hand 
wash gel by BS EN 1276: 2009 standard method found that normal hand wash gel add Morinda coreia leaves 
extract has high bactericidal activity. Second, hand wash gel were reduce alcohol add Morinda coreia leaves 
extract and normal hand wash gel.                       
keywords :  centella asiatica morinda coreia litsea glutinosa tobramycin hand wash gel 
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ระบบจัดการข้อมูลปลาน ้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา 
FRESHWATER FISH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM :  

A CASE STUDY OF KWAN PHAYAO 
 

กิตติศักดิ์ พันธ์เสือทอง  สิรวิชญ์ ช านาญยา  และ ณัฐดนยั ค าขาด 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 

*corresponding author e-mail : jacky272541@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊าน

พะเยา ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดย
ได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้จากศูนย์วิจัยประมงน้ าจืดพะเยา ท้ังนี้ได้ศึกษาหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับปลาน้ าจืด จากน้ันน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดฟังก์ชันการใช้งาน ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบส่วนต่อประสาน และท าการพัฒนาระบบ 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด ผลการประเมินระบบที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
กลุ่มผู้วิจัยและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อฟังก์ชันการใช้งานในระดับปานกลาง และกลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อฟังก์ชัน
การใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
ค้าส้าคัญ : ระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด  ประมง  กว๊านพะเยา 
 

Abstract 
This research paper was developed with the objective of developing an information system for 

managing freshwater fish data. A case study of Kwan Phayao via an online website Providing services on the 
internet In order to be the information for searching various information by studying the content from the 
Fisheries Research Center in Phayao In this regard, I was interested in learning about freshwater fish and then 
analyzed the data to determine the function. Database design Interface design And system development To 
meet the needs of use as much as possible System evaluation results developed from relevant groups The 
researcher group and the expert group were satisfied with the usage function at a moderate level. And the 
group of users is satisfied with the overall functionalities at a high level. 

 
keyword : freshwater fish information management system, fishing,  kwan phayao 
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การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12  
THE APPLICATION OF AGRICULTURAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM  

OF OFFICERS OF LAND DEVELOPMENT REGIONAL OFFICER 1-12  
 

                         เสริมสุข กาฬภักดี    
สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 

corresponding author e-mail : sermsuk.kan@mystou.net 
  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่  2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน  4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  5) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  จ านวน 351 คน  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 129 คน ค่าความเช่ือมั่น 0.07 วิธีการสุ่มแบบง่าย 
เก็บข้อมูลโดยใช้  Google form ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด
อันดับ ผลการวิจัย พบว่า 1) เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 อายุเฉลี่ย 38.40 ปี เป็นเพศชาย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร มีประสบการณ์ท างานในกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 11.08 ปี ประสบการณ์
ในการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 7.84  2) ความรู้ ระดับปานกลาง  3) การใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูป 4 ด้าน ภาพรวม มีการใช้
มากที่สุด ระดับมากและมากที่สุด  4) การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  5) ปัญหาทั้ง 5 ด้าน 
ภาพรวม ระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ภาพรวม ระดับมากท่ีสุด  
 

ค าส าคัญ : การใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร  เจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12   
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) basic conditions of officers, 2) knowledge about 
Agricultural Geographic Information System (AGIS) and its usage, 3) application of maps in the operation, 4) 
opinions on system usage AGIS, and 5) problems and recommendations regarding the use of AGIS. The study 
population consisted of 351 officers of Land Development Regional Office 1-12. The sample size of 129 persons 
with the accepted error of 0.07. Simple random sampling method was used. Data was collected by using Google 
form. Statistics used were percentage, minimum, maximum, average, standard deviation. and ranking. The results 
revealed the following: 1) The officers in the Land Development Regional Office 1-12 had the average age of 38.40 
years, were male, and had a bachelor's degree or equivalent. 50.4% were agricultural academics. The average 
working experience in the Land Development Department and AGIS application were 11.08 years and 7.84 
respectively. 2) The knowledge and understanding about AGIS and its application level was at a medium level. 3) 
Maps and software programs use by officers were in 4 aspects: soil, water, land use and the application of 
information. The fundamental understanding in map and software application level are in the high and highest 
level. 4) The use of AGIS of by officers in all 5 areas in general is at the medium level whereas the more 
problematic issue is the convenience in its applying. 5) The officers agreed with the recommendation about staff, 
tools and equipment, and the application at the highest level in general. 
 

keywords : application, agricultural geographic information system , officers of land development 
                regional office 1-12 
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ระบบค้นหาร้านเช่ารถออนไลน์ 

CAR RENTAL SHOP SEARCH SYSTEM 
 

จิรพงษ์ ศรีจันทร์  ธนวิทย์ เป็กธน ูและณัฐดนัย ค าขาด 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 

*corresponding author e-mail : N_jame@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบค้นหาร้านเช่ารถผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากร้านเช่ารถเพื่อน ามาออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม 

Adobe Dreamweaver ใช้ Xampp ในส่วนของระบบฐานข้อมูล และใช้ภาษา HTML และ CSS ในการออกแบบและตก

แต่งหน้าเว็บไซต์ ใช้ภาษา JavaScript ในการ mark ต าแหน่งใน Google Map และ ใช้ภาษา PHP ในการออกแบบการ

เช่ือมต่อ Database ส ารวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ระบบการท างานของเว็บไซต์ 

ประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน และเสถียรภาพของระบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของธุรกิจร้านเช่ารถ และบุคคลทั่วไป 

จ านวน 25 คน ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเจ้าของธุรกิจร้านเช่ารถมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ของระบบต่อ

การปฏิบัติงานมากที่สุด และบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจในด้านระบบการท างานของเว็บไซต์มากที่สุด 

 

ค าส าคัญ : ระบบค้นหาร้านเช่ารถ ร้านเช่ารถออนไลน์ ผู้ประกอบการรถเช่า 

Abstract 

This research is to develop a system to search for car rental shops through online websites to 

provide services on the internet to facilitate the users. The researcher studied the information from the 

car rental shop to design the database using Adobe Dreamweaver, using Xampp for the database system, 

and using HTML and CSS to design and decorate the website, using JavaScript language to mark the 

position in Google map, and using PHP to design database connections. The system satisfaction 

assessment form is a questionnaire divided into 3 topics (website operation, system benefits, and system 

stability) from car rental shops and the general public. The overall evaluation is at a high level, in which 

the car rental business owner is most satisfied with the benefits of the system to work and the general 

public are most satisfied with the system of website. 

 

keyword : car rental shop search system,  online car rental store, car rental operators 
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กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 
กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

PROBLEM SOLUTION PROCESS FOR CYBERBULLYING CASE STUDY:  
INFORMATION TECHNOLOGY MAJOR PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 

 

ภาวินี อินทร์ทอง*  ธนพงศ์  นิตยะประภา  และบญัชา  ศรีสมบัต ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail :pavinee.int@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ของนักศึกษา วิเคราะห์
และจัดท าบทเรียนส าหรับการให้ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 200 คน พบว่า 3 ปัจจัยแรกที่ท าให้เกิดการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ คือ 1) ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์ 2) ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นน าข้อมูลมาสร้างบทเรียนที่ใช้ในการอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่างและท า
การเลือกกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด มา 12 คน เพื่อติดตามผลการอบรม โดยวัดผลจากความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรม ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้  ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก่อนการอบรม และมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 66.67 ลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการกลั่น
แกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์เฉลี่ยร้อยละ 58.33 รวมถึงการรับมือปัญหาการถูกกลั่นแกล้งได้ดียิ่งขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 75.00  
 

ค าส าคัญ : การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์, กระบวนการแก้ปัญหา 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study usage behavior and bullying of online students. Then 
analyze and create lessons for learning and understanding online bullying behavior, including computer-
related laws. By studying the behavior of students at Pibulsongkram Rajabhat University, major 
Information technology 200 people. It was found that the first 3 factors that cause online bullying are 1) 
understanding about depression from social media bullying, 2) knowledge of social media and 3) 
understanding about Use social media. After that, the data was used to create the training lessons for the 
sample group and select the most risky 12 people to follow up the training results. By measuring results 
from knowledge, understanding and behavior. Which the research found that the experimental group had 
knowledge Understanding increased before training And the behavior of using social media has changed in 
the better direction in average 66.67 Reducing the display of inappropriate messages to others that 
represent a bullying behavior of others online, averaging 58.33 Including better coping with bullying 
problems, an average of 75.00 
 

keywords : cyberbullying, problem solving process 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้ 
MINDSTORM EV3 CONTROLLING ANDROID MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 

 
นัฐกร คุ้มแดง1 ฐิติกา หาดยาว*2 สุนันท์ ธาติ3 และพันธุ์ธิดา ลิ้มศรปีระพันธ์4 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
corresponding author e-mail thitiga.h@psru.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันหุ่นยนต์นิยมใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM Education (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education) ซึ่ง LEGO Mindstorms Education EV3 เป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM 
EDUCATION ในรูปแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ส าหรับการใช้งานหุ่นดังกล่าว
เพือ่การศึกษาโดยการฝึกควบคุมการท างานของหุ่นยนต์นั้นโดยวิธีการที่มีอยู่เดิมใช้การควบคุมผ่านสมองกลของหุ่นยนต์เลโก้
อีกหนึ่งตัว ซึ่งหมายความถึงหากต้องการศึกษาการท างานเพื่อการศึกษาของผู้เรียนหนึ่งคนจ าเป็นต้องใช้หุ่นยนต์จ านวนสองตัว 
อีกทั้งการควบคุมแบบเดิมสามารถเปลี่ยนพอร์ตในขณะที่ก าลังควบคุมหุ่นยนต์ได้เพียงครั้งละ 2 พอร์ตทั้งที่พอร์ตควบคุมมี 4 
พอร์ต ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ LEGO 
Mindstorms Education EV3 ที่สามารถควบคุมการท างานได้ทั้ง 4 พอร์ตเพื่อลดการใช้สมองกลควบคุมสมองกลด้วยกันเอง 
ซึ่งการใช้แอพพลิเคช่ันควบคุมแทนนั้นช่วยลดการใช้สมองกลที่มีราคาแพงและทรัพยากรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆได้ อีกทั้งผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

ค าส าคัญ : แอพพลิเคชั่น หุ่นยนต์ มายสตอร์มซอร์ฟแวร์  
  

Abstract 
 Nowaday, robots are used in STEM Education media (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education). LEGO Mindstorms Education EV3 is very useful as STEM EDUCATION teaching or 
learning materials. It use for an innovative project to practice analytical thinking and problem solving. The 
use of robots to control LEGO Mindstorms Education EV3 in class, an existing method is  use a lego robot 
to control another one. This means that if one student wants to learning this learning materials, it is 
necessary to use two robots. In addition, user can change only two port at the same time while 
controlling the robot, although there are 4 control ports. The researcher has developed the LEGO 
Mindstorms Education  EV3 robot application on mobile devices in Android operating system which can 
control all 4 ports. It can reduces expensive brain machines using and other wasteful resources. In 
addition, users can access to use more conveniently. 
 

keywords : application, robot, mindstorm ev3 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการร้านอาหารและการสั่งอาหารผ่าน

เว็บไซต์ โดยปัจจุบันร้านอาหารข้างต้นมีระบบการด าเนินงานท้ังหมดเป็นแบบจดบันทึกเขียนตวัหนังสือเพื่อบันทึกข้อมูลและใช้
บุคลากรในการด าเนินงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการล าดับรายการสั่งอาหาร การค านวณค่าอาหาร งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ันที่สะดวกต่อการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่เป็นที่
นิยมในปัจจุบันและช่วยลดทรัพยากร ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเพื่อการจัดการร้านและการสั่งอาหารในร้านวิมานดิน โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งานระบบใหม่ ซึ่งงานวิจัยจะท าให้การบริหารร้านและการสั่งอาหารมีประสิทธิภาพและความ
สะดวกมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการด าเนินงานและเกิดระบบสารสนเทศ ผลจากการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานระบบ 100 คน ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
 
ค าส าคัญ :  เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ัน สมาร์ทโฟน ลดทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 

Abstract 
 The objective of this is to develop a web application for restaurant management and food 
ordering through an online platform of Vimarndin Restaurant. Vimarndin Restaurant receives orders using 
papers and human resources right now which can cause delay and errors in sequence of the orders and 
price of each item. This research aims to develop the working system using web application technology 
which is accessible via a smartphone which is a popular method of now and reduces the cost of 
resources an employer has to spend. The researcher develops this web application by collecting 
feedbacks from users who has tried it which will lead to more efficiency and convenience in restaurant 
management and food ordering. This can decrease errors during the process and also has collection of 
information. From satisfactory results from 100 users, the application got the average of 4.11 for meeting 
what users demands, 4.23 for system operation procedures, and 4.29 for being user-friendly. 
 
keywords : web application smartphone reduces the cost of resources. 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันพบว่าเมื่อท าการเบิกอุปกรณ์และเครือ่งมือหน่วยงานจ่ายกลางและการติดเชื้อนั้น พนักงานจะด าเนินการโดย
การกรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอยื่นเรื่องที่ต้องการเบิกอุปกรณ์แก่หน่วยงานจ่ายกลางและการติดเช้ือ เป็นเหตุให้การ
ด าเนินการค่อนข้างที่จะล่าช้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ไม่มีความสะดวกมากนัก และยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลบางครั้งอาจท าให้ข้อมูลที่ท าการเบิกเกิดการสูญหายได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการ
เบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือ โดยจะออกแบบให้พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางสามารถ
เพิม่ ลบ แก้ไขอุปกรณ์ที่จะน ามานึ่งและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกลลาศสามารถเบิกอุปกรณ์ที่นึ่งแล้วได้ จากการที่ได้ท าการ
วิจัยออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถท าให้ผู้ใช้สามารถเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้
สะดวกและสามารถตรวจสอบการเบิกอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นท าให้สามารถทดแทนการเบิกแบบเดิมที่ท าการเบิกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ 

 

ค าส าคัญ : แอปพลิเคช่ัน  อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ เบิกอุปกรณ์ 
 

Abstract 

 Nowadays, when withdrawing the equipment and tools from the central sterile supply 
department, the staff will write the form to request the requirement of equipment withdrawal that affect 
to the operation may delay, checking the equipment is inconvenient, and difficult to check the accuracy 
of the data. Sometimes, the withdrawable data may be lost. This research has the objectives to develop 
the application to withdraw the equipment and tools from the central sterile supply department which 
will be designed for the staff of the central sterile supply department can add, delete, and edit the 
equipment that are taken to steam and the staff of Kong Krailat hospital can withdraw the equipment 
that have steam already. The result of the research that designs and develops the application affects to 
the customers can withdraw the equipment and tool through the application on cellphone comfortably 
and can check the withdrawal of the equipment easily that can replace the original withdrawal which was 
written in writing. 
 

keywords : application, medical equipment, withdrawing equipment  
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันพบว่าร้านขายของฝากส่วนมากยังใช้ระบบการจัดการร้านแบบเดิมคือการจดบันทึกด้วยตัวอักษร การนับ
เพื่อเช็คสินค้าคงเหลือและลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการร้านขายของฝากต้องเดินทางมาที่ร้านโดยตรงเพื่อดูสินค้า ราคา 
รูปแบบตัวสินค้างานวิจัยนี้จึงจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการระบบของร้านขายของฝากโดยตรงและเพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากที่สุด เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใช้ซอฟแวร์หลัก ได้แก่ 
Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ภาษาในการเขียน คือ HTML5 PHP5 javascript และ Bootstrap เพื่อพัฒนาระบบพร้อม
กับลดภาระในส่วนของการท างานของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ Mysql ผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บแอปพลิเคชันขายของฝาก จ านวน 30 คน เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจในระบบจากผู้ใช้บริการ
พบว่าผลการประเมินด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้ ด้านการท างานตามฟังก์ชัน ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, 4.25 และ 4.55 ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ :  เว็บแอปพลิเคชัน ของฝากออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน ์

Abstract 
 Nowadays, most of the gift shops use the original management systems, there are taking notes 
and counting to check inventories. Most of the customers who use the service of the gift shop have to 
come to the shop for looking the products, prices, and product forms. This research has the objectives to 
manage the system of the gift shop and respond the best conveniences for the customers who use the 
service of the shop. The website that is developed will use the main software that is Adobe Dreamweaver 
CS6 that use HTML5 PHP5 javascript and bootstrap for coding to develop the system and decrease the 
burden in the working of the application. The database management system is Mysql. The researcher uses 
the data of 30 customers who use the web application to evaluate the satisfaction of the customers. The 
data showed that the result of the evaluation is in the line with the requirement of customers in the 
functional aspects and the ease of use. The satisfaction is in the highest level and the means are 4.24, 4.25 
and 4.55 respectively. 
 

keywords : web application, souvenirs online, sell products online 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมาร์ทฟาร์มผ่านระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนหน้าเว็บ

บราวเซอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดค่าสภาวะต่างๆ ที่ต้องการควบคุมได้บนหน้าเว็บบราวเซอร์ ท าให้เกิดความหลากหลายใน

การประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรและอื่นๆ จากผลการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมาร์ทฟาร์ม พบว่า 

ระบบสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย า ระหว่างหน้าเว็บบราวเซอร์ ดาต้าเบส และไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน

เครือข่ายไร้สาย ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลอินพุตได้ถึง 7 อินพุต และควบคุมอุปกรณ์เอาต์พุตภายในฟาร์มได้มากถึง 7 อุปกรณ์ 

ซึ่งแสดงข้อมูลสภาวะต่างๆ ในรูปแบบกราฟแบบเรียลไทม์บนหน้าหน้าเว็บบราวเซอร์ อีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการ

ท างานของอุปกรณ์ได้บนเว็บบราวเซอร์ นอกจากนั้นเมื่ออุปกรณ์ภายในฟาร์มมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการท างานจะการแจ้ง

เตือนผ่านแอปพลิเคช่ันไลน์ (Line Application) ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มความสะดวกส าหรับการก าหนดค่าสภาวะผ่าน

ระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนหน้าเว็บบราวเซอร์ ในการเพราะปลูกพืชของเกษตรกรในรูปแบบของสมาร์ทฟาร์ม เพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการเกษตร ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ : สมาร์ทฟารม์ เว็บบราวเซอร์ ส่วนประสานผู้ใช้งาน  
 

Abstract 

 This research designed and developed the program to control the condition of Smart Farm 
through user interface system on a web browser. The objective of the research is to specify the 
conditions that need to be controlled on the web browser to provide a variety of applications in 
agriculture and others. The results of the design and development of the Smart Farm environment 
control program show that the developed system can connect data accurately between the web 
browser, database and microcontroller via wireless network. The system can support up to 7 inputs and 
control up to 7 output devices in the farm, which display state information in real-time graphs on the 
browser's web page. Moreover, the system can check the operating status of the device on a web 
browser. In addition, when the equipment in the farm has changed the working status, the system will 
notify via Line Application. In addition, it can be concluded that the developed system facilitates the 
configuration of conditions through the user interface on a web browser suitable for farmers in the form 
of smart farm. Which helps increase agricultural efficiency, resulting in higher quality produce. 
 
keywords : smart farm, web browser, sensor, graphical user interface: gui 
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ตู้เปิดฝาจุกแบตเตอรี่พร้อมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ 
AUTOMATIC MACHINE FOR THE OPENING OF THE BATTERY COVER  

WITH AUTOMATIC CHECK AND DESULFATE 

 
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด* เดือนแรม แพง่เกี่ยว เกศฎา บัวจันทร์ และ นพพร เมฆเพ็ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
*corresponding author e-mail : eakrat@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาวิจัยนี้  ได้ออกแบบและพัฒนาตู้เปิดปิดฝาจุกแบตเตอรี่พร้อมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ    
โดยท าการทดลองชาร์จแบตเตอรี่ทุติยภูมิประเภทน้ า 12 โวลต์ 35 แอมป์  ขนาดของแบตเตอรี่ กว้าง 12.7 เซนติเมตร       
ยาว 19.5 เซนติเมตร สูง 22.2 เซนติเมตร  ซึ่งในการชาร์จแบตเตอรี่สลายซัลเฟตผู้ใช้งานต้องเปิดฝาของแบตเตอรี่เพื่อระบาย
ความร้อนขณะชาร์จ  จึงได้ท าการพัฒนาตู้เปิดปิดฝาจุกแบตเตอรี่พร้อมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ  โดยใช้ระบบแขน
กลชนิดคาร์ทีเชียลควบคุมด้วยอาดุยโน่เคลื่อนที่ในแนวแกน Y ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของชุดเปิดปิดฝากจุกแบตเตอรี่ มี
เปอร์เซ็นต์คลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยตลอดการทดสอบ  ในการเปิดปิดฝาจุกแบตเตอรี่โดยมีต้นก าลังจาก
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  สามารถเปิดปิดฝาจุกแบตเตอรี่ได้ทั้ง 6 ฝาและสามารถยกขึ้นได้โดยไม่มีการร่วงหล่น  ในการชาร์จ
แบตเตอรี่สามารถท าได้ตามเวลาที่ก าหนดในระดับแรงดันของแบตเตอรี่ก่อนการชาร์จ  โดยตู้เปิดปิดฝาจุกแบตเตอรี่พร้อม
ตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติมีความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
 
ค าส าคัญ : แบตเตอรี่ แขนกล อาดูโน่ 
 

Abstract 
 The purpose of this study were to design and develop the open and close cabinet of the battery 
cover with automatic check and disintegration of sulfate by testing with the secondary battery of water 
type storage battery 12 Volt 35 Amp. The size of the battery wide 12.7 long 19.5 high 22.2 cm in which 
the battery charge disintegrates sulfate, users must open the battery cover for cooling while charging 
Therefore the development of opening and closing cabinet of battery cover checking as well as 
automatically disintegrate sulfate. By using Arduino to control the Cartesian allow of robot to move in the 
Y axis, with stepping motor as initial power of the battery pack in opening and closing cover, there was a 
small percentage of movement error throughout the test in opening and closing the battery cover with 
the power from DC motor. It can open and close all 6 battery stoppers and can be lifted without 
dropping. In charging, the battery can be charged as time setting in the pressure level before charging and 
automation. It was concerning on user’s safety 
 

keywords : battery, allow of robot,  Arduino 

83 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ออกแบบหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ 
DESIGN THE AUTOMATIC SOLAR CELL CLEANING ROBOT BY ARDUINO PROGRAM  

 

ภาคภูมิ ปานเพ็ชร  อภิชาติ เขียวดี  ทนงศักดิ์ น้อยคง และบุญญฤทธ์ิ วังงอน* 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 

*corresponding author e-mail : maxaee_@hotmail.com 
 

บทคัดยอ่ 
การออกแบบหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ มีหน้าที่เพื่อท าความสะอาดแผง

โซล่าเซลล์ที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ตามแผงโซล่าเซลล์ จะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง โดยมีการออกแบบให้ใช้โปรแกรม   
อาดูโน่เป็นชุดควบคุมค าสั่ง การเขียนโปรแกรมชุดค าสั่งของอาดูโน่ออกมาเป็นค าสั่งคือ สั่งการขับเคลื่อนของตัวหุ่นยนต์ท าความ
สะอาดแผงโซล่าเซลลแ์ละสั่งการป่ันของแปรงท าความสะอาด โดยเคร่ืองจะท างานในลักษณะแนวตั้ง 4 เมตรและ 2 เมตร โดยการ
ท างานจะเริ่มจากเลือกสวิตช์ทิศทาง ซ้าย-ขวา  เมื่อสั่งการท างานแล้วโปรแกรมอาดูโน่จะรับค าสั่งจากสวิตช์จากน้ันจะสั่งให้ รีเลย์
ขับเคลื่อนและรีเลย์แปรงขัดท างานเมื่อท างานจนสุด (Sting) ตัวลิมิตสวิตช์ก็จะท าการตัดวงจรการท างานทั้งหมด โดยจะใช้สถานที่
ทดลอง ณ หลังคาตึกวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก แผงโซล่าเซลล์ขนาด 300 วัตต์ จ านวน 
188 แผง  เชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์จ านวน 2 ตัว การเก็บผลทดสอบการท างานจะเก็บผลพลังงานที่ผลิตได้เปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาด จากการทดสอบพบว่าในการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์พลังงานที่ผลิตได้หลังท า
ความสะอาดมีค่าเพิ่มขึ้นเน่ืองจากประสิทธิภาพในการรับแสงจะมากกว่าก่อนท าความสะอาด จากการวิเคราะห์ผลของพลังงาน
ไฟฟ้าหลังจากท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 9% จากก่อนการท าความสะอาด 
 
ค าส าคัญ : หุ่นยนต ์แผงโซลล่าเซลล์ อาดูโน่ 
 

Abstract 
 Automatic design of the robot solar panel cleaner by the module It is a duty to clean up the solar 
panels of cells with impurities attached to the solar panels. This will decrease the efficiency of electricity 
production by designing the use of the module as a command control unit. The programming routine of the 
module is to command the drive of the robot, clean up the solar panels and order the blender of the 
cleaning brush. The machine will work in 4 meter vertical style and 2 meters by running, starting from the 
left-right direction switch. Once activated, the program will receive commands from the switch, then order 
the relay, drive, and relay. The brush runs at the end of the catalyst switching. All operations are used at the 
rooftop of the plant. Royal Engineering, Rajamangala University of Technology, Rajamangala Phitsanulok solar 
cell 300 watt 188 panels connected to the inverter amount 2 units The collection of test results will retain 
the results of the produced energy compared before cleaning and after cleaning. The test showed that in the 
cleaning of solar panels, the power cells produced after cleaning have increased in value because the 
exposure performance is more than before the cleaning process. By analyzing the effect of electrical energy 
after cleaning the solar panels, the cell will have increased energy to 9% from before cleaning. 
 
keywords :  robot, solar cell, arduino 
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การพัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 ส าหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
DEVELOPMENT OF GX-WORKS 3 PROGEAM MANUAL  

FOR PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER EDUCATION 
 

จิรายุ วงค์โท* จักรกฤษ ก้อนกลีบ ชิตณรงค์ เพ็งแตง และวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : folkchirayu@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) พัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 ส าหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ 2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการใช้คู่มือการใช้งานโปรแกรม GX-WORKS 3 3.) ศึกษาผลเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีใช้คู่มือการใช้งานโปรแกรม GX-WORKS 3 จากการทดลองการใช้งานคู่มือกับนักศึกษา
จ านวน 25 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการใช้งานโปรแกรม GX-WORKS 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย= 4.54 ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.57) มีผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใช้คู่มือสามารถท าแบบทดสอบภาคทฤษฏีสูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนใช้คู่มือที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 และมีผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใช้
คู่มือ สามารถท าแบบทดสอบภาคทฤษฏีสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนใช้คู่มือที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 
0.05 
 
ค าส าคัญ : การศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์  คู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3  ระบบอัตโนมัติ 
 

Abstract 
 The objectives of this research is to 1.) Develop the GX-WORKS 3 program manual for 
programmable logic controller education. 2.) compare the academic achievement through the use of the 
GX-WORKS 3 program manual. 3.) Study the results in order to study the satisfaction of the students who 
have used the GX-WORKS 3 program manual. From the experiment of using the manuals with 25 
students, it was found that they were satisfied with the manual. The overall use of the GX-WORKS 3 
program was at the highest level (mean = 4.54, standard deviation = 0.57). There was a student 
achievement after using the manual, able to do theoretical tests higher than the achievement. Of 
students before using the handbook with statistical significance at 0.05 and student achievement after 
using the handbook can do the theoretical tests higher than the students achievements before using 
different handbooks with statistical significance of 0.05 
 
keywords : programmable logic controller education , gx-works 3 program manual, automation system 
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รถเก้าอ้ีเข็นไฟฟ้าลดแรงกระแทกส าหรับคนพิการ 

ELECTRIC WHEELCHAIR SHOCK ABSORBER FOR DISABLED PEOPLE 
 

สันติภาพ โคตทะเล* และอดุม เครือเทพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 *corresponding author email : santipab@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างรถเก้าอี้เข็นไฟฟ้าส าหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบแม่เหล็กถาวร ที่มีการเริ่มเดินอย่างนุ่มนวล ควบคุมความเร็วด้วยโครงข่ายประสาทเทียมและหยุดด้วยกลไก
เบรกแบบไดนามิก เพื่อลดแรงกระแทกขณะออกตัว และหยุดจอด รวมทั้งสามารถรักษาความเร็วให้คงที่ขณะเคลื่อนที่ได้ โดย
ใช้คอนเวอร์เตอร์แบบลดทอนแรงดันในโหมดการขับเคลื่อน และโหมดการเบรกจะท าการลัดวงจรให้มอเตอร์คายพลังงานเพื่อ
สร้างแรงบิดต้านกับแรงบิดที่เกิดจากแรงเฉื่อยของรถเก้าอี้เข็น สร้างสัญญาณควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์ดูโน การ
ทดสอบของรถเก้าอี้เข็นไฟฟ้าต้นแบบกับผู้ใช้งานที่มีน้ าหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัม ถึง 92 กิโลกรัม พบว่าการเคลื่อนที่บนทาง
เรียบมีความเร็วสูงสุด 5.1 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ใช้งานต่อเนื่องได้  32 นาทีต่อการประจุ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการเริ่มเดินเข้าสู่
ความเร็วใช้งาน 30 วินาที ในระยะทาง 8 เมตร มีระยะเบรก 1.2 เมตรในเวลา 1 วินาที และเคลื่อนที่ข้ึนทางลาดชันสูงสุดที่มุม 
5 องศา และสามารถรักษาความเร็วให้คงที่ได้ มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อใช้งานจริงในอนาคต  
 
ค าส าคัญ: รถเก้าอี้เข็นไฟฟ้า การเริ่มเดินอย่างนุ่มนวล การเบรกแบบไดนามิก โครงข่ายประสาทเทียม 
 

Abstract 
 This paper presents the design and construction of electric wheelchair for disabled people 
driven by permanent magnet direct current motor. With a gentle soft start, constant speed control with a 
principle of artificial neural networks and stop with dynamic braking mechanism in order to reduce the 
impact while leaving and when stopping. By using a buck converter in drive mode and the braking mode 
will short-circuit the motor to spit energy to create torque against the torque caused by inertia the 
wheelchairs. Create a control signal with the Arduino® microcontroller. The test of the prototype electric 
wheelchair with users weighing 45 kilograms to 92 kilograms, found that the movement on the smooth 
path has a maximum speed of 5.1 kilometers per hour, continuously used for 32 minutes per charge 
period, takes 30 second into the running speed at a distance of 8 meters, brake distance of 1.2 meters in 
1 second and moving up the highest slope at an angle of 5 degrees and able to maintain a constant 
speed. There is a possibility of developing for practical use in the future.  
 
keywords: electric wheelchair, gentle soft start, dynamic braking, ANNs 
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การสร้างและประเมินสมรรถนะชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอนุกรมและแบบขนาน:  
รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

A CONSTRUCTION AND EVALUATION PERFORMANCE OF HEAT EXCHANGER 
DEMONSTRATION SERIAL AND PARALLEL TYPE: MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY 
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2คณะช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

*corresponding author e-mail : Nimrotham@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอนุกรมและแบบขนาน: รายวิชาปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกลและประเมินสมรรถนะความคลาดเคลื่อนการส่งถ่ายความร้อน (Q) เทียบกับทฤษฎี เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนประกอบด้วยท่อทองแดงจ านวน 9 ท่อขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 0.71 เมตร จัดวาง 3 แถวๆละ 3 ท่อพื้นที่ในการถ่ายเทความ
ร้อน 0.25 ตารางเมตร การทดลองได้มีการก าหนดอัตราการไหลของน้ าร้อนที่ 2, 4, 6, 8 และ10 ลิตร/นาทีและอัตราการ

ไหลน้ าเย็น 6 ลิตรต่อนาที อุณหภูมิน้ าร้อนที่ใช้ในการทดลอง 50, 70และ 90 C ตามล าดับ  ผลจากการค านวณทางทฤษฎี
และการทดลองใช้ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอนุกรรมและแบบขนานพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนในช่วง 2.9-30% อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยมีประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนต่ าสุด 3.6 สูงสุด 83.3 และเฉลี่ย 35% แสดงให้เห็นว่าชุด
สาธิตแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอนุกรมและแบบขนานสามารถน ามาใช้ในการทดลองและใช้ในการเรียนการสอน 

 

ค าส าคัญ: ชุดสาธิต  แลกเปลี่ยนความร้อน  อัตราการไหล 
 

Abstract 
This research was aimed to build and evaluates the efficiency of heat exchanger demonstration 

set by assess the heat transfer tolerance (Q) performance compared with the theory. The experiment has 
determined the hot water flow rate at 2, 4, 6, 8 and 10 liters / min and cold-water flow rate of 6 L/min  
The hot water temperature used in the experiment is 50, 70 and 90C respectively. The results from 
theoretical calculations and experiments using serial and parallel heat exchangers found that the 
tolerances of heat exchanger in the range 2.9-30%. The lowest heat exchanger efficiency is 3.6, the 
highest 83.3 and the average 35% shows that the serial and parallel heat exchanger demonstration set 
can be used in experiments and in teaching. 
 

keywords : demonstration set, heat exchanger, flow rate 
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การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนร่วมกับอีแวปปอเรเตอร์ 
DEVELOPPING ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEM  

FOR THE GREENHOUSE USING EVAPORATOR 
 

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด* อนุชิต แบบวา เจนณรงค์ ยอดเมือง และนิติพล ประทีปทอง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 

*corresponding author e-mail : eakrat@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนร่วมกับอีแวปปอเรเตอร์  มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ภายในโรงเรือนสามารถลดอุณหภูมิเพิ่มความช้ืนและลด
ความเข้มของแสงแดด  โดยการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดค่าที่จ าเป็นต่อการปลูกพืช บอร์ดอาดูโน่เป็นตัวควบคุมระบบภายใน
โรงเรือนและประมวลผลด้วยชุดค าสั่ง คือ ระบบพ่นหมอกเพื่อเพิ่มความช้ืน ระบบเปิดหลังคาเพื่อระบายอากาศ ระบบพราง
แสงเพื่อลดความร้อนจากดวงอาทิตย์ และระบบอีแวปปอเรเตอร์เพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือน  ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมนี้
สามารถท างานได้ตรงตามเง่ือนไข  สามารถรักษาระดับอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่มีระบบเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนที่ไม่มี
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมสูงสุด 12 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิภายใน  ร่วมถึงรักษาระดับความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ย            
75 เปอร์เซ็นต์  โดยระบบมีการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 1.93 kWh/วัน และปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ย 146.9ลิตร/วัน  ผักไฮโดรโปนิกส์
ชนิดกรีนโอ๊คให้ผลผลิตจากการปลูกด้วยระบบเฉลี่ย 180 กรัม/ต้น  ดังนั้นสามารถน าระบบไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มขนาดใหญ่  
เชิงเกษตรอุตสาหกรรมต่อไป 
 

ค าส าคัญ :  โรงเรือน  อาดูโน่  อีแวปปอเรเตอร์ 
 

Abstract 
 The development of control system environment in the greenhouse which cooperated with 
evaporator have designed and developed to control temperature properly in planting hydroponic 
vegetable. Inside the greenhouse can reduce temperature, increase humidity and reduce light intensity by 
installing sensor checking the necessary measurement in cultivating plant. Arduino board was the system 
controller in the greenhouse and processing command to equipment by set to spray and add humidity 
system, roof ventilation system to reduce hotness from sunlight and evaporator system to reduce 
temperature in the greenhouse. This environmental control system can work can maintain temperature in 
the greenhouse when comparing with greenhouse with no environmental controlling system. This system 
are able to maintain maximum 12°C temperature inside together with maintain humidity average 75%. 
The electricity usage average was 1.93 kWh/day and the average volume of water consumption was 146.9 
liter/day. The product of green oak hydroponic vegetable from planting with the system was average of 
180 gram/trunk. Hence, the environmental system control was able to further apply in the large farm of 
agricultural industry in the future. 
 

keywords : greenhouse, arduino, evaporator 
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การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชุ่มน้้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
CONTAMINATION OF MICROPLASTICS IN SEDIMENT AT                                                            

BUENG BORAPHET WETLAND NAKHON SAWAN PROVINCE  
 

พลอยวงศ์ เสาวลักษณ์* จรูญ สารนิทร์ และ พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก  

*corresponding author e-mail: tichawong_neioy@hotmail.com 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด                 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยเก็บตะกอนดินพื้นท้องน้ าในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 จาก 10 สถานี ในบริเวณพื้นที ่ 
ที่เป็นชุมชน พื้นทีเ่กษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ไมโครพลาสติกถูกแยกออกจากตะกอนดินโดยการแยกตามความหนาแน่น                  
แล้วน ามานับจ านวนและศึกษาสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และวิเคราะห์ชนิดของโพลิเมอร์โดยใช้ฟูเรียร์                    
ทรานสฟอร์ม อินฟาเรท สเปกโตรสโคปี (Fourier - Transform Infrared Spectroscopy; FT- IR) ผลการศึกษาพบว่า                    
มีปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดินเฉลี่ย 4.8 ± 4.3 ช้ินต่อกิโลกรัมน้ าหนักดินแห้ง โดยพบปริมาณตั้งแต่ 0 - 18.6 ช้ิน             
ต่อกิโลกรัมน้ าหนักดินแห้ง ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่าไมโครพลาสติกส่วนใหญ่มีรูปร่างแบบเส้นใยโดยมีค่า 66.7, 53.8 
และ 62.5 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่พบทั้งหมดส าหรับพื้นที่ชุมชน เกษตรกรรมและธรรมชาติตามล าดับ โดยพบไมโคร  
พลาสติกที่มีสีด าในปริมาณมากที่สุดคือ 24.2, 46.2 และ 31.3 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่พบทั้งหมดส าหรับพื้นที่ชุมชน 
เกษตรกรรมและธรรมชาติตามล าดับ นอกจากน้ียังพบไมโครพลาสติกที่มีขนาดความยาว 1,000 - 5,000 ไมโครเมตรมากที่สุด
ในพื้นที่ ชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติ โดยมีค่า 45.5 และ 50 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างที่พบทั้งหมดตามล าดับ                                
ส าหรับพื้นที่เกษตรกรรมพบไมโครพลาสติกที่มีความยาว 500 - 1,000 ไมโครเมตรมากที่สุดคือ 53.8 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่าง  
ที่พบทั้งหมด ส าหรับผลการทดสอบชนิดของโพลิเมอร์ไมโครพลาสติกด้วย FT- IR พบว่าโพลีโพรไพลีน (Polypropylene)                  
คือชนิดของโพลิเมอร์ที่พบมากที่สุดซึ่งบ่งช้ีได้ว่าไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดมีแหล่งที่มาหลักจาก            
ไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิที่ เกิดจากการแตกหักย่อยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่ซึ่งมาจากอุปกรณ์ท าการประมงและ             
บรรจุภัณฑ์อาหาร  
 
ค้าส้าคัญ : ไมโครพลาสติก ตะกอนดิน บึงบอระเพ็ด  
 

Abstract 
 The aim of this research was to study microplastics contamination in sediment at Bueng Boraphet 
wetland, Nakhon Sawan Province. Sediment samples were collected during March - May 2019 from 10 
stations in community, agricultural and natural area. Microplastics were extracted from sediment by 
density separation, after which they were counted and observed under a microscope. Microplastics were 
then categorized according to shape, color, size and surface characteristics. Fourier - Transform Infrared 
Spectroscopy (FT - IR) was used to identify the type of microplastics polymer. The results from this study 
founded that the mean concentration of microplastics in sediment was 4.3 ± 4.8 items per kg of dry 
weight (0 to 18.6 items per kg of dry weight). For the result of morphology classification, fiber was the 
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most common shape of microplastics with the value of 66.7, 53.8 and 62.5 percent in the community, 
agricultural and natural area, respectively. Microplastics with black color was mainly founded in 24.2, 46.2 
and 31.3 percent for community, agricultural and natural area, respectively. In addition, microplastics with 
lengths of 1,000 - 5,000 micrometers was the most common size in community and agricultural area with 
the values of 45.5 and 50 percent, respectively. For agricultural area, microplastics with 500 - 1,000 
micrometers in length was mostly founded with 53.8 percent. Moreover, the results for identification of 
polymer microplastics with         FT - IR, showed that polypropylene was the mainly polymer. The results 
from present study indicated that the main source of microplastics at Bueng Boraphet wetland is 
secondary microplastics which came from degradation of large plastics including fishing gears and food 
container.  
 
keywords : microplastics, sediment, bueng boraphet 
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การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทผลิตอุปกรณ์ซีเมนต์บอร์ด  
STUDY OF ELECTRICAL ENERGY CONSERVATION  

IN A CEMENT BOARD EQUILPMENT MAMUFACTURING COMPANY 
 

สุรพงษ์   แก่นมณี  ประยุทธ  อินแบน  ชัชวาล  นิมโรธรรม และปรวิรรต  นาสวาสดิ ์
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

*corresponding author e-mail : Keanmanee16@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานในสายการผลิต จ านวน  250 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
1. ลักษณะทั่วไปของพนักงาน  2. ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  3. พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในครอบครัว  4. 
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงาน  5.ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ/จิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (39.6%) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี (45.5%) และเคย ได้รับการอบรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน (63%) ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน ที่ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และการเข้ารับการอบรม ในบรรดาปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้ 
หัวข้อท่ีควรมีการปรับปรุง มากที่สุดโดยพิจารณาจากความแปรปรวนที่สูงกว่าพฤติกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านต าแหน่ง
งาน ผลการวิจัยถูกน ามาสร้างเป็นแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในบริษัทต่อไป 
 

ค าส าคัญ : อนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน 
 

Abstract 
             This research is aimed at studying factors affecting energy conservation behavior in an 
electronics company. The sample involved 250 operators in the production line. The questionnaires 
consisted of 5 parts: (1) general information, (2) knowledge of energy conservation, (3) behaviors of 
electrical energy usage in family, (4) behaviors of electrical energy usage in the factory, and (5) 
attitude/awareness on energy conservation. Most respondents were between 26-35 years old (39.6%), 
with work experience between 1-5 years (45.5%). 63% of them have participated in energy conservation 
training course. The findings revealed that the factors affecting energy conservation behavior were gender, 
age, educational level, job title, and education and training. Among these factors, job title was found to 
be the most serious factor that should be improved due to the fact that it had the largest variance. The 
research outcome was used to design energy conservation approaches in the company. 
 
keyword :  energy conservation, power management, energy saving 
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การกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์ และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของน้้าผิวดิน  
ในพื้นที่ชุ่มน้้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

SPATIAL DISTRIBUTION OF MICROFIBER AND ITS RELATION TO QUALITY  
OF SURFACE WATER IN BUENG BORAPHET WETLAND, NAKHON SAWAN PROVINCE 

 
กนกวรรณ เนตรสิงแสง* พันธท์ิพย์ กล่อมเจ๊ก  และจรูญ สารินทร์ 

1คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: kanokwanne60@email.nu.ac.th 

 
บทคัดยอ่ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การกระจายเชิงพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ และ  2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง โดยก าหนดพื้นที่ศึกษาเป็น 3 เขต 
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ชุมชน เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ า และเก็บน้ าที่ระดับผิวน้ า
ถึงลึก 30 cm ด้วย plankton net ขนาด 333 mesh เพื่อวิเคราะห์หาไมโครไฟเบอร์ ผลการศึกษาพบไมโครไฟเบอร์ 0 – 0.04 
item/l หรือ 0 – 8.33 item/m2 มีค่าสูงในพื้นที่ชุมชน แต่ไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ไมโครไฟเบอร์ที่พบมี
ขนาด 300 – 4,500 µm ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (355 – 999 µm) พบไมโครไฟเบอร์สีด า สีแดง และไม่มีสี เท่ากับ 82.7%, 8.6% 
และ 3.4% ตามล าดับ ปริมาณไมโครไฟเบอร์มีความสัมพันธ์ (Pearson correlation) ในทิศทางเดียวกันกับค่าของแข็งแขวนลอย 
และความขุ่น อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม อาจใช้ค่าของแข็งแขวนลอย และความขุ่น เป็นดัชนีอย่างง่ายบ่งชี้แนวโน้ม
การปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินในเบื้องต้นได้ 
 

ค้าส้าคัญ : ไมโครไฟเบอร์  น้ าผิวดิน  พื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด   
 

Abstract 
The aims of this research were to study 1) spatial distribution and physical characteristics of 

microfiber and 2) relation between microfiber and quality of surface water in Bueng Boraphet Wetland during 
dry period. Three zones of study sites were determined according to land use types which were community 
area, agricultural area and natural area. For each zone, water quality index were examined and surface water 
was collected at surface level of 30 cm depth using 333 mesh plankton net for microfiber analysis. The result 
showed 0 – 0.04 item/l or 0 – 8.33 item/m2 of microfiber in surface water. Microfiber content was highest in 
water sample of community area however it was not statistically different between study sites. Length of 
microfiber found in this study was in range of 300 – 4,500 µm. and predominantly microfibers were small size 
(355 – 999 µm). 82.7%, 8.6% and 3.4% of the microfiber were black, red and colorless, respectively. Pearson 
correlation coefficient showed positive correlation between microfiber content and suspended solid and 
between microfiber content and turbidity. These correlations were not significantly different. However, 
suspended solid and turbidity of surface may be used as easily index indicate preliminary trend of microfiber 
contamination in surface water.        

 

keywords : Microfiber, Surface water, Bueng Boraphet Wetland 
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บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การสะสมโลหะหนักในเน้ือปลา และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักในเน้ือ
ปลา และปริมาณโลหะหนักในน้ าผิวดินและตะกอน โดยตรวจวัด Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลาตะเพียน ปลาสลาด และปลาช่อน 
และในน้ าผิวดินและตะกอน ใน 3 เขตพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ในบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูฝน 
ผลการศึกษาพบ Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลาเท่ากับ ND-1.64, ND-5.99 และ 13.63-60.43 mg/kg DW ตามล าดับ ทั้งน้ีพบ
ปริมาณโลหะหนักสูงในเน้ือปลาจากพื้นที่ชุมชน และพบ Cd สูงในเน้ือปลาสลาด และ Pb สูงในเน้ือปลาตะเพียนและปลาสลาด 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบปริมาณโลหะหนักทั้ง 3 ชนิด ในเน้ือปลาช่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณโลหะหนักในน้ า ขณะที่ปริมาณโลหะหนักทั้ง 3 ชนิด ในเน้ือปลาตะเพียนและ ปลาช่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับปริมาณโลหะหนักในตะกอน โดยปริมาณ Zn ในเน้ือปลาช่อนและในตะกอนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ บ่งชี้ว่า
ปริมาณโลหะหนักในน้ าและตะกอนส่งผลต่อการสะสมโลหะหนักในเน้ือของปลาช่อน  
 

ค้าส้าคัญ : โลหะหนัก ปลา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์พื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด 
 

Abstract 
 Objectives of this research were to study accumulation of heavy metal in fish muscle and             
relation between heavy metal in fish and heavy metal in surface water and sediment. In this research, Cd, Pb 
and Zn in muscle of 3 fishes, Silver barb, Grey featherback and Snakehead fish including in surface water and 
sediment from 3 zones, community area, agricultural area and natural area of Bueng Boraphet Wetland were 
collected in wet period and evaluated. The results showed Cd, Pb and Zn in fish muscle were ND-1.64, ND-
5.99 and 13.63-60.43 mg/kg DW, respectively. Comparing between study zones, high heavy metal was found 
in muscle of fish from community area. Meanwhile, high Cd was found in muscle of Grey featherback. And, 
high Pb was found in muscle of Silver barb and Grey featherback. Correlation coefficient indicated that 
concentration of all 3 analyzed heavy metals in muscle of Snakehead fish was positively related with the 
heavy metals in water. Concentration of all analyzed heavy metals in muscle of Silver barb and Snakehead 
fish was positively related with the heavy metals in sediment. Moreover, concentration of Zn in Snakehead 
fish muscle was significantly related with concentration of Zn in sediment. These results indicated that heavy 
metal concentration in surface water and sediment likely affected heavy metal accumulation in muscle of 
Snakehead fish.    
keywords : Heavy metal, Fish, Correlation coefficient, Bueng Boraphet Wetland 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งส าหรับอุตสากรรมขนมอบ 
โดยชีวมวลผสมอัดแท่งที่มีการน าส่วนผสม 3 อย่าง คือ ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว และไม้ไผ่ จากนั้นน าเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งด้วยตู้อบที่ปรับปรุงห้องอบเรียบร้อยแล้ว พบว่า ชีวมวลผสมอัดแท่งในสูตรที่ 3 ซึ่งมี
ส่วนผสมดังนี้  กะลามะพร้าวร้อยละ 40 ซังข้าวโพดร้อยละ 50 ไม้ไผ่ร้อยละ 10 ใช้เวลาในการอบขนมน้อยที่สุด 58 นาที และ
ให้ความร้อนในการอบขนมมากที่สุด 159.4 อาศา สีเปลวเพลิงเป็นสีส้ม น้ าหนักชีวมวลผสมอัดแท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มี
เถ้าน้อยที่สุด 0.4 กรัม อีกทั้งคุณภาพของขนมอบท่ีได้มีลักษณะ สี กลิ่นรส และรูปทรงของขนมอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  
ค าส าคัญ : ชีวมวลผสมอัดแท่ง  ขนมอบ  ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง 
 

Abstract 
 The objective of this research study is to compare the efficiency of compressed biomass blended 
fuel for pastries industry. The biomass briquette mix with 3 ingredients, corncob, coconut shell and 
bamboo. After comparing the efficiency of the biomass fuel with the oven that has improved the oven, it 
was found that the biomass mixed with briquette in formula 3 which has the following ingredients 40 
percent coconut shell, 50 percent corn cob, 10 percent bamboo, baking time is the shortest. 58 minutes, 
the most heat for baking is 159.4 hours. The flame color is orange. Weight of biomass briquette in baking 
1.84 kilograms, with a minimum ash of 0.4 grams. Moreover, the quality of pastries that have the 
characteristics, color, aroma, flavor and shape of pastries meet the standard of community products. 
 
keywords : Compressed biomass briquette, pastries, fuel efficiency 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาด และพลังงาน

สิ้นเปลือง โดยท าการปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และชุดให้ความร้อน จากนั้นอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 1 กิโลกรัม 
และควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบ 50 องศาเซลเซียส รวบรวมข้อมูล 3 ช่วงเวลาได้แก่ 30, 45 และ 60 นาที ตามล าดับ 
ผลการวิจัย พบว่า ช่วงเวลาการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ดีที่สุด คือ ช่วงเวลาที่ 45 นาที เนื่องจาก ใช้เช้ือเพลิงชีวมวลในการ
อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เท่ากับ 0.4 กิโลกรัมต่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หนึ่งกิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 4 บาทต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑท์ี่ได้ม ีสี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับตู้อบ
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง LPG พบว่า ตู้อบที่ได้ท าการปรับปรุงใหม่มีค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงน้อยกว่าประมาณ 60 
เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาในการอบน้อยกว่า 15 นาที และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สัมผัสกับก๊าซเช้ือเพลิง รวมทั้งสามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 2.551275 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ ตู้อบ พลังงานสะอาด มะม่วงหิมพานต์ ชีวมวล  
 

Abstract 
 The objective of this research is to compare the efficiency of cashew nut incubators with clean 
energy. And wasteful energy by improving cashew nut incubators and heating sets. Next, bake 1 kilogram 
cashew seeds and control the temperature inside the oven 50 degrees Celsius. Data was collected in 3 
intervals, namely 30, 45 and 60 minutes, respectively. The results showed that the best cashew time was 
45 minutes because biomass fuel used to dry cashew seeds were 0.4 kilograms per cashew nut. One 
kilogram the fuel cost 4 baht per unit of product. And there are color, aroma, taste and texture in the 
products. According to community product standard criteria when compared with cashew incubators 
using LPG fuel, it was found that the newly renovated incubators have less fuel costs 60 percent, which 
has a baking time of less than 15 minutes and products are not exposed to fuel gas including reducing 
greenhouse gas emissions in the amount of 3.62848 kilograms of carbon equivalent. 
 
keywords : efficiency oven clean energy cashew nut biomass.  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่าย

ประสาทเทียมแก่ผู้สนใจที่มีความคิดจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเกิดความเช่ือมั่นที่จะน าวิธีการดังกล่าวไปช่วยในการตัดสินใจถึง
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการติดตัง้ระบบโซลารร์ูฟ  โดยใช้ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัว ที่ประกอบด้วยมุมอัลติจูดและมุมอะซิมุท  
โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับค่าความเข้มแสงอาทิตยแ์บบรายเดือนซึ่งเป็นตวัแปร
ตาม และเปรียบเทียบผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนเทียบกับค่าจริง  ซึ่งจะท าการศึกษาจากสถานท่ี 6 
แห่งในประเทศไทย อเมริกา และออสเตรเลีย  สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน  
ผลจากการศึกษา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม มีค่ามากกว่า 0.85 ทั้ง 6 สถานที่  
และผลจากการทดสอบการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนทั้ง 6 สถานที่ มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
 
ค าส าคัญ : การประมาณ,  ความเข้มแสงอาทิตย์,  โครงข่ายประสาทเทียม 
 

Abstract 

 The purpose of this study is to present a method for forecasting monthly solar intensity using 
artificial neural network for those interested in having the idea to install a solar roof system, to help make 
decisions about worthwhile investment. By using only 2 independent variables consisting of Altitude angle 
and Azimuth angle. This study will study the relationship between independent variables and the monthly 
solar intensity which is the dependent variables, and compare the results of the monthly solar intensity 
forecast with the actual value. Which will study from 6 locations in Thailand, America and Australia. The 
statistics used consist of Correlation coefficient and the percentage error. The results of the study showed 
that, The correlation coefficient between independent variables and dependent variables is greater than 
0.85 in all 6 locations, and the results from the monthly solar intensity forecast test in all 6 locations,  
have the average percentage error of not more than 10 percent. 
 
keywords : forecast, solar Intensity, artificial neural network 
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โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (ERIANTHUS SERRATUS) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า 
(PSEUDOMORPHACRIS HOLLISI) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ 

CHROMOSOME STUDIES OF ERIANTHUS SERRATUS AND PSEUDOMORPHACRIS HOLLISI  
FROM PHETCHABUN PROVINCE 

 
สุปรียา ศริิวารินทร์ บุษยา แก้วย้อย สุรเชษฐ เอี่ยมส าอาง และ สุมาลี พิมพันธ์ุ* 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ ์
*corresponding author e-mail: joodoof@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียง
ขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) พื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นรายงานครั้งแรกของการศึกษา
โครโมโซมของตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดนี้ในประเทศไทย เก็บตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้ตัวอย่างตั๊กแตนชนิดละ 
10 ตัว เตรียมโครโมโซมด้วยเทคนิคการเตรียมโดยตรงจากอัณฑะ ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา  และแถบสีเอ็นโออาร์ ผล
การศึกษาพบว่าตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมมีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 38 ประกอบไปด้วย
โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 แท่ง 
และอะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง และโครโมโซมเพศ 1 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็นชนิด 
เมทาเซนทริกขนาดใหญ่ เขียนสูตรแคริโอไทป์ได้ ดังนี้ 2n (19) = Mm

2+Lsm
6+Msm

6+La
4+โครโมโซมเพศ (X0) ตั๊กแตนหน้าเอียงขา

สีฟ้ามีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 19 เป็นโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด แบ่งเป็น
โครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 12 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X 
เป็นชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก เขียนสูตรแคริโอไทป์ได้ ดังนี ้2n (19) = Lt

6+Mt
12+โครโมโซมเพศ (X0) 

 

ค าส าคัญ :  โครโมโซม แคริโอไทป์ ตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า  
 

Abstract 
This research is aimed to studies the chromosomes of Erianthus serratus and 

Pseudomorphacris hollisi from Phetchabun province. This reported for the first time for this species in 
Thailand. The specimens were colledted in Phetchabun Rajabhat University. Chromosomal preparation 
was performed directly from their testes. Conventional and silver nor staining were applied on the 
metaphase chromosomes. The results demonstrate that E. serratus has diploid chromosome number (2n) 
= 19, with the fundamental number (NF) of 38. Consisting of 2 medium metacentric, 6 large 
submetacentric, 6 medium submetacentric and 2 large acrocentric chromosomes. The sex-system has 
been characterized to be X0. The karyotype formula could be deduced as 2n (19) = Mm

2+Lsm
6+ 

Msm
6+La

4+X-chromosome. The P. hollisi has 2n = 19, NF=19. All of chromosomes have found to be 
telocentric which including 6 large and 12 medium chromosomes. The sex-system has been characterized 
to be X0. The karyotype formula of this species could be deduced as 2n (19) = Lt

6+Mt
12+X-chromosome  

 

keywords : chromosome, karyotype, erianthus serratus, pseudomorphacris hollisi 
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    การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด    
GENETIC RELATIONSHIPS AND IDENTIFICATIONGRASSHOPPER  

SPECIES USINGDNA BARCODING 
 

        ณัฐฐินันท์ วันเพ็ง อาภานุช วังคีรี  สุมาลี พิมพันธ์ุ และสรุเชษฐ เอี่ยมส าอาง                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ 

     *corresponding author e-mail : topthesun1978@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และการระบุชนิดของตั๊กแตน ที่ถูกรวบรวมได้

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Cytochrome c oxidase Subunit I  (COI)  ศึกษา
ตั๊กแตนทั้งหมด 6 ชนิด ใช้ไพรเมอร์ในการศึกษาดีเอ็นบาร์โค้ดทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ LCO1490  HCO2198 และ SR-J-14233 
SR-N-14588 วิเคราะห์เปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของตั๊กแตนในฐานข้อมูล GenBank  ศึกษาความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการของตั๊กแตนที่รวบรวมได้โดยการสร้าง Phylogenetic tree พบว่าเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดชนิด SR-J-14233 
SR-N-14588 สามารถจ าแนกชนิดของตั๊กแตนจ านวน 6 ชนิด ได้อย่างถูกต้องตามการจัดเรียงทางอนุกรมวิธาน โดยมีความ
ยาวเฉลี่ยของล าดับนิวคลีโอไทด์ประมาณ 370 คู่เบส สามารถจ าแนกกลุ่มของตั๊กแตนได้เป็น 3 กลุ่ม ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งน้ีถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด และเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของตั๊กแตนต่อไป 

 
ค าส าคัญ : ตั๊กแตน ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม การระบุชนิด เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
 

Abstract 
The objective of this study was to examine the genetic relationships and identification of 

grasshoppers was collected from Phetchabun Rajabhat University. The sequence of nucleotide gene 
Cytochrome c oxidase Subunit I (COI). The 6 types of grasshoppers and using 2 DNA barcode such as 
LCO1490 HCO2198 and SR-J-14233. SR-N-14588. Analytical sequence nucleotide of locusts in the GenBank 
database. The study of phylogenetic relationship found that SR-J-14233 and SR-N-14588 to identify 
species of grasshoppers can be arranged by taxonomy. The average length of the nucleotide sequence of 
about 370 base pairs and can be classified into 3 groups of locusts which group. The data in this study 
were compiled into a database of DNA barcodes and useful in the studying of genetic relationship of 
grasshoppers next. 

 
Keywords : grasshopper,  genetic relationships,  identification, dna barcode markers 
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การหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญของโพรไบโอติก LACTOBACILLUS JOHNSONII  
ที่แยกจากมูลไก่ 

OPTIMIZATION FOR GROWTH CONDITION OF PROBIOTIC  
LACTOBACILLUS JOHNSONII ISOLATED FROM CHICKEN FECES 

 
                                              ฤทัยมาศ วงค์ปันติ  ปิยะนุช เนียมทรัพย ์และ ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน*   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม ่
*corresponding author e-mail: pairotewong@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

Lactobacillus johnsonii เป็นโพรไบโอติกที่มีประโยชน์ และมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น สามารถทนกรดในระบบ
ทางเดินอาหารได้สูง สามารถผลิตสารต้านจุลินทรีย์ได้ และคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกประการคือมีความสามารถในการก าจัด 
Helicobacter Pylori ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ท าให้ L. johnsonii มีความน่าสนใจในการน ามาเพาะเลี้ยง เพื่อผลิตมวลเซลล์
ส าหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากสูตรอาหารมาตรฐาน MRS มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงต้องการออกแบบสูตรอาหารต้นทุนต่ าที่มีแหล่งคาร์บอนหลักจากนมผงพร่องมันเนย ส าหรับการเพาะเลี้ยง
แบคทีเรียโพรไบโอติก L. johnsonii โดยใช้แผนการทดลอง central composite design (CCD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุด ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุด คือ ปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% บ่มที่อุณหภูมิ 32.50 °C ใน
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ในการคิดค้นสูตรอาหารต้นทุนต่ า ส าหรับเพิ่มมวลเซลล์ของ L. johnsonii มีความสามารถน าไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 

ค าส าคัญ : โพรไบโอติก นมผงพร่องมันเนย อาหารต้นทุนต่ า อาหารเสริม 
 

Abstract 
  Lactobacillus johnsonii is beneficial bacterium that exhibits specific properties such as high acid 
resistance property, antimicrobial production and investigated for ability prevention of pathogenic 
Helicobacter pylori. Therefore, L. johnsonii is accepted to be used as food supplement product in 
industrial.  But, the expensive value of standards MRS medium. Therefore, the aims of this study were to 
development and designing low-cost liquid medium that main component of medium is the skim milk 
powder for cultivation of L. johnsonii by using the central composite design (CCD) methods for optimal 
conditions.  The results showed that optimal conditions have an effect on the growth of L. johnsonii as 
3.25% skim milk powder, temperature of 32.50 °C and 24 h of cultivation time. It is expected the low-cost 
food formula increase the biomass content of L. johnsonii at the industrial level and develop as a 
supplement food product. 
 
keywords : probiotic, skim milk powder, low-cost medium, food supplement 
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โครโมโซมของจิ้งหรีดทองด า (GRYLLUS BIMACULATUS) จิ้งหรีดทองแดง (ACHETA DOMESTICUS) 
และจิ้งโกร่ง (BRACHYTRUPES PORTENTOSUS) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

CHROMOSOME OF BLACK GOLD CRICKETS (GRYLLUSN BIMACULATUS), RED FOOT 
CRICKET (ACHETA DOMESTICUS) AND WINGLESS LONG-HORNED GRASSHOPPER 

(BRACHYTRUPES PORTENTOSUS)IN PHETCHABUN PROVINCE 
 

อารียา แสวงลาภ   ธีรพงษ์ ขุนเกี้ยม   สุรเชษฐ  เอี่ยมส าอาง   และสุมาลี  พิมพันธุ์* 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   เพชรบูรณ ์

*corresponding author e-mail : joodoof@gmail.com 
 บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองด า (Gryllus bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (Acheta 
domesticus) และจิ้งโกร่ง (Brachytrupes portentosus) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บตัวอย่างจากอ าเภอหล่มสัก ใช้ตัวอย่าง
จิ้งหรีดชนิดละ 20 ตัว เตรียมโครโมโซมดว้ยเทคนิคการเตรียมโดยตรงจากอัณฑะ ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา และแถบสีเอ็น
โออาร์ผลการศึกษาพบว่าจิ้งหรีดทองด ามีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากันจ านวน 29 แท่ง มีจ านวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 
58 แคริโอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 8 แท่ง ขนาดกลาง 18 แท่ง โครโมโซมชนิดอะโคร 
เซนทริกขนาดเล็ก 2 แท่ง และโครโมโซมเพศ 1 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็นชนิดเมทาเซนทริก
ขนาดใหญ่ จิ้งหรีดทองแดงมีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากันจ านวน 29 แท่งมีจ านวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 58 แคริ 
โอไทป์ประกอบไปด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่งขนาดกลาง 6 แท่งโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาด
กลาง 12 แท่งขนาดเล็ก 6 แท่งและโครโมโซมเพศ 1 แท่งระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็นชนิดเมทาเซน 
ทริกขนาดใหญ่ และจิ้งโกร่งมีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากันจ านวน 27 แท่ง มีจ านวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 54 แคริ 
โอไทป์ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง ขนาดกลาง 2 แท่ง โครโมโซมซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 
14 แท่ง ขนาดเล็ก 6 แท่ง และโครโมโซมเพศ 1 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็นชนิดเมทาเซนทริก
ขนาดใหญ่ 
ค ำส ำคัญ : โครโมโซม แครโิอไทป์ จิง้หรีดทองด า จิ้งหรีดทองแดง จิง่โกร่ง 
 

Abstract 
 This research is aimed to studies the chromosome of Gryllus bimaculatus, Acheta domesticus 
and Brachytrupes portentosus from Phetchabun province. The specimens were collected in Lom sak 
district. Chromosomal preparation was performed directly from their testes. Conventional and silver nor 
staining were applied on the metaphase chromosomes. The results demonstrate that G. bimaculatus has 
diploid chromosome number (2n) = 29 with fundamental number (NF) of 58, consisting of 8 large 
submetacentric, 18 medium submetacentric and 2 small acrocentric chromosomes. The sex-system has 
characterized to be XO. The A. domesticus has 2n= 29, NF=58 consisting of 4 large metacentric, 6 
medium metacentric, 12 medium submetacentric and 6 small submetacentric chromosomes, the sex–
system has been characterized to be XO. The B. poetentosus has 2n = 27, NF=54, consisting of 4 large 
metacentric, 2 medium metacentric, 14 medium submetacentric and 6 small submetacentric 
chromosomes. The sex–system has been charaeterized to be XO. 
keywords : chromosome, karyotype, gryllus bimaculatus, acheta domesticus, brachytrupes portentosus. 
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การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสส าหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน 
SCREENING OF BETA-GLUCOSIDASE ENZYME FOR INCREASING  

OF ISOFLAVONES- AGLYCONES CONTENT 
 

อาภัสรา ศรีกุมภา  ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน*  และปิยะนุช เนียมทรัพย์  
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 

*corresponding author e-mail: pairotewong@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 
สารไอโซฟลาโวนเป็นสารประกอบจ าพวกโพลีฟีนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิด

โรคมะเร็ง และป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน จากประโยชน์เหล่านี้เราจึงสนใจที่จะศึกษาการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนก
ลุ่มอะไกลโคน ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสส าหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะ
ไกลโคน ซึ่งท าการเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก 2 แหล่งการค้า คือเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. 
และ almonds ผลการทดลองพบว่า ผงไอโซฟลาโวนทีไ่ม่มีการเติมเอนไซม์มีปริมาณสารอะไกลโคน 0.35% แต่เมื่อมีการเติม
เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. ท าให้ผงไอโซฟลาโวนมีปริมาณสารอะไกลโคนเพิ่มขึ้น 25.40% ส่วน 
almonds พบว่าผงไอโซฟลาโวนไม่มีปริมาณสารอะไกลโคนเลย แสดงว่าเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ไปเป็นสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนได้  

 
ค าส าคัญ : สารไอโซฟลาโวน การคัดเลือก เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส  
 

Abstract 
Isoflavones are in the group of polyphenolic compounds which has antioxidant activity, 

prevention of cancer and osteoporosis. From these benefits, we are interested in studying of increase 
isoflavones-aglycones content. Therefore, the aim of this study was to screen beta-glucosidase enzyme 
for increasing of isoflavones-aglycones content. Beta-glucosidase enzyme was selected from two 
commercial sources which obtained from Agrobacterium sp. and almonds. The results showed that 
isoflavones powder without enzyme addition has aglycone content of 0.35% but when added with beta-
glucosidase enzyme from Agrobacterium sp., isoflavones powder has increased aglycone content of 
25.40%, whereas enzyme from almonds found that isoflavones powder doesn’t effect to aglycone 
content. In conclusion, beta-glucosidase enzyme from Agrobacterium sp. has efficiency to changes 
structural of isoflavones glucosides to isoflavones- aglycones. 

 
keywords : isoflavones, screening, enzymes beta-glucosidase 
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ผลของการเติมเชื้อ STREPTOMYCES SP. SEF11 ซ้้าต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอท  
EFFECT OF STREPTOMYCES SP. SEF11 RE-INOCULATION  

ON GROWTH PROMOTION OF CARROT  
 

                         จุฑามาส เทียนสุข1*  ขนิษฐา สมตระกูล2  อภิเดช แสงดี2 และวราภรณ์ ฉุยฉาย1  
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์  

2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม  
*corresponding author e-mail waraporn.c@nsru.ac.th  

 

บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของการเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ต่อการส่งเสริม

การเจริญเติบโตของแครอท เตรียมสารละลายสปอร์จากเชื้อ ที่เจริญบนอาหาร ½ PDA 14 วัน เติมลงดินในกระถางที่ปลูกแค

รอท โดยมีจ านวนครั้งของการเติมต่างกันคือ ไม่เติม เติม 1 ครั้ง เติม 2 ครั้ง และเติม 3 ครั้ง เมื่อปลูกพืชครบ 60 วัน เก็บผล

ความยาว น้ าหนักสด น้ าหนักแห้งของยอดและราก และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ พบว่า การเติมเช้ือ 2 ครั้ง เพิ่มความยาว

ยอดและน้ าหนักสดของรากได้ดีที่สุด การเติมเช้ือไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งเพิ่มน้ าหนักแห้งของรากแครอทได้ แต่ไม่มีผลต่อ

ความยาวรากและน้ าหนักแห้งของยอดแครอท การเติมเช้ือซ้ าเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในใบแครอทให้

มากกว่าต้นท่ีไม่ได้รับเชื้อหรือได้รับเช้ือครั้งเดียวได้ ดังนั้น การเติมเช้ือซ้ า 2 ครั้งในระยะเวลา 60 วัน เหมาะสมส าหรับการใช้ 

Streptomyces sp. SEF11 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอท   
 

ค้าส้าคัญ : Streptomyces  แครอท  แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
 

Abstract 

 The effect of IAA producing bacteria inoculation, Streptomyces sp. SEF11, on growth promotion 

of carrot were studied. Spore suspension were prepared form bacteria grown in ½ PDA for 14 day. Spore 

suspension were inoculated in carrot planted soil with different inoculation time (non-inoculation, 1 time, 

2 times and 3 times). Shoot and root length, fresh and dry weight of shoot and root and chlorophyll 

content in leaves of carrot were measure on day 60. The result showed that 2-times re-inoculation 

increased carrot shoot length and fresh weight more than other treatments. Both of inoculation and re-

inoculation could increase root dried weight but had no effect on root length and shoot dry weight of 

carrot. Re-inoculation increase chlorophyll a and total chlorophyll content in carrot leaves when 

compared with non-inoculation or inoculation treatment. With these results, 2-times re-inoculation within 

60 days was appropriate for carrot growth promotion with Streptomyces sp. SEF11  

 

keywords : Streptomyces, carrot, plant growth promoting bacteria 
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ผลของการตรึงเชื้อ STREPTOMYCETE SP. SEF11  
ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง  

EFFECT OF STREPTOMYCETE SP. SEF11 ENCAPSULATION ON GROWTH PROMOTION  
OF WATER MORNING GLORY IN DROUGHT CONDITION  

 

                         ศุฑามาส อยู่สนิท1*  ขนิษฐา สมตระกลู2  อภิเดช แสงดี2 และ วราภรณ์ ฉุยฉาย1  
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค ์ 

2คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม  
corresponding author e-mail waraporn.c@nsru.ac.th  

  
บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของการเติม Streptomycete sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ต่อการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง โดยเปรียบเทียบการเติมเช้ือ 4 แบบ คือ ไม่เติมเช้ือ เติมเช้ือในรูปเซลล์อิสระ เติมเช้ือที่
ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้ง และเติมเชื้อท่ีตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้ง ใช้สภาวะการให้น้ า 2 สภาวะคือ ให้น้ าปกติ รดน้ าทุกวัน 
และสภาวะแล้ง รดน้ าวันเว้นวัน หลังจากปลูกผักบุ้ง 30 วัน พบว่า การตรึงเช้ือด้วยเปลือกส้มโอแห้งส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของยอดผักบุ้งในสภาวะแล้งได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทรีทเมนต์อื่นๆ การตรึงเช้ือด้วยเปลือกสับปะรดแห้งส่ง เสริมการเจริญของ
ยอดผักบุ้งได้ แต่ท าให้ผักบุ้งมีน้ าหนักสดยอดน้อยกว่าการตรึงเช้ือด้วยเปลือกส้มโอแห้ง แต่การเติมเช้ือทุกรูปแบบไม่ ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของราก ไม่มีผลต่อน้ าหนักแห้งของยอดและปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบผักบุ้ง ดังนั้น การตรึงเ ช้ือ 
Streptomycete sp. SEF11 ด้วยเปลือกส้มโอแห้งจึงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง 
 

ค าส าคัญ : Streptomycete  ผักบุ้ง  แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

 
Abstract 

 The effect of Indole acetic acid producing bacteria, Streptomycete sp. SEF11, inoculation on 
growth promotion of water morning glory in drought condition was studied. The 4 inoculation method, 
non-inoculation, free cell, encapsulated cell with dry pineapple peel, and encapsulated cell with dry 
pomelo peel, and 2 water used condition, watering every day and watering every 2 days, were studied 
with factorial in CRD. After 30 days, the result shown that encapsulation with dry pomelo peel could 
increase shoot growth of water morning glory more than other treatments. Encapsulation cell with dry 
pineapple peel also increase shoot growth of water morning glory but the shoot fresh weight of this 
treatment were less than water morning glory received encapsulated cell with dry pomelo peel. All 
method of inoculation did not enhanced root growth, shoot dry weight and chlorophyll content in 
leaves. With these results, encapsulation of Streptomycete sp. SEF11 with dry pomelo peel was 
appropriate for growth promotion of water morning glory under drought condition.   
 

keywords : Streptomycete, water morning glory, plant growth promoting bacteria 
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ผลของความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน ้าคั นหัวหอมแขก  
(ALLIUM CEPA VAR. VIVIPARUM) 

EFFECT OF HEATING ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF HOM-KEAK 
(ALLIUM CEPA VAR. VIVIPARUM) JUICE 

 
รุ่งทิพย์  กาวารี*  สมคดิ ดีจริง และชุติมา ปาวงศ ์
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้เชียงใหม ่

*corresponding author e-mail: kawaree99@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความร้อนต่อปริมาณสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ าคั้นจาก

หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) โดยทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมโดยใช้ Folin-Ciocalteu 
reagent พบว่า น้ าหัวหอมแขกที่ผ่านการให้ความร้อนมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมสูงกว่าน้ าหัวหอมแขกสด โดยมีค่า 

GAE เท่ากับ 0.89 0.12 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักหัวหอมแขกสด ส่วนผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
และ ABTS พบว่า น้ าหัวหอมแขกที่ผ่านการให้ความร้อนมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระดีกว่าน้ าหัวหอมแขกสด โดยมีค่า IC50 

เท่ากับ 29.66 0.21 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า TEAC เท่ากับ 448.18 0.57 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักหัวหอมแขกสด ผลที่
ได้จากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า น้ าคั้นหัวหอมแขกที่ผ่านการให้ความร้อนมีผลท าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมและฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าสามารถน าหัวหอมแขกผ่านกระบวนการให้ความร้อนในการท าอาหาร หรือแปรรูปเพื่อ
ท าผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ โดยไม่สูญเสียสาระส าคัญที่ออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 

 
ค้าส้าคัญ : ความร้อน  ฤทธิก์ารต้านอนุมูลอิสระ  หัวหอมแขก 
 

Abstract 
 The aim of this study was to investigate the effect of heating on the amount of antioxidant 
components of Hom-keak (Allium cepa var. viviparum) juice. The total phenolic acid content was 
assessed using Folin-Ciocalteu reagents. The antioxidant activities werw evaluated by DPPH and ABTS 
assays. The results showed that the heated Hom-keak juice had higher total phenolic acid content and 
antioxidant activity indicated by DPPH and ABTS assays compared of those of the fresh Hom-keak juice 

with the GAE of 0.89 0.12 mg per one gram of fresh weight, IC50 value of 29.66 0.21 mg/ml, and the 

TEAC value of 448.18 0.57 mg per gram of fresh weight. We concluded that heating increases the total 
phenolic content and antioxidant activity of Hom-keak juice, indicating that Hom-keak can be heated 
through the process of cooking or other food production and preservation processes without losing 
significant amount of antioxidant activity. 
 
keywords : heating, antioxidant activity, Allium cepa var. viviparum 
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การพัฒนาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผ่นอลูมิเนียม 
DEVELOPMENT OF COMPOUND PARABOLIC CONCENTRATING SOLAR REFLECTOR  

BY USING ALUMINUM SHEETS 
 

นันทวัฒน์ ค าอินทร์  ศราวุธ ค าภ ู ภานุวัฒน์ น้อยค า สรวิศ สอนสารี* เอกภูมิ บุญธรรม และเอกกฤษ แก้วเจริญ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: sorawitsonsaree@gmail.com 

  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผ่นอลูมิเนียม การศึกษาได้

ออกแบบและสร้างแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีครึ่งมุมรับรังสีอ (  ) และมุมจุดศูนย์กลางท่อ ( ) 

เท่ากับ 11.5° และ 120.0° ตามล าดับ ที่มีความสูงของแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แตกต่างกัน 3 ความสูง คือ 2.84, 5.68, และ 

8.68 cm แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์จะถูกน ามาใช้สะท้อนรังสีอาทิย์ให้กับท่อสุญญากาศที่มีความยาว 1.4 m ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางภายในและภายนอกเท่ากับ 34.0 mm และ 47.0 mm ตามล าดับ จากนั้นจะถูกน ามาสร้างเป็นชุดทดสอบเครื่องท า

น้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดของถังน้ าร้อน 9 L ผลการศึกษาพบว่า แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์ที่มีความสูงของแผ่น

สะท้อนรังสีอาทิตย์ 2.84 cm จะมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายต่อพลังงานความร้อนที่ผลิตได้ต่ าที่สุด 

1.50 บาท/Wth โดยตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะสามารถผลติน้ ารอ้นได้อุณหภมูิเฉลีย่สงูสุด 67.98 °C ปริมาณความร้อนเฉลี่ยที่ผลิตได ้

58.51 Wth และประสิทธิภาพเชิงความร้อนเมื่อใช้พื้นที่ช่องรับรังสีอาทิตย์จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 42.41% 
 

ค าส าคัญ : เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลา แผ่นอลูมิเนียม 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study to development of compound parabolic concentrating 

solar reflector by using aluminum sheets. The study has designed and fabricated a compound parabolic 

concentrating solar reflector with an acceptance half angle (  ) and an angle at central pipe ( ) of 11.5° 

and 120.0°, respectively. By designing the high of the solar reflector to have 3 different heights as follows: 

2.84, 5.68, and 8.68 cm. Reflectors will be used to reflect solar radiation for evacuated-tube with a length 

of 1.4 m and internal and external diameters of 34.0 and 47.0 mm, respectively. Then it will be built as a 

test kit for solar water heating system with a size of hot water tank 9 L. The study indicated that the 

aluminum sheets with a reflector height 2.84 cm will be most suitable because it was the lowest cost per 

thermal energy of 1.50 Baht/Wth. The solar collectors can produce the hot water temperature of 67.98 °C, 

the amount of heat rate is 58.51 Wth and the thermal system efficiency is 42.41%.  
 

keywords : Solar hot water system, Compound parabolic concentrator, Aluminum sheets  
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สร้างแบบจ าลองของแรงท่ีเป็นฟังก์ชันของเวลาส าหรับผู้เสิร์ฟลูกเทนนิสที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจ็กไทล์ 
DETERMINATION MODEL FORCE TIME-DEPENDENT  
FOR SERVE TENNIS BALL TRAJECTORY OF MOTION 

 
ณัฐณิชา มะสูงเนิน1* ,ธารารัตน์ ส าเนียง1,สุภาพร หู้เตม็1, ศานิตย์ สวุรรณวงศ์2 และอาทิตย์ หู้เต็ม2 

1โรงเรียนวิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ ์

*corresponding author e-mail: THDgam@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
ในบทความนี้ เราสามารถวิเคราะห์แบบจ าลองแรงเสิร์ฟของผู้เล่น ทีม่ีผลกระทบต่อลักษณะการกระจัดในแนวราบ

ของลูกเทนนิส ค านวณหาสมการแรงเสิร์ฟโดยใช้ความเร็วเริ่มต้นผ่านทฤษฎีคณิตศาสตร์ และสร้างโมเดลฟังก์ชันของแรงท่ีมีผล
ต่อลักษณะการกระจัดในแนวราบของลูกเทนนิส เพื่อหาโมเดลฟังก์ชันของแรงท่ีส่งผลต่อการเคลื่อนทีข่องลูกเทนนิสทีม่ีระยะ
การกระจดัมากท่ีสุดเมื่อออกแรงน้อยที่สุด  

 
ค าส าคัญ : การกระจัด ความเร็ว แรงท่ีเป็นฟังก์ชันของเวลาส าหรับผู้เสริมลูกเทนนิส 

 
Abstract 

In this paper, we can analyze the function force model that affects the behavior of displacement 
for horizontal of tennis ball. We can evaluate the force function for initial trajectory velocity by using the 
method of mathematics theory. The result show that the function force models which affects with 
behavior of displacement for horizontal of tennis ball to make horizontal displacement of tennis ball 
farthest when decrease the applied force and initial velocity is exponential function force. 

 

keyword : displacement, velocity, force-time dependent for serve tennis ball 
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การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของกราฟความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลา 
ของนักว่ิงชาย 8 คนในระยะทาง 100 เมตร 

FABRICATION OF MATHEMATICAL AND PHYSICS MODEL FOR VELOCITY TIME-DEPENDENT 
IN THE MEN’S 100 METRES FROM 8 RUNNERS 

 
ธนาลักษณ์ ทองมี1*, โชษิตา วรรณบุษราคมั1, กนกพล นนทะสัน1, สุภาพร หูเ้ต็ม1,  

ศานิตย์ สุวรรณวงศ์2 และอาทิตย์ หู้เต็ม2 
1โรงเรียนวิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ ์
*corresponding author e-mail: Thanaluk.tm46@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 จุดประสงค์หลักของวิจัยนี้คือหาคา่ความสมัพันธ์และความเร็วที่ข้ึนอยู่กับเวลาที่มีค่ามากที่สดุของนักว่ิงชาย8คน ใน
ระยะทาง100เมตรในการแข่งขันของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาต ิข้าพเจ้าและคณะใช้เวลา 8 เดือนในการท าวิจัยครั้งนี้
ขอบเขตของวจิัยคือการศึกษาเกี่ยวกับความเร็วท่ีขึ้นอยู่กับเวลาของนักว่ิงชาย 8 คน ในระยะทาง 100 เมตร ในการแข่งขัน
ของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติและค านวณความเร็วที่ข้ึนอยู่กับเวลาภายใต้แรงท่ีขึ้นอยู่กับเวลา สดุท้ายนี้ข้าพเจ้าและคณะ
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับแคลคูลสัและการใช้โปรแกรมMathematica และ โปรแกรม Math type ส าหรบัการใช้โปรแกรมในภาย
ภาคหน้า 
 
ค าส าคัญ : ความเร็ว ความอึด เวลา ความเร็วที่ข้ึนอยู่กับเวลาและคา่ความสมัพันธ์ 

 
Abstract 

               The main target of this project is find who has the most value of correlation and time-
dependent velocity from 8 runners of the men’s 100 metres at the 1991 IAAF World Championships in 
Athletic. We take 8 months for this research. Limit of research are studied about time-dependent velocity 
from 8 runners of men’s 100 metres at the 1991 IAAF World Championships in Athletic and calculate the 
time-dependent velocity under the apply time-dependent force oscillation. Last we got many knowledge 
about calculus and how to use Mathematica and Math Type Program for use in the future. 
 
keywords : velocity, stride length, time-dependent velocity and correlation 
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การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบโพรเจกไทล์ภายใต้แรงลม 
CREATION OF PHYSICS MODEL THE TRAJECTORY OF A PARTICLE MOTION UNDER WEAK 

SQUALL FORCE TIME-DEPENDENT   sinyF t  
 

ต่อสกุล ทิพนนท์1, พิชาภัค มาหญา้นันท์1,  สิรีณัฐ ฟองจางวาง1, สาริศา จันทวงค์1,  
สุภาพร หูเ้ต็ม1, ศานิตย ์สุวรรณวงศ์2,  และอาทิตย์ หู้เตม็2 

1โรงเรียนวิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ ์

*corresponding author e-mail: kring1208@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจสังเกตได้จากการเล่นกีฬา เช่น กอล์ฟ  

แบดมินตัน บาสเกตบอล เป็นต้น และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นั้นมีทั้งแรงในแนวแกน x  และแนวแกน y  ซึ่งนอกจาก
แรงที่เราได้เรียนกันในห้องเรียนอาจมีแรงภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการเล่นกีฬามีทั้งการเล่นในร่มและกลางแจ้งจะมี
ปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ในส่วนของการเล่นกีฬากลางแจ้งนั้นจะมีปัจจัยเรื่องลมเข้ามาเกี่ยวข้อง  เนื่องจากเราไม่
สามารถควบคุมทิศทางลมได้เช่นเดียวกับกีฬาในร่ม ผู้จัดท าจึงมีความสนใจในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ภายใต้
แรงลม 

 
ค าส าคัญ : โพรเจกไทล์ แรง แรงลม 

Abstract 
Projectile motion can be seen in everyday life. Which may be observed from sports such as golf, 

badminton, basketball etc. And projectile motion has both vertical and horizontal forces which aside from 
the force that we have learned in the classroom there may be  forces involved same as type of sport 
have both indoor and outdoor, the both type of sport have different factors involved. As for outdoor 
sports, squall force factors are involved. Since we can't control the wind direction like indoor sports. 
Therefore us are interested in studying projectile motion under weak squall force. 

 
keywords : projectile, force, squall force. 
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การเปรียบเทียบการกระจัดในแนวดิ่งของอนุภาคที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงภายนอก 2 ชนิด 

 2cosht

yF e t   และ  2sinht

yF e t    
COMPARISON OF THE DISPLACEMENT OF TIME-DEPENDENT IN THE VERTICAL VIA THE 

EXTERNAL FORCE  2cosht

yF e t 

 AND  2sinht

yF e t   

 

สุทธดา กาฬะสิน1*  นายวิกร เรือนปัญจะ1, นางสุภาพร หู้เต็ม1, และนายอาทิตย์ หู้เต็ม2 
1โรงเรียนวิทยานุกลูนารี เพชรบูรณ ์

2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ์เพชรบูรณ ์
*corresponding author e-mail: picnic.271236@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 จุดประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้คือ การศึกษาพฤติกรรมของการเคลื่อนที่แบบวิธีโค้ง ภายใต้แรงต้านอากาศ แรงยก 
และแรงภายนอก ผลลัพธ์ของการกระจัดและความเร็วท่ีได้มาจากการค านวณแคลคูลัส โดยใช้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง ซึ่งได้

แสดงพฤติกรรมของการกระจัดในแนวดิ่งที่ขึ้นอยู่กับเวลา (  y t ) ความเร็วในแนวดิ่งที่ขึ้นอยู่กับเวลา (  yV t ) การกระจัด

ในแนวระดับที่ข้ึนอยู่กับเวลา (  X t ) ความเร็วในแนวระดับที่อยู่กับเวลา (  xV t ) ในรูปแบบของกราฟ  ผลการทดลองได้

ว่า ถ้าหากเพิ่มค่าของแรงภายนอกเริ่มต้น ( t

yF e ) จะท าให้กระการจัดในแนวระดับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ถ้าหากเพิ่มค่าของ 
lK  

และ 
dK  โดยที่ก าหนดให้   2cosht

y yF F e t   คงที่ จะท าให้กระการจัดในแนวระดับเพิ่มขึ้นเช่นกัน และถ้าเพิ่ม

แรงในแนวดิ่งเริ่มต้น 
yF ในแรงภายนอก   2sinht

yF e t 

 
จะท าให้กระการจัดในแนวระดับเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 

ค าส าคัญ : แรงต้านอากาศ แรงภายนอก แรงยก 
 

Abstract 
 The main purpose of this study is the behavior of trajectory motion, assumed the air-resistance 
force, the magnus force and external force. The results of displacement equation and velocity equation 
of a projectile motion by calculus first order linear equation. So we have representation of behavior 

vertical displacement time dependent (  y t ), representation of behavior vertical velocity time 

dependent (  yV t ), representation of behavior horizontal displacement time dependent (  X t ), 

representation of behavior horizontal velocity time dependent (  xV t ). The result showed that 
representation of behavior horizontal displacement time dependent, If increase the parameter of initial 

yF  external force ( t

yF e ) so, the horizontal displacement will increase too and from representation of 
behave horizontal displacement dependent on time, has If increase the parameter of 

lK  and 
dK  with 

fixed the parameter   2cosht

y yF F e t   so, the horizontal displacement will increase too. 

Representation of behave horizontal displacement dependent on time, has If increase the parameter of 

initial 
yF  external force   2sinht

yF e t   so, the horizontal displacement will increase too. 

 
keywords : air-resistance, external force, magnus force 
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MANUFACTURE OF MATHEMTICAL AND PHYSICS MODEL DISPLACEMENT TIME-
DEPENDENT IN VERTICAL OF SERVING TENNIS BALL UNDER EXTERNAL WEAK GALE FORC 

TIME-DEPENDENT 
 

Wisan chanphong*, Sanit Suwanwong, and Artit Hutem 
Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University,Phetchabun,  

*corresponding author e-mail: vesan3008@gmail.com 
 

Abstract 

          In this work, we can presentation a mathematical and physics model for serving. We evaluate the 
displacement in vertical for serving tennis ball. The computation of displacement in vertical trajectory 
motion for tennis ball are performed by integrating by part the Newton’s second low equation with 
respect to time. The displacement of vertical is the function of displacement in horizontal. For serving 
tennis ball dependent on the parameter 0 0, , , , , , LF v C     and dC  that. 

keyword : displacement in horizontal, velocity in horizontal, velocity in vertical 
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PROCREATION OF MATHEMATICS AND PHYSICS MODEL DISPLACEMENT TIME-DEPENDENT 
IN VERTICAL PROJECTION OF MOTION FOR SHOOT BASKETBALL 

 
Sunaree Chanphong, Sanit Suwannawong, and Atrir  Hutem 

Physics Division, Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University, 
Corresponding author e-mail: Sunaree4878@gmail.com 

 

Abstract 

 A mathematical and physics model is developed, which suggess a pathway to determining the  

displacement time-dependent in vertical. For a basketball free throw. Theoretical framework is supported 

by the method technique integration of by part and the first-order inhomogeneous differential equation 

(The equation of motion for Newton’s second law)  From figure 2, if higher the parameter   ,  affect 

increasing value of the displacement in horizontal and  vertical. 

Keywords : procreation, mathematics, physics model, shoot basketball 
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การศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  
ส าหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส  

THE STUDY AND IMPLEMENTATION OF A AC TO DC CONVERTER FOR THREE-PHASE  
INDUCTION MOTOR DRIVE SYSTEM 

 
กันยารัตน์ เอกเอี่ยม* และองอาจ  ทับบุรี  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 
*corresponding author e-mail: ekiam.kt@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ส าหรับระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส ด้วยการน าตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มาเพิ่มระดับแรงดัน
เอาต์พุตให้เพียงพอต่อความต้องการของอินเวอร์เตอร์สามเฟส ซึ่งมีข้อดี คือ ใช้วงจรไดโอดสามารถสร้างและใช้งานง่ายที่สุด 
เนื่องจากไม่มีสวิตช์ที่ถูกควบคุมรวมอยู่ในวงจร ท าให้มีความน่าเช่ือถือและความทนทานสูงในขณะที่ราคาถูกกว่า ผลการ
ทดสอบการท างานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้ท าการวัดคลื่นแรงดันไฟฟ้า ด้านอินพุตและด้าน
เอาต์พุต ด้วยการจ าลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทดสอบจริง พบว่า แรงดันอินพุตมีลักษณะเป็นคลื่นซายน์ ส่งผล
ให้คลื่นแรงดันเอาต์พุตเป็นคลื่นกระแสตรง มีขนาด 635 โวลต์  ซึ่งจากผลการจ าลองและผลการทดสอบจริงสามารถยืนยัน
ความเป็นไปได้ของสมรรถนะของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีน าเสนอได้เป็นอย่างดี  
 
ค าส าคัญ : ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันเอาต์พุตสองเท่า  อินเวอร์เตอร์สามเฟส 
 

Abstract 
 This paper presents the study and implementation of a ac to dc converter for three-phase 
induction motor drive system. By the ac to dc converter increase the output voltage level sufficient for 
three-phase inverter. The main advantages of the proposed method are its simplicity because there is no 
switching control, high reliability and durability and not expensive. Waveforms of input and output 
voltages of the ac to dc converter for a given simulation with program and experimental are observed. 
Moreover, the input voltage is able to generate sinusoidal voltage obtaining an output voltage of 635V. 
Simulation and experimental results can confirm the feasibility of the performance of the proposed ac to 
dc converter. 
 
keywords : ac to dc converter, output voltage doubler, three-phase inverter 
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การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร 
CHECK AND IMPROVEMENT OF ELECTROSTATIC DISCHARGE IN MACHINE 

 
                         วุฒิชัย ข าปู่  วรินทร  แซ่ลิ้ม  คมสัน  พะปะโคน   และสุรพงษ์ แก่นมณ ี 

                     คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์ ฉะเชิงเทรา 
*corresponding author e-mail : Kumpoo0718@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

  บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นโรงงานผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ไอซี ( Integrated Circuits) 
ซึ่งส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเมืองชานเลอร์ มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ท าการส ารวจ
เครื่องจักรในสายการผลิตพบว่า สาเหตุที่เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ภายใน เนื่องจากเครื่องจักรบางตัวมีอายุการใช้งานมานาน
หลาย 10 ปี ท าให้สายกราวด์ที่ติดมากับเครื่องเกิดการช ารุดหรือขาดไป เนื่องจากการที่ช้ินส่วนของเครื่องจักรมีการเคลื่อนที่
ในขณะการท างาน อาจจะท าให้สายกราวด์ขาด และเกิดจากการใช้งานท่ีไม่ถูกวิธีของพนักงานก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด
การช ารุดเสียหายได้เหมือนกัน และเมื่อท าการวัดค่า ESD ออกมา พบว่ามีการสะสมของไฟฟ้าสถิตอยู่เป็นจ านวนมาก เกินกว่า
ค่ามาตรฐาน   ท่ีทางบริษัทตั้งไว้ โดยค่ามาตรฐานท่ีตั้งไว้ มีดังนี้ ช้ินส่วนที่เป็นโลหะน าไฟฟ้า ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวัดความต้านทาน 
โดยช้ินส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω และช้ินส่วนที่อยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω 
ช้ินส่วนท่ีไม่ใช่โลหะน าไฟฟ้าเมื่อวัดออกมาแล้วต้องมีค่าไม่เกิน 100 V โดยใช้เครื่อง Static Sensor วัดประจุไฟฟ้า 
  
ค าส าคญั : ไฟฟ้าสถิตย์  ประจุไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิตย์ในเครื่องจักร 
 

Abstract 
 Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd. is an inte grated circuit manufacturing and testing 
facility which is headquartered in Chiller City, Arizona, USA. From the operation  of cooperative education, 
surveying machines in the production line showed that. Causes the static electricity to accumulate inside, 
Because some machines have been in use for  10 years, causing the ground wire attached to the machine 
to be damaged or missing.  Due to the movement of the machine parts during work May cause the 
ground wire to be broken And caused by improper use of the staff is another reason that causes damage 
as well And when performing ESD measurements, there was a lot of static electricity accumulation 
Beyond the standard value Which the company set The standard values are as follows: Electrical metal 
parts Use the power meter to measure the resistance. Which the part movement must not exceed 10 Ω 
Not more than 100 V using static sensor to measure the electrical charge 
 
keywords : static electricity, electric charge, static electricity in machinery 
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คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารแบเรียมไททาเนตที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน 
DIELECTRIC PROPERTIES OF BARIUM TITANATE DOPED NANO-CARBON  

 
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์*  อาทิตย์ หู้เตม็  และ จิราพัชร มากค า 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ ์
*corresponding author e-mail: sanit.suw@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นตัวเก็บ

ประจุนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจ สาร BaTiO3 (BTO) มีค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (  ) ที่สูง และสารนาโนคาร์บอน (nC) ซึ่งมีรูพรุน
สูง ไปเจือในสาร BTO เพื่อเพิ่มพื้นท่ีรูพรุนให้เพิ่มขึ้น จึงสามารถเพิ่มการเก็บประจุไฟฟ้าได้เพิ่มยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้ BTO ที่เจือด้วย 
nC ตามสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมลตามล าดับ จากนั้นท าการอัดเม็ดแล้วเผาผนึกสารที่อุณหภูมิ 1000°C เป็น
เวลา 8 ช่ัวโมง จากการวิเคราะห์ผลของ XRD ของสาร BTO ที่เจือ nC 10% พบว่า พีคของระนาบ (211) และ (212) ต่ ากว่า

สารตัวอย่างอื่นเล็กน้อย และมีพีคของระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น และเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น แนวโน้มค่า    จะลดลง 
ส าหรับที่ความถี่ 50 Hz ของ BTO เจือด้วย nC 10% จะมีค่าสูงถึง 2,014 เท่า เมื่อเทียบกับ BTO ซึ่งช้ีให้เห็นว่าเมื่อเติม nC 
จะท าใหค้่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สูงขึ้น จึงเหมาะส าหรับน าไปประดิษฐ์และเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
 
ค าส าคัญ : ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก  แบเรียมไททาเนต  นาโนคาร์บอน 
 

Abstract 
 Nowadays, the advancement of electronic devices that are smaller and more efficient such as 

capacitors. In this research, we are interested in BaTiO3 (BTO) with a high dielectric constant (  ). And 
nano-carbon (nC) are highly porous. Added in BTO to increase the porous area which can increase 
electrical capacitance. Prepared BTO doped nC in proportion of 5%, 10%, 15% and 25% by mole 
respectively. And then pellets was sintered at 1000°C for 8 hours. From the XRD analysis of BTO doped 
10% nC found that the peaks of the planes (211) and (212) are slightly lower than other samples. And the 

peak of the plane (200) is higher than other samples. When the frequency increased, the value of    
decreased. For the 50 Hz of frequency of BTO doped 10% nC will be as high as 2,014 times compared to 
BTO. The results indicated that adding nC, the dielectric constant increased. Therefore suitable to be 
fabricated and increase the efficiency of capacitors. 
 
keywords : dielectric constant, barium titanate, nano-carbon  
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การศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ของลูกขนไก่  
ภายใต้แรงต้านอากาศ แรงยก แรงลอยตัว ในแนวระดับและแนวดิ่ง 

STUDY OF PROJECTILE MOTION OF SHUTTLECOCK UNDER AIR RESISTANCE LIFT FORCE 
AND BUOYANCY IN HORIZONTAL AND VERTICAL 

 

สุวิมล ก้อนค า ศานติย์ สุวรรณวงศ์ และอาทิตย์ หูเ้ต็ม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

        corresponding author e-mail : Ann.konkham2542@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้คือการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในสมการการเคลื่อนที่

ส าหรับลูกขนไก่แบดมินตันและหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานอากาศ แรงยก แรงลอยตัว และแบดมินตันลูกขนไก่ เช่น 
ความสัมพันธ์การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง การกระจัดในแนวระดับส าหรับการตีลูกขนไก่ขึ้นอยู่กับตัวแปรความเร็ว
เริ่มต้นและตัวแปรแรงภายนอกเริ่มต้น 

 
ค าส าคัญ : การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์  แรงต้านอากาศ แบดมินตัน 

 

Abstract 
The main purpose of this study was to construct mathematics and physics model a motion 

equation for the shuttlecock badminton and to find the confederacy between the air resistance, the lift 
force buoyancy and shuttlecock badminton for example confederacy the displacement  horizontal and 
vertical. The displacement in horizontal for the shooting shuttlecock depending on the parameter initial 
velocity and initial of external force. 
 
keywords : projectile motion, air resistance, badminton 
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การประมาณค่าโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
ESTIMATION USING NUMERICAL METHODS 

 
พิลาศลักษณ์  ศรแก้ว* และเอเปา ลุงเฮิง   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม ่
*corresponding author: pisorn@mju.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการหาปริพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของสมการต่าง ๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบเพื่อหาค่า
ความผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งใช้การประมาณค่าโดยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 ซิมสัน 3/8 และ ซิมสัน 2/45 จากการวิจัย
พบว่าวิธีการและสมการทีแ่ตกต่างกันจะได้ค่าประมาณทีใ่กล้เคียงค่าจริงต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซมิสัน 1/3 ซิมสัน 3/8 ซิมสัน 2/45  
 

Abstract 
This research has studied methods for integrating using numerical methods of various equations 

and comparing them to find the smallest error value. Which uses estimation by the Simpson 1/3 
trapezoidal rule, Simpson 3/8 and Simpson 2/45. From the research, it is found that different methods 
and equations get approximations that are close to the true values.  

keywords : simpson's1/3 rule, trapezoidal rule, simpson's3/8 rule, simpson's2/45 rule 
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การแปลงโมแฮนด์ส าหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
MOHAND TRANSFORMS FOR SYSTEM OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 

 
พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว *  และ กัญญารัตน์  พลมาตย ์
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เชียงใหม่  

*corresponding author e-mail : phollamatk@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีแกร้ะบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและไมเ่ชิงเส้นโดยใช้การแปลงโมแฮนด์และระเบียบ
วิธีการแยกอโดเมียน ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ายต่อการแก้ปญัหาของระบบสมการ พร้อมแสดงตัวอย่างประกอบ  
 
ค าส าคัญ : ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  การแปลงโมแฮนด ์ สมการเชิงเส้น   สมการไม่เชิงเส้น 
 

Abstract 
 In this article, we present of the solution for linear and nonlinear system of partial differential 
equations using Mohand transforms and Adomian decomposition method. Which is an easy to solve 
system equation problems With illustrated examples. 
 
keywords :  system of partial differential equation, mohand transform, linear equation, nonlinear equation. 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

THE EFFECTIVENESS OF HEALTH LITERACY ON SELF-CARE BEHAVIORS AMONG DIABETES 
PATIENTS AT NONG SANO HEALTH PROMOTING HOSPITAL,  

SAM NGAM DISTRICT, PHICHIT PROVINCE 
 

ชัชพงศ์ ลอยเมฆ*  ชญานิน เสนสขุ  สุชานันท์ แคชัยภูมิ  ประภาศร ีกุลด้วง  
กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น  นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  และเอกภพ จันท์สุคนธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : kmail16012541@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองโสน จ านวน 60 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 30 คน เท่า ๆ กัน เครื่องมือในการวิจัยคือ โปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา, Pair t-test และ Independent  t-test  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลังการได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : โปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน                          
 

Abstract 
 This quasi-experimental research aimed to evaluate the health literacy program on self-care 
behaviors among diabetes patients. Subjects were sixty person with diabetes who come for follow up visit 
at Nong sano health promoting hospital. A two stage sampling technique was used to select the 
participants to the study, with thirty subjects each assigned to both experimental and control groups. 
Research instruments included the health literacy program and the questionnaire. Data were analyzed 
using descriptive statistic, Pair t-test and Independent t-test This study found that, the experimental group 
had significant higher score of post-intervention on self-care behaviors than pre-intervention and had 
significant higher than the control group. (p-value<0.05) 
 
keywords : health literacy program, self-care behaviors, diabetes patients 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ  
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

FACTORS RELATED TO PARTICIPATION IN THE ELDERLY SCHOOL,  
PHLAI CHUMPHOL SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT CAPITAL, PHITSANULOK PROVINCE 

      
    ณัฐกุล ภู่จีน วรัญญา สุกายะ สิรพิลอย พิลึก และจิตศิริน ก้อนคง* 

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
     *corresponding author e-mail : chitsirin@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มอาสาสมัคร คือ ผู้สูงอายุท่ีเคยเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน รวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันและสหสัมพันธ์อีต้า ผลการวิจัย 

พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง ( ̅ = 3.88, S.D. = 0.412) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วม
โรงเรียน (r= 0.396) ทัศนคติที่มีต่อโรงเรียนผู้สูงอายุ (r = 0.264) การเข้าถึงสถานบริการของโรงเรียน (r = 0.206) การได้รับ
แรงจูงใจจากบุคคลอื่น (r = 0.727)  

 
ค าส าคัญ : ต าบลพลายชุมพล ผูส้งูอายุ การเข้าร่วมโรงเรยีนผูสู้งอายุ 
 

Abstract 
The goal of this study was to assess the factors associated with their participation in Plai 

Chumphol Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province. The participants were 100 older adults who 
took part in the elderly school. The data was collected using questionnaire. The statistical analysis 
consisted of descriptive statistics Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Eta correlation. 
The results revealed that the mean score of participated behaviors in the elderly school showed at high 
level ( ̅ = 3.88, S.D. = 0.412). There were statistically positive relationships between perceived benefit (r = 
0.396, p < 0.001), attitudes toward the elderly school (r = 0.264, p < 0.008), accessibility toward the 
elderly school (r = 0.206, p = 0.040), and getting motivation from other people (r = 0.727, p = 0.000). 

 
keywords : phlai chumphol sub-district, elderly, participation in elderly school 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง และเพื่อศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะติดเตียงในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจ านวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (2) การเผชิญความเครียด (3) การเห็นคุณค่าในตนเอง  
(4) สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 50.8 มีสุขภาพจิตต่ ากว่าคนทั่วไป ร้อยละ 38.5 มีการเผชิญความเครียด
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.3 มีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดับปานกลาง ร้อยละ 60 และในระดับสูง ร้อยละ 40 ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ได้แก่ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ติดเตียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ข้อเสนอแนะ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ควรจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่เป็นผู้ดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง 
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียงอย่างถูกวิธี 

 

ค าส าคัญ :  ปัจจัยที่ส่งผล  สุขภาพจิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ภาวะติดเตียง   
 

Abstract 
The purposes of this survey research were to study the mental health of elderly caregivers and 

to study factors affecting to the mental health of elderly caregivers with bedridden in Wat Bot District, 
Phitsanulok Province. Sixty-five caregivers who take care of elderly bed-bound were population. The 
instrument was a questionnaire composed of 4 parts (1) personal data (2) coping (3) self-esteem and  
(4) mental health of elderly caregivers. The descriptive and inferential statistics were used in data analysis. 
The result showed that the mental health of elderly caregivers was generally 50.8 percent and lower than 
general people 38.5 percent, the coping was moderate 52.3 percent, and the self-esteem was moderate 
level 60 percent and height level 40 percent. Factors affecting to the mental health of elderly caregivers 
with bed-bound were marital status and experience on caring for bedridden with significant at the 
statistical level of .05. Recommendations related agencies such as community hospitals, tambon health-
promoting hospitals, and the district public health office should educate elderly caregivers for the caring 
of elderly bed-bound. 
 

keywords :  factors affecting, mental health of caregivers, bedridden 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และการท านายของปัจจัย (คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ความรู้ การรับรู้ด้านสุขภาพ) ที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ประชากรคือ ผู้หญิงอายุ 35-60 ปี 
จ านวน 16,202 คน โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Daniel จ านวน 250 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บ
ข้อมูลโดยแบบสอบถามที่มคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.962 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเองของผู้หญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้โรคมะเร็งเต้านม (r=0.263, P-value<0.001)  การรับรู้ด้าน
สุขภาพ (r=0.208, P-value=0.002) ตามล าดับ ปัจจัยที่สามารถท านายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของ
ผู้หญิง ได้แก่ ความเช่ือมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value<0.001), การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.  
(P-value<0.001), การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด (P-value=0.002), การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์  
(P-value=0.001), การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value=0.006) ตามล าดับ สามารถท านายได้ร้อยละ 
25.9 (R2 = 0.259) 

 

ค าส าคัญ : การตรวจคัดกรองมะเร็ง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง โรคมะเร็งเต้านม 
 

Abstract 
This descriptive research study aimed to study either selected factors association or jointly 

predict factor effected to breast cancer screening for breast self-examination. Population consisted of 
16,202 women aged 35-60 years, and the sample size calculating used Daniel formula for 250 cases, and 
systematic random sampling was determining for collecting data. Data collected by questionnaires was 
tested reliability by Cronbach’s coefficient alpha about 0.962. Data analyzed using statistical as Pearson 
product moment correlation coefficient and Stepwise multiple regression analysis. An analyzed found 
that, knowledge of breast cancer, health perception was positively association with breast cancer 
screening for breast self-examination among women with statistic significantly at level 0.05. Prediction 
model analyzed reported that five selected factors including; confidence of breast self-examination (P-
value<0.001), take information by village health volunteers (P-value<0.001), take information by partners 
or family (P-value=0.002), no alcohol drinking (P-value=0.001), benefit perceive (P-value=0.006), 
respectively, overall selected factors accounted for 25.9% of the variance breast cancer screening.     

   

keywords: cancer screening, breast self-examination, breast cancer 
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ความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในประเทศไทย 
: กรณีการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

COVERAGE OF PRIMARY CARE SERVICES OF DISTRICT HEALTH SYSTEM IN THAILAND 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่าย
สุขภาพระดับอ าเภอ โดยใช้กรณีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นตัวแทนระบบ ข้อมูลทุติยภูมิที่น ามาวิเคราะห์ได้จากฐานข้อมูล
ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 76 จังหวัด ของปีงบประมาณ 2557-2558 
จ านวน 838 เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิคือ การคัด
กรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การตรวจ
น้ าตาลสะสม ไมโครอัลบูมิน ระดับไขมัน การตรวจตา และการตรวจเท้า ซึ่งสะท้อนถึงการจัดบริการด้านการป้องกันโรคใน
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ
แต่ละแห่งยังไม่สามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของการคัดกรองเบาหวาน และการตรวจ
ติดตามภาวะแทรกซ้อนตามแนวทางเวชปฏิบัติรายปี ให้ได้ตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานและตามเกณฑ์
เป้าหมายของตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข 

 

ค าส าคัญ : บริการสุขภาพปฐมภูมิ ความครอบคลุม เบาหวาน 
 

Abstract 
 This descriptive research study aimed to examine the coverage of primary care services of the 
district health system (DHS) in Thailand by using diabetes care as a system study. Secondary data were 
gathered from an outpatient database of public healthcare facilities that were organized by the Office of 
the Permanent Secretary (OPS), the Ministry of Public Health (MOPH). The data obtained during the fiscal 
year 2014 – 2015 from 838 DHSs across 76 provinces were being used for the analysis. Descriptive 
statistics were used to summarize the coverage of DM screening in the population over 35 years of age 
and annual complication screening in DM patients, including HbA1c, Microalbuminuria, lipid profile, eye 
and foot screening which was used as the coverage indicator for primary care services of DHS in case of 
primary and secondary prevention, respectively. The findings revealed that the coverage varied between 
services across DHS. The coverage of all services of DHS including DM screening as well as annual 
complication screening was substantially lower than the recommendations for annual screening according 
to the clinical practice guideline for diabetes and also lower than the quality performance indicators for 
diabetes of MOPH. 
 

keywords : primary care services, coverage, diabetes 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดสุโขทัย กลุ่ม

ตัวอย่าง 420 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคสแควร์ Odds ratios และ confidence intervals พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่เพศชาย 
(100%) อายุเฉลี่ย 23.32 ปี สถานภาพโสด(88.89%) อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เท่ากับ 16.46 ปี สาเหตุที่สูบบุหรี่คือต้องการ
ทดลองสูบบุหรี่ (62.50%) ส่วนกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ เพศชาย(45.40%) อายุเฉลี่ย 23.40 สถานภาพโสด(90.80%) และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่สูบบุหรี่ ได้รับผลกระทบทางสุขภาพมิติทางกายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่สูบบุหรี่ได้แก่ รับรู้กลิ่น 2.218 เท่า รับรู้รส 
3.252 เท่า การระคายเคืองต่อจมูก  ตา คอ แสบตา น้ าตาไหล 3.353 เท่า อาการไอบ่อยครั้ง 2.244 เท่า เป็นโรคภูมิแพ้ 
1.837 เท่า เสื้อผ้า ผมมีกลิ่นเหม็น 5.058 เท่า ฟันเหลือง 4.535 เท่า มีกลิ่นปาก 5.296 เท่า ริมฝีปากคล้ า 4.429 เท่า 
ผลกระทบมิติทางสังคมได้แก่ เกิดขัดแย้งกับคนในครอบครับ 3.141 เท่า ทะเลาวิวาทกับเพื่อน 1.893 เท่า และมีผลการเรียน
ลดลง 2.339 เท่า  

 
ค าส าคัญ : บุหรี่ ผลกระทบทางสขุภาพ วัยรุ่น 
 

Abstract 
This research was a cross-sectional research aimed to study health effect of smoke among 

adolescents in Sukhothai province. 420 participants were random by multistage random sampling. Data 
was collected between 1ST January-31st March 2019. The interview/questionnaires were used as a tool for 
data collection and then analyzed by chi-square, odds ratios (OR) and confidence intervals (CI). The result 
showed that: In smoke groups, male (100%), with mean age of 23.32 years, single status (88.89%), 
secondary school (48.61%) and drinking alcohol (97.22%), age of starting smoker 8 years, mean age of 
starting smoker 16.46 years, cause of smoke: want to try smoking (62.50%), friend persuaded (37.50%). In 
non-smoke groups, male (45.40%), with mean age of 23.40 years single status (90.80%), secondary school 
(69.41%) and drinking alcohol (34.20%).,And the smoke groups were health effect of smoke than non-
smoke groups: diminished sense of smell 2.218 times, diminished sense of taste 3.252 times, nose and 
eye irritation 3.353 times, coughing often 2.244 times, allergy 1.837 times, clothes, hair, body bad smell 
5.058 times, yellow tooth 4.535 times, bad breath 5.296 times, dark lips 4.429 times, conflict with people 
in the family 3.141 times, conflicts with friends 1.893 times and academic performance decreased 2.339 
times.   

 
Keywords : health effects, smoke, adolescents  
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การประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง  
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

A PROJECT EVALUATION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE SEPARATION OF 
ORIGIN GARBAGE MUEANG KAO MUNICIPALITY, MUEANG DISTRICT,  

SUKHOTHAI PROVINCE 
 

                                                   ถาวร มาต้น*, เสน่ห์ แสงเงิน 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดสุโขทัย  

*correspondence author; e-mail: tavorn.maton@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
คัดแยกขยะต้นทางของเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. 
Stufflebeam กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือน 145 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ paired t-test ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิง (69.97%) สถานภาพ
สมรส (54.48%) มีอายุเฉลี่ย 58.07 ปี จบประถมศึกษา (59.31%) รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 6,178.02 บาท อาชีพรับจ้างทั่วไป 
(32.41%) อาชีพเกษตรกรรม (26.90%) และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้การจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทัศนคติการจัดการขยะอยู่ในระดับสูง (59.90%) ระดับปานกลาง (39.58%) ระดับต่ า (0.52%) 
และพฤติกรรมการจัดการขยะในครวัเรือนอยู่ในระดับสูง (66.15%) ระดับปานกลาง (32.81%) ระดับต่ า (1.04%) การเข้าร่วม
กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนทุกครั้ง (30.69%)  ร่วมบางครั้ง (43.39%) ไม่เข้าร่วม (21.58%) ความพึงพอใจต่อโครงการคัด
แยกขยะภาพรวมอยู่ในระดับมาก (46.32%) ระดับปานกลาง (17.14%) ระดับต่ า (3.68%) ไม่พอใจ (5.26%) 
 

ค าส าคัญ : ประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชน คัดแยกขยะ  
 

Abstract 
 This research was a evaluation research. The purpose of this research was to study evaluate 
community participation project in the separation of origin garbage Mueang Kao municipality, Mueang 
district, Sukhothai province. This evaluative research was based on the CIPP model of Daniel 
L.Stufflebeam. 145 participants were random by systemic random sampling. The interview/questionnaires 
were used as a tool for data collection and then analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
paired t-test. The result showed that: female (69.97%) married status (54.48%) with mean age of 58.07 
years, primary school (59.31%), average income of 6,178.02 Baht per month, employment (32.41%) 
farmers (26.90%). And it was found that there was a significant increase in the average score of knowledge 
about garbage management after the intervention (p<0.05). The attitude of garbage management: in high 
level (59.90%), moderate level (39.58%) and lower level (0.52%). The behaviour of garbage management: 
in high level (66.15%) moderate level (32.81%) and lower level (1.04%) and found that: every 
participation in garbage separation activity (30.69%), sometimes participants (43.39%), not to participate 
(21.58%).  The total satisfaction with the waste separation project:  in high level (46.32%), moderate level 
(17.14%), lower level (3.68%) and not satisfied (5.26%).  
keywords : project evaluation community participation separation of origin garbage  
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APPOPRIATE LONG-TERM CARE MODEL FOR ELDERLY IN RURAL COMMUNITY, 
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1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สุโขทัย  
2ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระทองค า นครราชสีมา 
*corresponding author: e-mail: sane.s@ru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

  การวิจัย และพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย การศึกษาประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา กลุ่มตัวอย่าง 261 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า รายได้ ความสัมพันธภาพ
ในครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว ระบบการดูแลสุขภาพ ความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิต สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  2) การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท (1) ศึกษาความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนชนบทด้วยการสนทนากลุ่ม (2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 
ขั้นตอน 1 กิจกรรมการเรียนรูเ้กี่ยวกับสขุภาพอนามัย ข้ันตอน 2 กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ข้ันตอน 3 
กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคม ขั้นตอน 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อม 3) การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่าคะแนน
เฉลี่ยคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.002) 
 

ค าส าคัญ : ผู้สูงอาย ุการดูแลระยะยาว ชุมชนชนบท  
 

Abstract 
This research and development, the objective of this study was to develop and examine the 

appropriate long term care model for elderly in rural community, Sukhothai province. The study was 
conducted in 3 phases. The first phase aimed to assess factors associate with quality of life among elderly 
in rural community. The samples were 261 participants recruited by multistage random sampling. A 
questionnaire was administered by face to face interviews and analysis by Pearson’s product moment 
correlation coefficient. The result showed that income, participation family activity, caring from family, 
health care system, basic human needed, environmental were associated with quality of life among 
elderly in rural community statistical significance (p<0.05). The second phase was to construct a model of 
elderly long term care. Which consisted of the study on needs and quality of life suggested by 
stakeholders with focus group discussions; and the content validity which was approved by experts. The 
resulting of appropriate long term care model consisted of 4 steps: (1) the learning aging; (2) learning skill 
of self-care; (3) the activities of social supportive; and (4) the activities to environment conducive for life. 
The third phase was to evaluate effectiveness model and it was found that there was a significant 
increase in the average score of quality of life after the intervention (p=0.002).  

 

keyword : elderly, long term care, rural community 
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ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและ
จัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง                       

โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
EFFECTS OF HEALTH BELIEF MODEL TO PREVENTIVE BEHAVIOR FOR 
CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG HYPERTENTION PATIENTS IN                               

TRON HOSPITAL UTTARADIT FROVINCE 
 

                        รุจิชญาน์   ทองเทศ 
โรงพยาบาลตรอน  อุตรดิตถ ์

corresponding author e-mail : rugeechaya@gmail.com 
  

บทคัดยอ่ 
            การวิจัยกึ่งทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อป้องกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง   โรงพยาบาลตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยกลุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาท้ังหมด 90 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 45 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 45 คน กลุ่ม
ทดลอง ได้รับกิจกรรมอบรมความรู้ การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเป็นโรค บรรยายประกอบสื่อ  การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค  การรับรู้ต่ออุปสรรค เพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจเพื่อปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองและสามารถจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใช้ Paried Sample 
( t -test และ Independent Sample   t-test ) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการ
ทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง ในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ประโยชน์และ อุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค
หลอดเลือดสมอง และการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉินมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ  (p-value < 0.05) 

 

ค าส าคัญ :  แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ  การจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน  โรคความดันโลหิตสูง   
Abstract 

This research study design was a experimental education. The research aims to study theapplication of 
Health belief model to Preventive behavior for cerebrovascular disease Among Hypertension patients in Tron 
Hospital, Uttaradit  Province.  The sample were 90  hypertension patient, 45  were in experimental group and 45 
were control group. experimental group recive intervention included VDO presentation, demonstration, receive 
guide and brochure, home visits by our and volunteer of health. Data werecollected by questionnaire. The 
statistical analysis descriptive included percentage, mean, standarddeviation and analytical statistics included 
paried sample t-test independent sample t-test. Theseare compared a differences between before and after 
treatment of experimental group and between groups at the 0.05 level of significance. The main results were as 
follows : After the experiment show that experimental group of score mean higher than before the experimental 
and higher than control group for knowledge of cerebrovascular disease, perceived susceptibility of 
cerebrovascular disease, perceived severity  of cerebrovascular disease, perceived benefits of procedure as 
instructed, and receiving social support. These are statistically significantly higher than before the experiment (p-
value < 0.001). 

 

keywords : health belief model, preventive behavior for cerebrovascular disease, hypertension 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง     
ที่มารับการรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าคบ                                                 

ต้าบลบ้านยาง อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
FACTORS RELATED TO STROKE PREVENTION BEHAVIOR AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS 
ATTENDED TREATMENT AT THE BAN NAM KHOB HEALTH PROMOTING HOSPITAL, BAN 

YANG SUB-DISTRICT, WAT BOT DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 
 

                         นวลพร  บุญสาร  ฐิติพร  กรแก้ว  ชลธิชา  ภาสะ  และกูเ้กียรติ ก้อนแก้ว* 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

*corresponding author e-mail : kukietk@gmail.com 
   

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูง และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าคบ ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 222 คน 
เป็นประชากรในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าต่ าสุด-สูงสุด และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ ETA ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 48.6) ปัจจัยด้านความรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.199) การรับรู้โอกาส
เสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.258) การรับรู้ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.162) แรงสนับสนุนทางสังคม      
(r = 0.199) และการตรวจสุขภาพประจ าปี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ควรให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้มากขึ้นเพื่ อให้เกิด
พฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ : พฤติกรรม  การป้องกันโรค โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 

 
Abstract 

The descriptive research aimed to explore the preventive behaviors of stroke among patients 
with hypertension and to study factors related to stroke prevention behaviors among patients with 
hypertension attended to get a treatment at the Ban Nam Khob Health Promoting Hospital, Ban Yang 
Sub-district, Wat Bot District Phitsanulok province. Two hundred and twenty-two participants were 
population in this study. The main instrument of research was questionnaire. All data were analyzed using 
a computer program. Descriptive statistics comprising frequency, percentage, mean, standard deviation 
and minimum-maximum and inferential statistics such as Pearson's correlation coefficient and ETA 
correlation were employed. The results showed that the preventive behaviors of stroke among patients 
with hypertension were at a high level (48.6%). The factors, namely the knowledge of stroke prevention (r 
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= 0.199), perceived the risk of stroke (r = 0.258), perception of the severity of stroke (r = 0.162), social 
support (r = 0.199) and annual health check-up had significant relations to stroke preventive behavior 
among patients with hypertension (p-value < 0.05). This study has suggested that these research findings 
should be adopted by related agencies including tambon health promoting hospitals, community 
hospitals and district health offices. Additionally, the knowledge concerning hypertension should be 
conveyed to patients with hypertension to prevent future stroke behavior. 

 

keywords :  behaviors, prevention, stroke, hypertension 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร 
FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF LIFE DISABLED IN PHICHIT PROVINCE 

 
พชรดนัย  วัชรธนพัฒน์ธาดา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 
corresponding author e-mail: nine9dd@gmai.com 

  
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิจิตร เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือคนพิการทางการเคลื่อนไหวอายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 382 ราย สุ่มแบบหลายขั้นตอนแล้ว
ก าหนดสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ถดถอยแบบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน การวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก  
จ านวน 12 ราย แบบเจาะจง และใช้วิธีการวิเคราะห์ การจัดระเบียบ    การหาข้อสรุปข้อมูล และการตีความตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =2.99, S.D.=.59) ระดับการสนับสนุนทางสังคม

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.05 S.D.=.86) และระดับคุณภาพชีวิตภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.06 S.D.=.97) 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมภาพรวมมีความสัมพันธ์กันกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ลักษณะของความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ( Sr =.87**) ส่วนปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในระดับสูง ( Sr =.83**) และปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในระดับสูง  

( Sr =.80**)  
 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต  คนพิการ  การเห็นคุณค่าในตนเอง  การสนับสนุนทางสังคม 

 
Abstract 

This research aimed to: Study the quality of life disabled self-esteem social support and study the 
relationship between the factors affecting the quality of life disabled Phichit Province. Blended research method 
quantitative research methods and qualitative research methods. The disabled were 382 aged 15 years above. 
Then determine the proportion instrument used a questionnaire. Data analysis statistics are mean, standard 
deviation, regression analysis spearman rank correlation coefficient qualitative research analyzed according to 
research objectives. The in-depth interviews were conducted disabled were 12 samples from specific sampling. 
The method of analysis collocation data conclusion and interpretation according to research objectives. The 

research found that self-esteem level was moderate ( ̅ =2.99, SD=.59), the level of social support was at a 

moderate level ( ̅ =3.05, SD=.86), Overall quality of life was at a moderate level ( ̅ =3.06, SD =.97). The 
relationship between the self - esteem factor and the social support as a whole is correlated with the quality of 
life of the disabled with statistical significance at the level of .01. The characteristics of the positive relationship 

are at a high level ( Sr  = .87 **). Social support factor has a high level of quality of life ( Sr = .83 **) and the self - 

esteem factor has a high level of quality of life ( Sr = .80 **). 
 

keywords: Quality of life, Disabled, Self-esteem, Social support. 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 
FACTORS INFLUENCING HEALTH PROMOTING BEHAVIOR  

OF THE ELDERLY PHRAE PROVINCE 
 

วรัญญู  รรีมย ์
มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลมิพระเกียรติ  

corresponding author e-mail: warunyoo318@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
     การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคม คุณลักษณะทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพและศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้น
ไป จ านวน 400 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม มีค่าคะแนนความ
เที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ค่าความเชื่อมั่น 0.96 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุจังหวัดแพร่มีปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ได้ร้อยละ 58.5 โดยมี 3 ตัวแปร เรียงล าดับ ดังน้ี การรับรู้แรง
สนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถแห่งตน และลักษณะทางจิตวิทยาสังคม  และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ พบว่า ระดับบุคคล ต้องมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีโดยการปฏิบัติตน กระท าได้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะใน
การดูแลตนเองด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ ระดับชุมชน มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมรับ
ผลประโยชน์ และชุมชนมีข้อตกลงทางสังคมร่วมกันควรมีนโยบายสาธารณะทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  
 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 
 

Abstract 
 The purpose of this study is to study social characteristics. social psychology Perception ability The 
influence of social support on the health promotion behavior of the elderly The purpose of this study is to 
establish the prediction of health promotion behavior and study the health promotion model for the elderly 
in Phrae province, , Populations and samples. Sampling is aged 60 years of 400 people by multi-stage random 
sampling. The tools used for data collection is the questionnaire. The precision score between the 0.66-1.00 
reliability, both of 0.96 statistics using simple bread. Analysis of percentage, mean and standard deviation. Test 
of correlation coefficient of correlation coefficient and the regression analysis. The results of this study show 
that the elderly in Phrae province of health promoting behavior related factors. The results of this study show 
that at the 0.01 level, Variance of behavioral health elderly province has 58.5 percent with 3 variables the 
following order: the perceived social support. Efficacy of their Social and psychological characteristics And the 
right model for promoting healthy aging Phrae found that individuals have the habit of good health care in 
their practice. Do it yourself Develop a healthy self-care skill on all four sides, community have to participating 
in the joint decision to participate in the assessment and benefit. And the community has a common social 
agreement, it should have a healthy public policy for the elderly. 
 

keywords : behaviors, health promotion, elderly  
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การพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธ์วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
การปฐมพยาบาล CPR ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 2 
โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 

 

ณัฎฐวัฒน์ วรรณชัย  มรกต วงษ์มี  บัญชา ส ารวยร่ืน และปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ  
ครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

corresponding author e-mail: momogot164@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ์ในวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เรื่อง  การปฐม
พยาบาล CPRส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ.สุโขทัย2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยวีดีโอ
ปฏิสัมพันธ์วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เรื่อง  การปฐมพยาบาล CPR   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการใช้วีดีโอ
ปฏิสัมพันธ์วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี  คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนบ้านผาเวียง ปี
การศึกษา  2562 ภาคเรียนที  2 จ านวน  30  คน  ซ่ึงได้จากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนวีดีโอ
ปฏิสัมพันธ์  เรื่อง  การปฐมพยาบาล CPR 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์

ข้อมูลใชค่้าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t test dependent   ผลการวิจัยพบว่า  1.คุณภาพของวีดีโอปฎิสัมพันธ์ วิชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR   ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 2  มีคุณภาพอยู่ระดับ ดีมาก2. ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2หลังเรียนด้วยวีดีโอปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR  สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.5   3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ์ วิชาการปฐมพยาบาล  CPR พบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.83. , S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากอันดับ 
1 คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อ 
 

ค าส าคัญ:  วีดีโอปฏิสัมพันธ์  ปฐมพยาบาล  การช่วยฟื้นคืนชีพ 
 

Abstract 
The purpose of this research is 1. To develop and find the quality of video interaction in teaching. First aid on CPR 
in senior boy scouts, grade 2 level, Ban Pha Wiang school, Mae Sin sub-district, Si Satchanalai district  2.) to 
compare the learning achievement before and after learning by using video interaction in teaching the boy Scouts 
of Girl Scouts, General Aid first aid CPR 3) to examine the learners' satisfaction with the use of video interaction 
Adult Girl Scout Courses The sample group used in this research was 30 students in Mathayomsuksa 2 in Ban Pha 
Wiang School, Academic Year 2562, term 2, which were selected by simple random sampling. The research 
instruments consisted of 1) video lesson on interaction on first aid CPR 2) learning achievement test 3) satisfaction 

questionnaire Data analysis was performed by using mean (X  ), standard deviation (S.D.) and test statistics. Non-
independent The research found that 1. The quality of the interaction video Scout Junior Girl Scouts subject, first 
aid CPR for students in grade 2, Ban Pha Wiang School The quality as the experts evaluated at a very good level. 
2. The comparison of the learning achievement of mathayom suksa students. 2, after studying with video 
interaction on first aid, cpr was significantly higher than before learning at level 0.5. 3. Students' satisfaction with 

e-learning lessons on health education on CPR found that the students were satisfied. At a high level (X   = 3.83., 
SD = 0.32). When considering in each aspect, it was found that The students with the highest satisfaction were the 
learning activities, followed by the format / characteristics of the media. 
Keyword :  Video interaction : First aid : CPR 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การท าเครื่องปั้นดินเผา 
โดยชุมชนเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY-BASED TOURISM AND CREATIVE ACTIVITY OF 
EARTH WARE BY VILLAGERS OF KOH KRED COMMUNITY, PAK KRED DISTRICT, 

NONTHABURI TO GAIN THE INCOME     
 

                        ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง* 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต กรุงเทพฯ  
*corresponding author e-mail: yupinpip@hotmail.com  

  
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชาวบ้านเกาะเกร็ดหมู่ 7 ต าบล
เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษาผลกระทบจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อผู้คนในสังคม 
เศรษฐกิจ และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งานวิจัยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจ านวน 20 คน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การ
สัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่มีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ช่วยให้ชาวบ้านตระหนักในคุณค่าของ
ชุมชน และยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้
สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้  
 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 
Abstract 

The purpose was to study the translation of creative activities to develop Community-based 
Tourism. This research began from October 2017 to September 2018. The group of sample was Koh Kred 
community Moo 7, Pak Kred district, Nonthaburi province. It uses primary data, secondary data, interview 
and participatory observation and action. The promotion of tourism was the problem of community. The 
villagers found that historical and cultural knowledge of earth ware will disappear. As a result, they 
decided to organize the promotion of their community by using creative activity. They will sell their 
products to the tourists. The results showed Creative Tourism is a new direction of tourisms. The purpose 
is to exchange and learn the cultures of each other. This helps people to aware of their community 
values. This helps visitors to develop their potential and creativity by participating in activity of learning by 
doing. Thus, this experience can be adapted to tourist’s way of life. The villagers created the cultural and 
creative activity to get the profession and gain their salary.   

 
keywords : creative tourism, creative activities, the development of community-based tourism  
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ส่วนประสมการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

MARKETING MIX (7 P) THAT AFFECTS THE PURCHASE OF PRODUCTS ON CONVENIENCE 
STORES OF STUDENTS FORM KANCHANABURI RAJABHAT UNIVERSITY 

 
นุขจรี บุญถม*  เจนจิรา นาคสัมพนัธ ์ ธนศร สระบัว  สรรค์ชัย  กิติยานันท์ และกฤตภาส ลยัวงศ์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ ีกาญจนบรุ ี
                                        *corresponding author e-mail : Sanchai1969@yahoo.co.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินจากร้านสะดวกซื้อของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ท าการคัดเลือกประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการของ ทาโร่ยามาเน่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ จ านวน 385 ตัวอย่าง 
โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) 
ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
ผลการวิจัย พบว่า 1. ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินจากร้านสะดวกซื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านราคา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินจากร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พบว่า ในส่วนระดับช้ันปีที่ศึกษา และคณะวิชาในการศึกษา มีผลต่อการเลือกซื้อสินจากร้าน
สะดวกซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพศ อายุ และรายได้ มีผลต่อการเลือกซื้อสินจากร้านสะดวกซื้อ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมการตลาด การเลือกซื้อ ร้านสะดวกซื้อ 
 

Abstract 
The purposes of the study were to study marketing mix (7 P) influencing purchasing decision on 

convenience stores of students form Kanchanaburi Rajabhat University and compare individual factors in 
consumers’ purchasing decisions on convenience stores of students form Kanchanaburi Rajabhat 
University. The selection of the subjects was applied through the method of Taro Yamane where the 385 
subjects were selected through Stratified Random Sampling with the reliability value of 0.91. The statistics 
which had been applied in the study were the percentage, the average and the standard deviation.The 
statistic used to compare mixedfactors ofservice marketing was the analysis of (One way ANOVA). The 
researcher appliedstatistical analysis to examine the average differences of above two groups and LSD 
(Least Significant Difference) in order to examine the pair differences. The study found that 1) the aspects 
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the marketing mix (7 P) influencing purchasing decision on convenience stores of students form 
Kanchanaburi Rajabhat University were in a high level where the individual examinations showed all the 
aspects in the high levels in which the aspects were the product, the process, distribution, marketing 
promotion, the personnel and the price while the aspect of physical surroundings respectively was in the 
lowest level. 2) The compare individual factors in consumers’ purchasing decisions on convenience stores 
of students form Kanchanaburi Rajabhat University showed that the aspects of the year of study and 
faculty had different influences on consumers’ purchasing decisions with the statistical significance of 
0.05. On the other hand, the aspects of gender, age and the incomes of consumers showed no difference. 

 

Keywords : marketing mix, decision making, convenience Store   
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การวิเคราะห์ชื่อละครที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ปีพุทธศักราช 2558-2562 

THE NAMES OF DRAMAS BROADCASTED ON THAI TV CHANNEL 3 SINCE 2015 TO 2019 
 

กนิษฐา รอดเป้า  ชนนิกานต์ โฉมงาม* เบ็ญจรตัน์ ไผ่งาม อนุช สุวรรณเชษฐ์  และสุชาดา เจียพงษ ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : chonnigan9505@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิ เคราะห์ ช่ือละครที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ปีพุทธศักราช 2558 -2562                  

มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของช่ือละคร และวิเคราะห์ความเชื่อของช่ือละครที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ปีพุทธศักราช 2558-2562 จ านวน 103 เรื่อง  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการตั้งช่ือของละครที่ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปีพุทธศักราช 2558-2562 มากที่สุดคือ ตั้งช่ือตามโครงเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.78  ตั้งช่ือ
ตามลักษณะตัวละคร คิดเป็นร้อยละ 30.10 ตั้งช่ือตามแก่นเรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 27.18 และ ตั้งช่ือตามสถานที่    คิดเป็นร้อย
ละ 4.85  ส่วนความเช่ือท่ีพบจากช่ือเรื่องละครมากที่สุดคือ ความเช่ือเกี่ยวกับความรัก คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงมาความ
เช่ือเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 19.41 รองลงมาได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 
11.70 ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 9.80 ความเชื่อเกี่ยวกับชาตินิยม คิดเป็นร้อยละ 7.80 ความเช่ือเกี่ยวกับเวรกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 5.90 ความเช่ือเกี่ยวกับการตั้งช่ือ คิดเป็นร้อยละ 3.90  ความเช่ือเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คิดเป็นร้อยละ 
3.90 ความเช่ือเกี่ยวกับธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 3.90 ความเช่ือเกี่ยวกับฤกษ์ยาม    คิดเป็นร้อยละ 1.95 และความเช่ือ
เกี่ยวกับการรักษาโรคน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.98 

ค าส าคัญ : ช่ือละคร  รูปแบบช่ือละคร  ความเชื่อ 
 

Abstract 
 The purpose of analyzing the names of dramas that broadcasted on Thai TV Channel 3 since 
2015 to 2019 were to analyze the format of those broadcasted dramas, and to analyze the beliefs of the 
names of the dramas which broadcasted on Thai TV Channel 3 since 2015 to 2019 for 103 titles. The 
results of the research shown that the pattern of naming the television drama names in Channel 3 since 
2015 to 2019 mostly were from storyline for 39.78 percent, named follow the character characteristics for 
30.10 percent, named follow the theme for 27.18 percent and named follow the location for 4.85 
percent respectively. In addition, naming the dramas that broadcasted on Thai TV Channel 3  since 2015 
to 2019 mostly indicated the beliefs about; human behavior in term of love for 27.20 percent, 
supernatural for 19.41 percent, human behavior for 11.70 percent, animals for 9.80 percent, nationalism 
for 7.80 percent, causality for 5.90 percent, naming for 5.90 percent, livelihood and dwelling for 3.90 
percent, natural for 3.90  percent, auspicious time and vision for 1.95 percent, and disease treatment for 
0.98 percent  
 
keywords : names of dramas, format of broadcasted dramas, beliefs 
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การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบ MQTT   

THE DEVELOPMENT OF NOTIFICATION SYSTEM FOR THE FACULTY OF INDUSTRIAL 
TECHNOLOGY PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY VIA MQTT SYSTEM 

 
                         วิชิต เหล็กค า*  ยอดเพชร ทองขาว  และ วีรวธุ เลพล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : wichit@psru.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

 ระบบสารสนเทศมีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาระบบ MQTT ซึ่งเป็นโพรโทคอลหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่าน
ทาง MQTT Broker ในส่วนการติดต่อของผู้ใช้ ได้พัฒนาแอพพลิเคชันท่ีท างานบนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ ที่พัฒนาด้วยภาษา 
Java และในส่วนของผู้ให้บริการข่าวสารนั้นพัฒนาด้วยภาษา PHP มีการติดต่อส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน Service MQTT บน
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu และประเมินระบบโดยผู้เช่ียวชาญ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลประเมินด้วย
รวมของระบบพบว่า อยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก สามารถปรับใช้กับองค์กร หรือหน่วยงาน ที่ต้องการใช้ระบบแจ้งเตือน
ข่าวสารในลักษณะนี้ 

 
ค าส าคัญ : ระบบแจ้งเตือน เอ็มคิวทีที แอนดรอยด์โมบาย  
 

Abstract 
 Information system plays a role in human life and tends to increase both directly and indirectly. 
The researcher, therefore, focuses on developing the MQTT system, which is a protocol or 
communication channel between devices for exchanging information between each other via MQTT 
Broker in the user interface. Developed applications running on the Android operating system Developed 
in Java language, and for news service providers that are developed in PHP, there is communication via 
Service MQTT on the Ubuntu operating system and evaluated by experts Software developer Computer 
scholar Which the overall evaluation of the system shows that Is at a very efficient level Can be adapted 
for organizations or agencies that want to use the notification system in this way 
 
keywords :   mqtt, notification system, android mobile 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

FACTORS AFFECTING TO INTEGRATION INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY FOR STEM EDUCATION OF TEACHERS IN PHICHIT PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 1 
 

ณัฐนนท์ุบัวทอง1*   และวิวัฒน์ุมีส วรรณ์1 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาุคณะศึกษาศาสตร์ุมหาวทิยาลัยนเรศวรุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : nattanon.gsp@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์ุคือุ1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2. เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3. เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยุคือุ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรุเขตุ1ุจ านวนุ280ุคนุโดยการส ่มแบบแบ่งช้ันุเครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันุ
และการวิเคราะห์สมการถดถอยพห คูณแบบขั้นตอนุผลการวิจัยพบว่าุ1. ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
อยู่ในระดับมากุ2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.05 จ านวนุ4 ตัวแปรุได้แกุ่ด้านทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารุ
(X1)ุด้านความพร้อมของทรัพยากรุ(X3)ุด้านการสนับสน นของผู้บริหารุ(X4)ุและด้านเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารุ(X2)ุท้ังุ4ุปัจจัยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละุ21.10ุและสร้างสมการพยากรณ์ุได้ดังนีุ้  = .183 + .376X1 

+ .137X3 + .211X2 + .133X4 และุ  = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4 3. ระดับความคิดเห็นการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคัญุ:ุการบูรณาการุุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารุุสะเต็มศึกษา 
 

Abstract 
The purposes of this study were 1. to study the level of opinion of teaching STEM Education 

and 2. to study the factors affecting to integration information and communication for STEM Education 
and 3. to study the level of opinion of integration information and communication for STEM Education. 
The sample were 280 teachers in Phichit primary educational service area office 1, with stratified random 
sampling. Questionnaires were used as a tool for collecting data. The data were analysis by mean, 
standard deviation, the Pearson Product Moment correlation coefficient and stepwise multiple regression 
analysis. The study results found that 1. the level of opinion of teaching STEM Education were at high 
level. And 2. The factors affecting to integration information and communication for STEM Education in 
statistical significant level .05 were to 4 variables, Information and Communication Technology Skills, 
Resource Availability, Executive Support and Attitude to Using Information and Communication 
Technology, all these four effecting factors yielded 21.10 percent in explaining the total variance of 
dependent variable and stepwise regression analysis which is raw and standard score are as follow,  = 

.183 + .376X1 + .137X3 + .211X2 + .133X4 and  = .226X1 + .154X3 + .133X2 + .153X4  3. The level of 
opinion of integration information and communication for STEM Education were at high level. 

 

keywords : integration, information and communication technology, stem education 
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การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล เพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟังการอ่านและ 
เขียนโน้ตสากล 1 โดย ใช้การเรียนรู้แบบความสัมพันธ์เชื่อมโยง 

DEVELOPMENT OF UNIVERSAL NOT READING SKILLS TO AFFECT THE COURSE OF LISTENTIN, 
READING, AND WRITING INTERNATIONAL NOTES 1 BY USING RELATIONSHIP LEARNING 

วัลลภุงามโคกกลาง 
คณะมน ษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail wanlop.n@psru.ac.th 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยในชั้นเรียนุ(Classroom Research) โดยมีวัตถ ประสงค์ เพือ่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชา
การฟังการการอ่านและเขียนโน้ตสากลุ1ุชั้นปีท่ีุ1ุโดยใช้การเรียนรู้แบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงุระหว่างก่อนและหลังเรียน  และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีท่ีุ1ุท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบความสัมพั นธ์เชื่อมโยงุซ่ึงใช้
เครื่องมือในการวิจัยได้แกุ่1) แผนการจัดการเรียนรายวิชาการฟังการการอ่านและเขียนโน้ตสากลุ1ุชั้นปีท่ีุ1ุโดยใช้การเรียนรู้แบบ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงุ1 แผนุ10 ชั่วโมงุุ2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3)ุแบบสอบถามความพึงพอใจุโดยุผู้วิจัยใช้เน้ือหา
ในรายวิชาการฟังการการอ่านและเขียนโน้ตสากลุ1ุท่ีเป็นพื้นฐานในการฟังและการอ่านโน้ตเบื้องต้นุสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุ
ค่าเฉลี่ยุ x  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าเฉลี่ยุท่ีกล ่มตัวอย่างสัมพันธ์กันุ(t-test Dependent) ผลการวิจัยปรากฏผลดังน้ีุ  
1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาการฟังการการอ่านและเขียนโน้ตสากลุ1ุของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีท่ีุ1ุโดยใช้การ
เรียนรู้แบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ0.05  2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีท่ีุ1ุท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงุท้ังุ3 ด้านคือุด้านช ดกิจกรรมโสตทักษะุ
ด้านกระบวนการุและด้านประโยชน์ค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.84 อยู่ระดับมากท่ีส ดุเมื่อพิจารณาแต่ละด้านได้ผลดังนีุ้1) ด้านช ดกิจกรรมโสด
ทักษะุนักศึกษามีความพึงใจและให้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับุ4.76 อยู่ระดับุมากท่ีส ดุซ่ึงมีความพึงพอใจเรื่องที่สูงส ดคือุช ดกิจกรรมโสต
ทักษะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะในการอ่านโน้ตสากลุุ2) ด้านกระบวนการุนักศึกษามีความพึงใจและให้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับุ
4.88 อยู่ระดับุมากที่ส ดุซ่ึงมีความพึงพอใจเรื่องที่สูงส ดคือุคือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมการช่วยเหลือกันในกล ่ม 3)ุด้านประโยชน์ุนักศึกษามี
ความพึงใจและให้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับุ4.89  อยู่ระดับุมากท่ีส ดุได้ระดับค ณภาพมากท่ีส ดุคือเรียนสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบในการเรียนเป็นกล ่ม 

ค าส าคัญุ:ุการฟังการการอ่านและเขียนโน้ตสากลุ1ุ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงุ ช ดกิจกรรม 
Abstract 

This research is Classroom Research with the objective of To study the achievement of learning, listening, 
reading and writing the 1st year international notes by using interrelated learning Between before and after school 
And to study the satisfaction of the first year students of the Department of International Music towards learning 
by using interrelated learning. The research tools are 1) Plan for learning management, listening, reading and 
writing 1 year international notes 1 by using linked learning 1, 10 hours plan. 2) Pre-test and post-test. 3) A 
questionnaire for satisfaction by the researcher using the content in the subjects for listening, reading and writing 
universal notes 1 as the basis for listening and reading basic notes. The statistics used for data analysis were the 
average x , standard deviation (S.D.), the mean of the t-test Dependent, and the research results were as follows: 
1. The achievement in learning, listening, reading and writing the international notes 1 of the students in the 
Department of Music of Year 1 by using the linked learning after learning is significantly higher than before 
learning. At the level of 0.05  2. The satisfaction of the first year students of the Department of International 
Music towards learning by using relationship learning in all 3 areas, namely the audiovisual skill set Process And in 
terms of benefits, the average value was 4.84, at the highest level. When considering each aspect, the results are 
as follows: 1) Single activity skill sets The students were satisfied with the average score of 4.76 at the highest 
level, which was the highest. The audiovisual skill set helps the learners to develop the skills for reading notes 
internationally. 2) Process The students were satisfied with an average score of 4.88 at the highest level, with the 
highest satisfaction being that the students were involved in helping the group. 3) In terms of benefits, the 
students were satisfied with an average score of 4.89. Highest level, highest quality Meaning that students can 
solve problems systematically in group learning 

keywords : listening, reading and writing of universal notes 1, relationship , activity set 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1  
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  

A Study of the First Year Western Music Students’ Achievement of and Satisfaction 
with the Course of Music Theory 1 Using Collaborative Learning Method 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ         

นพดลุพันธ ์เพ็ชร์  
สาขาวิชาดนตรีสากลุคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : xbnk-s@hotmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยในช้ันเรียนุ(Classroom Research) มีวัตถ ประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ความพึงพอใจของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากลุ1ุของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปีทีุ่1ุโดยใช้การเรียนรูุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้
แบบร่วมมือุระหว่างก่อนและหลังเรียนผลการวิจัยปรากฎดังนีุ้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากลุ1ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปีทีุ่1ุโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือุหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ที่ระดับุ0.05ุและความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลช้ันปีทีุ่1ุที่มีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ทั้งุ3ุด้านุได้แกุ่ด้านปัจจัยน าเข้าุด้านกระบวนการุและด้านผลผลิตุนักศึกษามีความพึงพอใจได้ผลค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับุ
4.29ุอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคญัุ:ุผลสัมฤทธ์ิุ ความพึงพอใจุ ทฤษฎีดนตรีสากลุ1ุุการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

Abstract 
 The classroom research aimed to study the achievement of the first-year Western Music Program 
students who studied the course of Music Theory 1 with the theory of collaborative learning, together 
with pretest and posttest. Also, it was to study the students’ satisfaction with the method of 
collaborative learning. The results of the research were as follows: The students’ achievement of the 
posttest was significantly higher than the pretest’s at the level of 0.05. The students’ satisfaction in 3 
aspects, namely, input, process, and output, was at high level with the overall average of 4.29. 
 

keywords : achievement, satisfaction,  music theory 1 , cooperative learning 
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การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย 
THE STUDY OF USING PROBLEM-BASED LEARNING: PBL OF TEACHERS IN THE 

DEPARTMENT OF CAREER, UPPER SECONDARY SCHOOL IN CHIANG RAI 
รักชนกุุอินจันทร์ 

คณะคร ศาสตร์ุุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายุเชียงราย 
*corresponding author e-mail rakchanok95@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานุ(Problem-based Learning: PBL) ของครูผู้สอนกล ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายุจังหวัดเชียงราย มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานุ(Problem-based Learning: PBL) ของครูผู้สอนกล ่มสาระการงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงรายุท่ี
เหมาะสมและตอบสนองกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาุคิดอย่างมีวิจารณญาณุคิดวิเคราะห์ุคิดสังเคราะห์ุคิด
สร้างสรรค์ุเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในกล ่มสาระการงานอาชีพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความพร้อมต่อการศึกษาในย ค
ศตวรรษท่ีุ21ุกล ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แกุ่ครูผู้สอนกล ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายุจังหวัด
เชียงรายุจ านวนุ10 ท่านุจากุ10 โรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานุพ.ศ.ุ2551 (ฉบับปรับปร งุพ.ศ.ุ2560) และ
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยุคือุแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างุผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงค ณภาพุผลการวิจัยพบว่าุครูผู้สอนกล ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายุมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานุครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับน้อยุครูผู้สอนส่วนใหญ่มีแนวคิดต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าควรเน้นให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาจากเรื่องที่ใกล้ตัวในรูปแบบของโครงงานโดยมีครูผู้สอน
เป็นผู้แนะน าุท้ังน้ีโรงเรียนควรให้การสนับสน นโดยส่งครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานุ
สนับสน นสื่อและอ ปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนุและเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐา นใน
รายวิชาการงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น  

ค าส าคัญุ:ุการจัดการเรียนรูุุ้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานุุการงานอาชีพ 

Abstract 
 The study of using Problem-based Learning: PBL of teachers in the Department of Career upper secondary School 
in Chiang Rai aimed to study the approaches for managing learning by using problems as a base. (Problem-based Learning: 
PBL) of teachers in the Department of Career, senior High School in Chiang Rai that appropriate to learners in order to 
develop problem-solving skills critical thinking, critical thinking, synthesis, creative thinking as well as to improve the 
learning management in the occupational education subject and to promote the students to have skills and readiness for 
education in the 21st century. The sample groups in the research were the teachers in the department of career in upper 
secondary schools in Chiang Rai province, consisting of 10 people from 10 schools that use the core education curriculum 
2008 (revised edition 2017) and being a secondary school network of Chiang Rai Rajabhat University. The instrument used in 
the research was a semi - structured interview form. The researcher analyzed the results by using qualitative research 
methods. The result shows that the most teaching and learning management based on the core curriculum of basic 
education. Most of the teachers had knowledge and expertise in teaching and learning by using problems at a low level. 
Most teachers had the concept of teaching and learning by using problems as the base that should focus on the students 
to create thinking processes and problem solving from the real life situation while the teacher acts as the coach and 
consultant.  However, schools should support by sending teachers to receive training on problem-based learning 
management. Also, schools should support learning media and teaching equipment. And, add more extracurricular activities 
that focus on problem-based learning management in upper vocational courses 
keywords: instruction, using problem-based learning: pbl, career, upper secondary 
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การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

A STUDY PROBLEMS OF ACADEMIC ADMINISRATION IN PRIMARY SCHOOLS 
OF PHICHIT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE ARE OFFICE 1 

 

สนามชัยุม่วงมี1*ุุและณิรดาุเวชญาลักษณ์2 
1โรงเรียนบา้นสระบอระเพ็ดุุ2คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : Sanamchai898@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรุเขตุ1 ประชากรและกล ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนุจ านวนุ136ุโรงเรียนุประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาุ136ุคนุและครูวิชาการโรงเรียนุ136ุคนุสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรุเขตุ1ุ
รวมเป็นุ272ุคนุใช้วิธีส ่มกล ่มตัวอย่างโดยส ่มอย่างง่ายุก าหนดขนาดกล ่มตัวอย่างตามตารางของุเครจซีุ่และเมอร์แกนุ
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามุจากนั้นน าผลที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปุหา
ค่าเฉลี่ยประชากรุค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรุของปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรุเขตุ1ุใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยุเพื่อพิจารณารายด้านุพบว่าุด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงส ดุคือุด้านการวิจัยในช้ันเรียนุด้านที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาคือุด้านหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ส ดุคือุด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ค าส าคัญุ:ุปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

Abstract 
 This research aims to study problems of Academic Administration in Primary Schools of Phichit 
Primary Educational Service Area office 1. The population includes the samples of 136 primary schools, 
136 school directors and 136 teachers who responsible for academic work. All of the samples are under 
Phichit Primary Educational Service Area1. Sample random sampling were used to select the samplings. 
The sample size determined by Krejcie & Morgan Table Questionnaire were used to collect the data. The 
data were analyzed using package program. Mean and standard deviation of problems of academic 
administration in Primary school were generated. The results show, that problems of Academic 
Administration in Primary School of Phichit Primary School of Phichit Primary Educational Service Area 
Office 1 , are in low level. When examined by areas, the results show that classroom research has the 
highest problem. The second highest problem is in curriculum and curriculum development. Problems in 
learning and teaching area are at the lowest level. 
 

keywords : problems of academic administration in primary school 
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การพัฒนาสื่อประสมเพื่อน าเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

THE MULTIMEDIA DEVELOPMENT FOR PRESENTATION IN PHITSANULOK MUSEUM,  
ART AND CULTURE INSTITUTE RAJABHAT PIBULSONGKRAM UNIVERSITY 

 

เบญจพรุบ ญศิรริ ่งเรือง1*  ุธนสารุเพ็งพ ่ม1  และพัชราวลัยุมีทรัพย์1 
1คณะคร ศาสตร์ุุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : benjy_0609@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถ ประสงค์ุุ1.ุศึกษาข้อมูลส าหรับการน าเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณ โลกุ2.ุสร้างและพัฒนา 

สื่อประสมในการน าเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณ โลกุ3.ุศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการน าเสนอข้อมูลใน
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณ โลกุผลการวิจัยพบว่าุ1.ุข้อมูลส าหรับการน าเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณ โลกุประกอบด้วยุ
ประวัติความเป็นมาุค ณลักษณะุและวัตถ ประสงค์ของการจัดกิจกรรมุ2.ุสื่อประสมเพื่อน าเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์  
เมืองพิษณ โลกุความเหมาะสมตั้งแตุ่3.51ุขึ้นไปและุ3.ุผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการน าเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์  
เมืองพิษณ โลกุด้านเนื้อหาุอยู่ในระดับดีมากุ(x̄ =4.53, S.D.=.42)ุด้านการน าเสนอสื่อมัลติมีเดียุอยู่ในระดับมากุ(x̄ =4.43, 
S.D.=.47)ุด้านกิจกรรมุอยู่ในระดับดีมากุ(x̄ =4.56, S.D.=.37)ุด้านการใช้งานุอยู่ในระดับดีมากุ(x̄ =4.51, S.D.=.41)ุุมีผล
ความพึงพอใจภาพรวมในระดับดีมากุ(x̄ =4.52, S.D.=.42) 

 

ค าส าคัญุ:ุการพัฒนาสื่อประสมุ การน าเสนอุ พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณ โลกุ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is 1. To study the data for presenting the data in the Phitsanulok 
Museum. 2. To create and develop Multimedia for presenting data in Phitsanulok Museum 3. To study the 
satisfaction of clients with presenting virtual data in Phitsanulok Museum Arts and Culture Office 
Pibulsongkram Rajabhat University The research found that The research found that 1. Get the data for 
the presentation consisting of history, features and objectives of the activity 2. Multimedia in presenting 
data in Phitsanulok Museum Appropriateness from 3.51 and above andุ3 .ุThe clients are satisfied with 
the presentation of the content in the level of very good ( x̄ =4 .5 3 , S.D.=.4 2 )  the presentation of 
multimedia in the level of good ( x̄ =4 .43 , S.D.=.47 )ุ , activity in the level of very good levelุ( x̄ =4 .56 , 
S.D.=.37)ุusage in the level of very good levelุ(x̄ =4.51, S.D.=.41)ุresulting in overall satisfaction at a very 
good levelุ(x̄ =4.52, S.D.=.42) 
 

keywords : multimedia development, the presenting, phitsanulok museum 
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การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
A Study of Condition in Academic Administration Development  

of Schools Under the Phitsanulok Municipality. 
 

ปภัสราุุมหาพราหมณ์1*  และณิรดาุุเวชญาลักษณ์1 
1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : Papatsara-nam@hotmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจ ดม ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณ โลกุ

ประชากรคือุผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณ โลกุรวมทั้งสิ้นุ260ุคนุกล ่มตัวอย่างุได้แกุ่
ผู้บริหารโรงเรียนุ9 คนุและครูุ146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือุแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าุ(Rating Scale)ุ 
5 ระดับุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แกุ่ค่าเฉลี่ยุ(Mean)ุและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุ(Standard Deviation)ุ
ผลการวิจัยพบว่าุสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณ โลกุในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมากุ
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีสภาพการบริหารงานวิชาการตามล าดับุดังนีุ้1)ุด้านการประกันค ณภาพภายในสถานศึกษาุ
2)ุด้านการจัดการเรียนรูุ้3)ุด้านการพัฒนาหลักสูตรุ4)ุด้านการวัดผลและประเมินผลุ5)ุด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมุและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาุและุ6)ุด้านการนิเทศการศึกษา 
 

ค าส าคัญุ:ุการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสังกัดเทศบาลุุจังหวัดพิษณ โลก   
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the condition in academic administration 

development under the municipal school in Phitsanulok. The sampling are total 260 people, include 9 
administrators and 146 teachers. The instruments of this research was 5 level of rating scale 
questionnaire. Data were analyzed by using mean and standard deviation. The result reveal that the 
condition in academic administration development under the municipality school in Phitsanulok in overall 
was in high level. Considering by aspect reveal that the rating of the condition in academic administration 
as follow  1) Quality Assurance in academic  2)ุLearning Process development  3)Curriculum development  
4) ุ Measuring and evaluating  5) ุ Instructional media and Innovation development and 6) ุ Teaching 
supervision 
 

keyword : academic administration,  municipal school,  phitsanulok 
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แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 
THE MOTIVATION FOR FURTHER STUDY IN BACHELORDEGREE OF 

INDUSTRIALTECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (CONTINUING) MAJOR 
IN CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY, PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, 

ACADEMIC YEAR 2562 
 

จิรพัฒน์ุประเสริฐศักดิ์1*  ุเอื้อบ ญุที่พ่ึง1  และนิวัตรุพัฒนะ1 
1คณะเทคโนโลยีอ ตสาหกรรมุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : Jirapatprasertsak@gmail.comุ 
ุ 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีุหลักสูตรอ ตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตุสาขาวิชา
เทคโนโลยีอ ตสาหกรรมุ(ต่อเนื่อง)ุวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ปีการศึกษาุ2562ุในุ 
5ุด้านุคือุ1)ุด้านเหต ผลส่วนตัวุ2)ุด้านบ คคลที่เกี่ยวข้องุ3)ุด้านวิชาการสถานศึกษาุ4)ุด้านการเงินุ5)ุด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา จ าแนกตามเพศุอาชีพของผู้ปกครองุรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือนุและภูมิล าเนา ผลการวิจัยพบว่าุแรงจูงใจ
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีุหลักสูตรอ ตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตุสาขาวิชาเทคโนโลยีอ ตสาหกรรมุ(ต่อเนื่อง)ุวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีการศึกษาุ2562ุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากุเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านุพบว่าุด้านการเงินมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อสูงที่ส ดุรองลงมาคือุด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาุด้านบ คคลที่
เกี่ยวข้องุด้านวิชาการสถานศึกษาุและด้านเหต ผลส่วนตัวุ 
 

ค าส าคัญุ:  การศึกษาแรงจูงใจุุการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีุุหลักสูตรอ ตสาหกรรมศาสตร์บัณฑติ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the Motivation for Further Study on Bachelor Degree 
of Industrial Technology Program in Industrial Technology (Continuing) Major, Pibulsongkram Rajabhat 
University by considering five aspects 1) personal reasons, 2) related persons, 3) academic and 
educational institution, 4) finance, and 5) educational institution environment classified by gender, 
occupation, monthly income, and domicile of parents.The results of this study showed that the individual 
aspects that the Motivation for Further Study on Bachelor Degree of Industrial Technology Program in 
Industrial Technology (Continuing) Major, Pibulsongkram Rajabhat University in academic year 2019 was at 
a high level. When individual aspects were considered, it was found that finance factor had the highest 
mean score, followed by education institution environment, related persons, academic, and personal 
reasons.  
 

keywords : to study the motivation, for further study on bachelor degree, industrial technology program  
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOKS ON THE TOPIC OF BAISRI PAKCHAM 
NGAMWIJIT OF CAREER AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE GROUP  

TO PROMOTE WORKING PROCESS SKILLS FOR MATHAYOMSUKSA 3 
 

นภัสชนันท์พรุุเหมือนจันทร ์
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมส วรรณารามฯุสังกัดเทศบาลนครสม ทรสาครุสม ทรสาคร 

*corresponding author e-mail: yok_aom@hotmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ุเรื่องุบายศรีปากชามงาม

วิจิตรุ2)ุเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ุ3)ุเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการท างานของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ุ4)ุศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยุได้แกุ่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีุ1/1ุจ านวนุ30ุคนุโรงเรียนเทศบาล
วัดแหลมส วรรณารามฯุจังหวัดสม ทรสาครุได้มาจากการส ่มแบ่งกล ่มุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยุประกอบด้วยุ1)ุหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ุเรื่องุบายศรีปากชามงามวิจิตรุุคู่มือการใชุ้และหนังสือประกอบบทเรียนุ2)ุแบบประเมินความเหมาะสมุ  
3)ุแผนการจัดการเรียนรูุ้4)ุแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนุ5)ุแบบประเมินทักษะกระบวนการท างานุและุ  
6)ุแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุ
และการทดสอบค่าทีุผลการวิจัยพบว่าุ1)ุหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ุมีประสิทธิภาพุเท่ากับุ81.02/82.67ุซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไวุ้2)ุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่1ุหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับุ.05ุ3)ุทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.05ุ4)ุความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ุอยู่ในระดับมากุ(  = 2.82ุS.D. = 0.29) 

 

ค าส าคัญ:ุการพัฒนาุหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ุทักษะกระบวนการท างาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research wereุ1) to developุand study efficiency of electronic books on the 
topic of baisri pakcham ngamwijit 2)ุto compare the academic achievement of the students beforeุand 
after using the electronic booksุ3 )ุto compare the work process skills of the students beforeุand after 
using the electronic booksุ4 )ุto study students’ satisfaction towards electronics book. Sampling groups 
were Mathayomsuksa 1/1 of Watlamsuwanaram School, Samutsakhon Province, acquired from take 
cluster random sampling. The samples were 30 students. Research instruments included: 1 )ุelectronic 
books on the topic of Baisri pakcham Ngamwijit, handbook and additional books for study 2 )ุsuitability 
assessment formุ 3 ) ุ lesson plansุ 4 ) ุ achievement testุ 5 ) ุwork process skills assessmentุ 6 ) ุ student 
satisfaction questionnaire on electronic books. The data were analyzed by mean, percentage, standard 
deviation, t-test dependent and content analysis. The research results were as follows: 1)ุthe efficiency 
was 81.02/82.67ุwhich met the criterion; 2)ุthe students’ learning achievement scores were significantly 
higher than the pre-test scores at .05level;ุ 3 ) ุThe work process skills of students after studying were 
higher than before studying. Statistical significance at the level of .05ุ4)ุthe students’ satisfaction towards 
electronics book were at high level (  = 2.82, S.D. = 0.29).  
 

keywords: development, electronic books,ุthe work process skills 
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กิจกรรมการเรียนรู้บนความท้าทาย : การพัฒนาภาวะผู้น าในรายวิชาการบริหารการพยาบาลต่อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
THE CHALLENGE-BASED LEARNING ACTIVITIES: THE LAEDERSHIP DEVELOPMENT IN 
NURSING ADMINISTRATION COURSE TO TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND 

LEARNING OUTCOMES OF NURSING SCIENCE STUDENTS 
 

น ศราุวิจิตรแก้ว1*ุุอารีย์ุก ลจู1  อัญชลีุแก้วสระศรี1ุุและอัศนีุวันชัย1 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีุพ ทธชินราชุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mailุ: vnussara@yahoo.co.th 
 

บทคัดย่อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะที่จ าเป็นของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล การวิจัยมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าในรายวิชากา รบริหารการ
พยาบาลุการวิจัยกึ่งทดลองใช้กล ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตุช้ันปีที่4ุวิทยาลัยพยาบาลบรมุุุุ
ราชชนนีุพ ทธชินราชุปีการศึกษาุ2562ุจ านวนุ138ุคนุเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าที่
ประย กต์จากแนวคิดการเรียนรู้บนความท้าทายุแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจ านวนุ35ุข้อและค าถามปลายเปิด
จ านวนุ1ุข้อุุแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้จ านวนุ35ุข้อุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชุ้ค่าความถีุ่ร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานุและการวิเคราะห์เนื้อหาุผลการวิจัยพบว่าุภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (ุmean=ุ4.18, 
SD.=.184) ุโดยด้านการกระต ้นการใช้ปัญญาสูงที่ส ดุนักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขุการสื่อสารุ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่ส ดุรองลงมาได้แกุ่ด้านค ณธรรมจริยธรรมุส่วนด้านทักษะทางปัญญาและด้า นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบ คคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาอยู่ในระดับดีุ 

 

ค าส าคัญุ:ุการเรียนรู้บนความท้าทายุุภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงุุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

Abstract 
 Transformational leadershipุ is the essential skill of nursing profession. The research aimed to 
study transformational leadership and learning outcomes of nursing students after using theุ leadership 
development activities in nursing administration course. Using the quasi-experimental design with 138 
nursing students in the 4th year, academic year 2019 of Boromarajonani College of Nursing, 
Buddhachinaraj. The research instruments were used in the study included the leadership development 
lesson plans that applied from the challenge-based learning, transformational leadership questionnaire 
and learning outcomes assessment. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation and content analysis. The results of this study showed that after the students were taught by 
using the challenge-based learning, they had high scores of transformational leaderships (mean=4.18, 
SD.=.184) and the highest aspect was intellectual stimulation. Furthermore, the highest aspect of learning 
outcomes were the information technology and the ethical behaviors, nevertheless, the intellectual skill, 
the inter-relationship and responsibility skill were fair level. 
 

keywords: challenge-based learning, transformational leadership, learning outcomes 
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พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน  
โดยใช้เทคนิค S Q 3 R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก 
THE DEVELOPMENT OF READING FOR MAIN IDEA FOR PRIMARY 6 

 

เจนจิราุพรมแสง 
คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mailุ: janjira.p@psru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์ุคือุ1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความ

ส าคัญจากนิทานุโดยใช้เทคนิคุS Q 3 R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีทีุ่6 โรงเรียนเทศบาลุ2 (วัดคูหาสวรรค์)ุจังหวัด
พิษณ โลกุให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ุ80/80ุุ2. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทยุเพื่อแก้ปัญหา
การเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจากนิทานุโดยใช้เทคนิคุ 
S Q 3 R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีทีุ่6 โรงเรียนุเทศบาลุ2 (วัดคูหาสวรรค์)ุจังหวัดพิษณ โลก กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยได้แกุ่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีทีุ่6ุโรงเรียนเทศบาลุ2ุ(วัดคูหาสวรรค์)ุภาคเรียนทีุ่1 ปีการศึกษาุ2562 จ านวนุ20 
คนุโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงุ(Purposive Selection)ุเครื่องมือในการวิจัยครั้งนีุ้ประกอบด้วยุ1. แผนการจัดการเรียนรูุ้
ซึ่งใช้คู่กับแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยุ2. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยุุ 
3. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยุโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญุและหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องุ(IOC)ุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติุค่าเฉลี่ยุค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานุ(S.D.)ุและการทดสอบค่าุ(t-test)ุผลการวิจัย
พบว่าุ1. ผลการพัฒนาุและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีทีุ่6 พบว่าุแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยุมีประสิทธิภาพเท่ากับุ88/86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ุ
80/80ุ2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีทีุ่6ุที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยหลังเรียนุสูงกว่าก่อนเรียนุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05 

 

ค าส าคัญ: การพัฒนาุุทักษะุุช ดแบบฝึก 
 

Abstractุ 
This experimental research has 2ุ objectives: (1)ุ To create anddevelop the Thai reading skill 

practice book for Pratomsuksa 6 into standard base 80/80ุ(2)ุto create and develop the Thai reading skills 
To solve the problems of learning Thai language for students who have not received the basic knowledge 
test (3)ุTo compare reading achievement and prioritization before and after teaching by using skill training 
important reading exercises from tale by using the S Q 3ุR technique of Prathom Suksa 6ุ students at 
Tessaban 2ุSchool (Wat Khuha Sawan), Phitsanulok Province. The sample group used in the research was 
tudents of Prathom 6 Tessaban 2 School (Khuha Sawan), Semester 1, Academic Year 2019, amount 20 
peopleุBy specific selection methods. Research tools 1)ุLesson planุ2)ุReading skills training to capture 
the importance of the Thaiุ3)ุTest of reading skills catching the importance of Thai language By passing 
the examination from experts And find the consistency index (IOC). Analyze the data by using statistics, 
means, standard deviation (SD) and t-test. 
 

keywords: development,ุskill,ุpractice 
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การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

DEVELOPMENT OF TEACHING MODEL FOR DEVELOPING EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH 
EXPERIENCE-ENHANCEMENT ACTIVITY IN CHILD DEVELOPMENT CENTER 

 
นิพัทธาุสังข์ยก1*  ุและเนรัญชลาุจาร จิตร1 

1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค ์
*corresponding author e-mailุ: tb_poom@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาุพัฒนาุและประเมินรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์
ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อ าเภอเมืองุจังหวัดนครสวรรค์ุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ครั้งนีุ้จ านวนุ30ุคนุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีุ้คือุรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ุจ านวนุ3ุกิจกรรมหลักุ6ุกิจกรรมย่อยุดั งนีุ้1ุกิจกรรมุGood Work (ด้านเก่ง)ุคือุ1.ุส่งรหัสลับุ 
2.ุลากเส้นุ2.ุกิจกรรม I am a nice person. (ด้านดี)ุคือุ1.ุเชือกเลียนแบบุ2.ุลูกบอลติดหนึบุ3.ุกิจกรรม I am happy. 
(ด้านส ข)ุคือุ1.ุActor (นักแสดงจ าเป็น)ุ2.ุKnock Knock Knockุผลการประเมินรูปแบบการสอนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งุ3ุท่านุ
คือุสามารถใช้ได้ และเมื่อน าไปใช้ทดลองุนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นก่อนการทดลอง 
 
ค าส าคัญุ:ุความฉลาดทางอารมณ์ุกิจกรรมเสริมประสบการณ์ุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

Abstract 
 The research was conducted to study, develop and evaluate teaching model for developing 
emotional intelligence with experience-enhancement activity in child development center in Aumphoe 
Nongben Mueang Nakhon Sawan. Participants consisted of 30 students. The instruments were teaching 
model for developing emotional intelligence with experience-enhancement activity in child development 
center, there were 3 main activities and consisted of 6 sub activities such as 1. Good Work Activity 
(Intelligent) had 1. Secret Code 2. Draw a Line 2. I am a nice person Activity (Goodness) was 1. The Rope 
was changed. 2. Sticky Ball 3. I am happy Activity (Happiness) had 1. Actor 2. Knock Knock Knock. The 
results showed experts judged as appropriate and can use. 
 
keywords : emotional intelligence, experience-enhancement activity, child development center 
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การศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร  
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

TO STUDY THE CONDITION THE TEAM WORKING OF PERSONAL OF SCHOOL  
UNDER PHITSANULOK LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION  

 
รัตนาุโพธิ์ทอง1*ุุและณิรดาุเวชญาลักษณ์2 

1โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณ โลกุุ2คณะคร ศาสตร์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail :ุPatipatpanklay@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้จ ดม ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบ คลากรุโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นุจังหวัดพิษณ โลกุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบ คลากรุได้แกุ่ผู้บริหารสถานศึกษาุ
จ านวนุ15ุคนุและครูผู้สอนุจ านวนุ339ุคนุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยุคือุแบบสอบถามุมาตราส่วนประมาณค่าุ(Rating 
Scale)ุ5ุระดับุสถิติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าเฉลี่ยุ(Mean)ุและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุ(Standard 
Deviation)ุผลการวิจัยพบว่าสภาพการท างานเป็นทีมของบ คลากรุโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิษณ โลกุภาพรวมอยู่ในระดับมากุเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าุด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงส ดุคือุคือด้านมน ษยสัมพันธ์ุอยู่ในระดับ
มากุและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ส ดุคือุด้านการสื่อสารุอยู่ในระดับมากุและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านุพบว่าุด้านทีุ่1ุด้าน
มน ษยสัมพันธ์ุุโดยรวมอยู่ในระดับมากุด้านทีุ่2ุด้านการสื่อสารุโดยรวมอยู่ในระดับมากุด้านทีุ่3ุด้านความไ ว้วางใจุ
โดยรวมอยู่ในระดับมากุด้านทีุ่4ุด้านุการมีส่วนร่วมุโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญุ:ุการท างานเป็นทีมของบ คลากรุุโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณ โลกุุองค์กรปกครอง 
 ุุส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
 The proposes of this research were to study the conditionุ the team working of personal of 
school under Phitsanulok local Administrative Organization.ุThe research was divided into 1 phases:ุ1.ุto 
study the conditionุ the team working of personal  of school under Phitsanulok local Administrative 
Organization.The sampling of teacher were 339, 15 directors.ุThe instrument in this research was 5 level 
of rating scale questionnaire. ุData were analyzed by using average and standard deviation the result 
revealed that the conditionุ the team working of personal of school under Phitsanulok local 
Administrative Organization in overall was in high level.ุWhen considering by aspects, the highest average 
level was human relations and the lowest average level was communication. ุWhen considering each 
aspect found.ุAspect 1:ุHuman relation overall is at a high level.ุAspect 2:ุCommunication overall is at 
high level.ุAspect 3:ุTrust  overall is a high level. Aspect 4:Participation overall is at high level. 
 
keywords : the team working of personal , the team working of personal , Local Administrative  

Organization 

149 



การประชุ มวิชาการระดับชาติพุิบูลสงครามวุิจุัยุครุั้งทีุ่ 6ุประจำปีุพ.ศ.ุ2563 

 

การศึกษาความแตกต่างของความเป็นจริงกับความคาดหวังการด าเนินงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พิษณุโลก  เขต  3 

A Study of Differences Between Reality and Expectations of Senior Scout Activities  
in Schools under the Office of Phitsanulok Primary Education Area 3 

 
ชนาศิริุจันทร์น้ าด้วน1* ุและนิคมุนาคอ้าย2 

1โรงเรียนอน บาลเทศบาลต าบลบ้านคลองุุ2คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail :ุKaewangdensow@hotmail.co.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจ ดม ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างของความเป็นจริงกับความคาดหวังการด าเนินงานลูกเสือุุุุุุุุุุุุุ
สามัญร ่นใหญุุ่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาุุพิษณ โลกุเขตุุ3  ตามเกณฑ์การประเมิน
ค ณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาุุจ านวนุุ71ุุโรงเรียนุุรวมทั้งสิ้นุุจ านวนุุ1,087ุุคนุุกล ่มผู้ให้ข้อมูลุุได้แกุุ่ผู้บริหาร
โรงเรียนละุุ1ุคนุุและครูผู้สอนวิชาลูกเสือสามัญร ่นใหญ่โรงเรียนละุุ1ุคนุุรวมทั้งสิ้นุุจ านวนุุ142ุุคนุุได้มาจากวิธี
เลือกแบบเจาะจงุ(Purpossive  Sampling)ุุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ตอบสนองคูุ่สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุุได้แกุ่ค่าเฉลี่ยุุ(Mean)ุุค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานุุ(Standard Deviation)ุุและ
ดัชนีความแตกต่างของความเป็นจริงกับความคาดหวังุุ(PNImodified)ุุผลการวิจัยพบว่าุุความแตกต่างของความเป็นจริงกับ
ความคาดหวังการด าเนินงานลูกเสือสามัญร ่นใหญุุ่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาุุพิษณ โลกุ  
เขตุุ3  ตามเกณฑ์การประเมินค ณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาุุเรียงล าดับค่าดัชนีความแตกต่างของความเป็นจริงกับความ
คาดหวังุุ(PNImodified)ุุจากมากไปน้อยุุคือุ1)ุด้านลูกเสือุุ2)ุด้านผู้ก ากับลูกเสือุุ3)ุด้านมวลกิจกรรมลูกเสือุและุ 
4)ุด้านผู้บริหาร 
 
ค าส าคัญุ:ุความแตกต่างของความเป็นจริงกับความคาดหวังุุ การด าเนินงานลูกเสือสามัญร ่นใหญุุ่ เกณฑ์การประเมินุ 
ุุุุุุุุุุุุุุค ณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา 
 

Abstract 
 This research aims to study the difference between the fact and the expectation of senior 
scouts’ procedure in 71 Phitsanulok primary schools, section 3, following the school-scout criteria. 142 
samples are selected by purposive sampling from 1,087 populations. The research instrument is duo-
response questionnaire. The statistics used in this research are Mean, Standard Deviation and PNImodified. 
The finding shows the difference of PNImodified between the fact and the expectation from maximum to 
minimum that 1) Scout 2) Scout leader 3) Scout activities and 4) Directors. 
 
Keywords : the difference between the fact and the expectation, senior scouts’ procedure, the school- 
 scout criteria 
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แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลของกลุ่มโรงเรียนท่าไม้วังควง  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

GUIDELINES FOR PERSONNEL DEVELOPMENT IN MEASUREMENT AND EVALUATION OF 
THA MAI WANG KHUANG SCHOOL GROUP UNDER THE OFFICE OF KAMPHAENG PHET 

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 
 

ราชันุุโนสปริง 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษาุุมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรุก าแพงเพชร 

*corresponding author e-mail :ุphybork@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1.ุศึกษาสภาพุปัญหาุและความต้องการพัฒนาบ คลากรด้านการวัดและ

ประเมินผลของกล ่มโรงเรียนท่าไม้วังควงุสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรุเขตุ1ุประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยุผู้บริหารโรงเรียนุและครูที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลของกล ่มโรงเรียนท่าไม้วังควงุจ านวนุ
34ุคนุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่การแจกแจงความถีุ่
การหาค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานุุ2.ุเพื่อหาแนวทางพัฒนาบ คลากรด้านการวัดและประเมินผลของกล ่ม
โรงเรียนท่าไม้วังควงุสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรุเขตุ1ุการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนา
แบบกล ่มุประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนุครูที่ท าหน้าที่วัดและประเมินผลุและศึกษานิเทศก์ุจ านวนุ15ุคนุวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาุจากการศึกษาค้นคว้างานวัดและประเมินผลุ7ุด้านพบว่าุุ1).ุการศึกษาสภาพการพัฒนาบ คลากร
ด้านการวัดและประเมินผลุโดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมากุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ของสภาพการปฏิบัติสูงส ดได้แกุ่ด้านการเทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียนรูุุ้2).ุการศึกษาปัญหาการพัฒนาบ คลากร
ด้านการวัดผลและประเมินผลุโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
ปัญหาสูงส ดุได้แกุ่ด้านการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมต่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานุ3).ุการศึกษาความ
ต้องการพัฒนาบ คลากรด้านการวัดผลและประเมินผลุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านุพบว่าด้านที่มีความต้องการพัฒนาในล าดับ
แรกุได้แกุ่ด้านการวัดผลและประเมินผลเพื่อซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนุุ4).ุการหาแนวทางพัฒนาบ คลากรด้านการวัดและ
ประเมินผลุผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร ปออกเป็นรายด้านุดังนีุ้4.1)ุด้านการจัดรูปแบบุระบบุระเบียบของสถานศึกษาุุ4.2)ุด้าน
การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนุุ4.3)ุด้านการวัดและประเมินผลเพื่อซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนุุ4.4)ุด้านการ
เทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียนรูุุ้4.5)ุด้านการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนุุ4.6)ุด้านการรายงาน
ผู้ปกครองและสาธารณะชนุุ4.7)ุด้านการรายงานผลการจัดการศึกษาในภาพรวมต่อกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ค าส าคัญ : แนวทางพัฒนาุุการพัฒนาบ คลากรุุการวดัและประเมินผล 

 
Abstract 

The purpose of this study was to:ุ1.ุStudy the problems and needs of personnel development in 
the measurement and evaluation of Tha Mai Wang Khuang School Group.ุUnder the Office of Kamphaeng 
Phet Primary Educational Service Area 1, the population used in the study consisted of School director 
and teachers who measured and evaluated the Tha Mai Wang Khwang School group of 34 people.ุThe 
tools used for collecting data are questionnaires.ุ Statistics used in data analysis include frequency 
distribution.ุ Determination of percentage, mean and standard deviation.ุ 2.ุ To find ways to develop 
personnel in the measurement and evaluation of Tha Mai Wang Khuang School Group Under the Office of 
Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 1, data collection, group discussion Consisting of 
school administrators Teachers who perform measurement and evaluation and 15 supervisors of the 
supervisors.ุ Data were analyzed using content analysis.ุ From the study, research, measurement and 
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evaluation of 7 aspects found that, 1).ุ Education of personnel development in measurement and 
evaluation Overall, the operating conditions were at a high level.ุWhen considering each aspect, it was 
found that the average of the highest performance conditions was in terms of transferring experience and 
learning outcomes. 2).ุ Study of personnel development problems in measurement and evaluation 
Overall, the problem is at a low level.ุWhen considering each aspect, it was found that the highest value 
of the problem was the report of the overall educational management to the basic school board.ุ3).ุ
Study of the need for personnel development in measurement and evaluation When considering each 
aspect, It was found that the first requirement of development was the evaluation and evaluation for 
repairing and developing learners.ุ4)ุFinding ways to develop personnel in measurement and evaluation.ุ
The researcher can summarize in each aspect as follows, 4.1)ุThe format of the system of regulations of 
educational institutions.ุ 4.2)ุMeasurement and evaluation to determine grades.ุ 4.3)ุMeasurement and 
evaluation for repairing and developing learners.ุ4.4)ุComparison of experience and learning results.ุ4.5)ุ
Measurement and evaluation to determine grades.ุ4.6)ุReport of parents and public.ุ4.7)ุReport on the 
results of educational management in the overall picture to the directors of basic education institutions. 
 
keywords : development guidelines ุpersonnel development ุmeasurement and evaluation. 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
FACTOR AFFECTING STUDENT’S ACHIVEMENT  

OF THE FACULTY OF SCIENCE, MAEJO UNIVERSITY 
 

หนึ่งหทัยุชัยอาภร 
คณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยแม่โจุ้เชียงใหม ่

*corresponding author e-mail :ุttunti@hotmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์ุเพื่อุศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ุ

มหาวิทยาลัยแม่โจุ้กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือุคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ุระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนทีุ่1ุปีการศึกษาุ2561ุรหัสปีการศึกษาุ2557ุ–ุ2560ุจ านวนุ290ุคนุใช้วิธีการส ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิชนิดอย่าง
ง่ายุและใช้แบบสอบถามุพบว่าุสภาพภูมิหลังของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงุมีอาย เฉลี่ยุ20.34ุปีุมีภูมิล าเนาอยู่
ภาคเหนือุมีผลการเรียนด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมเฉลี่ยุ2.695ุโดยมีเหต ผลที่เลือกเรียนในสาขาวิชาคือุตรงกับความต้องการของ
ตนเองุโดยครูแนะแนวจากโรงเรียนเดิมเป็นผู้ให้ค าแนะน าุความคิดเห็นทั้งก่อนเข้ามาเรียนและหลังเข้ามาเรียนในคณะ
วิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยแม่โจุ้ว่ามีบรรยากาศดีุน่าเรียนุและคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะรับราชการ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ุที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนุ5 ล าดับแรกคือุด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวุด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนุด้านเทคนิคการสอนุด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนุและด้านการใช้แหล่งข้อมูลุ 

 
ค าส าคัญุ:ุปัจจัยุุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนุุสภาพแวดล้อมการเรียนรูุ้ 

 
Abstract 

 The aim of this research was to study about the student’s achievement of the faculty of science,ุ
Maejo University.ุThe samples were 290 from first through fourth year, in faculty of science in academic 
year 2019 ( code 58-61) . ุ The instrument used for collecting data was questionnaire survey, that was 
stratified random sampling. ุData analysis involved descriptive statistics such as frequency, percentage, 
standard deviation ุanalysis. The results of this research were summarized as follows : The most students 
of the faculty of science were female, average age were 20.34, born in northern. There grade point 
averages were 2.695. The reason for choosing to study in the program was match their own needs, 
guidance teacher. The opinions before and after appropriate in environment. The most aspect after 
graduate was affair. The top five ranking for factor affecting student’s achievement were relation in family, 
relation between teachers and learners, teaching techniques, relation between friends and using data 
resources. 
 
keywords : factors, achievement, learning environment 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้กลวิธีการก ากับตนเองในการเรียน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
THE DEVELOPMENT OF ONLINE LESSON USING SELF-REGULATED LEARNING TO ENHANCE 

21 st CENTURY LEARNING SKILLS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS  
AT RAJABHAT PIBULSONGKRAM UNIVERSITY 

 

โสภณุเขียวพ ่มพวง1*ุุุปิยมนัสุวรวิทย์รัตนก ล1ุุและดเิรกุธีระภูธร2 
1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลกุ2คณะศึกษาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยนเรศวรุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail :ุjojae_292@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งมีจ ดม ่งหมายเพื่อุ1)ุเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ุ2)ุเพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านสารสนเทศุสื่อุและ
เทคโนโลยีุก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ุ3)ุเพื่อเปรียบเทียบคะแนนการก ากับตนเองุ
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ุ4)ุเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ุ
ผลการวิจัยุพบว่าุ1.ุ การสร้างบทเรียนได้บทเรียนนออนไลน์ุจ านวนุ4ุบทเรียนและประเมินค ณภาพของบทเรียนออนไลน์ุที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ุมีค ณลักษณะครบถ้วนตามบทเรียนออนไลน์ุด้านเนื้อหามีค ณภาพอยู่
ในระดับมากุและด้านสื่อมีค ณภาพอยู่ในระดับมากุ2.ุเปรียบเทียบทักษะด้านสารสนเทศุสื่อุและเทคโนโลยีุผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ุมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .ุ05ุ3.ุเปรียบเทียบคะแนนการ
ก ากับตนเองในการเรียนุผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ุมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับุ.05ุ4.ุ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ุโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากุ 
 
ค าส าคัญุ:ุบทเรียนออนไลน์ุทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ีุ21ุการก ากับตนเองุ 
 

Abstract 
 The purposes of the study were 1) ุ to develop online lessons, 2) ุ to compare students’ุ
information media and technology skills before and after learning through the developed online lessons, 
3)ุ to compare students’ ุself-regulation scores before and after learning through the developed online 
lessons, and 4)ุto examine students’ุsatisfaction on the developed online lessons.ุThe results the study 
show that:ุ1.The four developed online lessons assessed by the experts have the given characteristics of 
online lesson and the quality of content and media is at high level.ุ2.Students’ุinformation media and 
technology skill posttest score after learning through the developed online lessons is statistically higher 
than that of the before ones at .05 level. ุ3. ุStudents’ ุself-regulation score after learning through the 
developed online lessons is statistically higher than that of the before ones at .05 level. ุ4. ุStudents’ุ
satisfaction on the developed online lessons is at high level in over all. 
 
keywords: online lessonุุ21st century learning skillsุุself-regulated 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล 

THE SATISFACTION OF YEAR 1 STUDENTS, MUSIC EDUCATION PROGRAM, 
PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSIYT TOWARD WESERN MUSIC INSTRUCTION 

 

ส ภาวดีุพรมช่วย1*ุส นิสาุออมสิน1ุส ภาวรรณุบ ญช่วย1ุวันทนาุเทยีนสว่าง1ุ 
ชาญณรงค์ุมานักฆ้อง1ุเคลนุบ ณยานันต์1 และส จิตราุเลิศเสมุบ ณยานันต์1 

1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author : supawadee.pr@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยช้ินนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจุมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีทีุ่1ุสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลุกล ่มตัวอย่างในการวิจัยคือุนักศึกษา
ช้ันปีทีุ่1ุสาขาวิชาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจ านวนุ30ุคนุโดยวิธีการเลือกจากการส ่มอย่างง่ายุ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยุได้แกุ่แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีทีุ่1ุสาขาวิชาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามุท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลุด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานุได้แกุ่
ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าุนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี
สากลของนักศึกษาช้ันปีทีุ่1ุสาขาวิชาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุในภาพรวมอยู่ในระดับมากุ(x̄ = 3.91/ุ
SD = 0.38)ุเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อุพบว่าุข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงส ดคือุครูผู้สอนุ(x̄ = 4.29)ุรองลงมาคือุเนื้อหาสาระและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนุ(x̄ = 4.23)ุการวัดและประเมินผลุ(x̄ = 3.97)ุสถานที่และสิ่งแวดล้อมุ(x̄ = 3.37)ุตามล าดับุ
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าส ดุคือุสื่อุอ ปกรณ์ุและเครื่องดนตรีสากลุ(x̄ = 3.27) 
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจุสาขาวิชาดนตรีศึกษาุการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลุ 
 

Abstract 
 This survey research aimed to examine the satisfaction of year 1 students, music education 
program, Pibulsongkram Rajabhat University toward western music instruction. Chosen by simple sampling 
method in the 2nd semester of 2019 academic year, the research samples were 30 of year 1 students, 
music education program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tool was a survey of 
satisfaction of year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University toward 
western music instruction. Data collection and statistics used in this research were mean and standard 
deviation. The findings revealed that the general satisfaction of year 1 students, music education program, 
Pibulsongkram Rajabhat University toward western music instruction was comprised of mean at 3.91, 
standard deviation at 0.38, and satisfaction level at high level. In details, there were 5 satisfaction aspects: 
lecturersุ(x̄ = 4.29), instructional contents and activitiesุ(x̄ = 4.23),ุmeasurement and evaluationุ(x̄ = 3.97), 
area and environmentุ(x̄ = 3.37), and western music instrument and toolsุ(x̄ = 3.27) respectively. 
 
keywords : satisfaction,ุmusic education program, western music instruction 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้เซนยอห์นบอสโก กรุงเทพมหานคร  

THE FACTORS TO LEARNING MOTIVATION VIA LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  
OF STUDENTS AT  ST. JOHN BOSCO LEARNING CENTER 

 
อ านวยพรุส นทรสมัย1ุุทิพย์วรรณุมูลศาสตร์1  ส ภางค์ุแจ้งสูงเนนิ1ุุและปราโมทย์ุสิทธิจักร2* 

1หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครูุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุุ2สถาบันวิจัยและพัฒนาุมหาวิทยาลยัพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail :ุpramotes.plu@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ุศูนย์การเรียนรู้เซนยอห์นบอสโกุกร งเทพมหานครุุุกล ่มตัวอย่างุคือุุนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การเรียนรู้เซนยอห์นบอสโกุพระรามุ2ุกร งเทพมหานครุุท่ีเรียนผสมผสานผ่านระบบจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ุในภาคการศึกษาทีุ่2/2562ุจ านวนุ64ุคนุุเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลุคือุุแบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ุุุสถิติที่ใ ช้วิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุุุ่ค่าร้อยละุุค่าเฉลี่ยุและ
สถิติเชิงเปรียบเทียบด้วยค่าทีและค่าเอฟุ ผลการวิจัยพบว่าุนักเรียนมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้
ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์มากที่ส ดุคือุด้านเนื้อหาบทเรียนุรองลงมาคือุด้านค ณภาพของอ ปกรณ์เทคโนโลยีและ
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลุและด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรูุ้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในภาพรวมจ าแนกตามระดับชั้นุไม่แตกต่างกันุส่วนด้านระดับ
ผลการเรียนุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.05ุ 

 
ค าส าคัญุ:ุปัจจัยุุแรงจูงใจในการเรียนรูุุ้ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ุุศูนย์การเรียนรู้เซนยอห์นบอสโกุ 
 

Abstract 
 This research aims to study and compare the factors to learning motivation via learning 
management system (LMS) at St. John Bosco Learning Center. The sample was 64 students of at St. John 
Bosco Learning Center, Pharam 2, Bangkok who studied on mixed learning via the LMS and in classroom 
in semester 2/2019. The research instrument was a questionnaire for studying the factors to learning 
motivation via LMS. The statistics analyzed data was percentage average and comparative statistics by t 
and f value. The result of this research show that students have opinion that the highest factor to learn 
via LMS is   lesson content. Secondary, the quality of technology devices and communication and 
network and measurement and assessment. The comparison result of students’ opinion to learn via LMS 
classified by educational year aren’t difference but GPA is difference at significant .05.   
 
keywords :  factor, learning motivation, learning management system, st. john bosco learning center 
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การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องพ้ืนฐาน 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอน 

ในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
THE DEVELOPMENT OF ONLINE LEARNING BASED ON CONSTRUCTIONISM  

TO ACHIEVE IN FUNDAMENTAL COMPUTER PROGRAMMING LESSON  
IN COMPUTER PROGRAMMING COURSE 

 
อมรชัยุใจซื่อก ล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาุนครราชสมีา 
*corresponding author email: amornchai.c@nrru.ac.th 

ุ 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองุวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ุ80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนุของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาุระหว่างกล ่มที่ใช้บทเรียนออนไลน์
ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองุวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุเรื่องพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ุกับกล ่มที่เรียนแบบปกติุโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แกุ่1) บทเรียนออนไลน์ตามทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองุวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุ  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุุ
ผลการวิจัยพบว่าุ1)ุประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองุวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับุ82.33/80.89ุเป็นไป
ตามเกณฑ์ุ80/80ุที่ตั้งไวุ้2)ุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าเฉลี่ยในการเรียนโดยการใช้บทเรียนออนไลน์ตามทฤษฎีการเรียนรู้
แบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองุวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ุเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีทีุ่2ุในการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนส าหรั บกล ่มที่ใช้บทเรียน
ออนไลน์สูงกว่ากล ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05 
 
ค าส าคัญุ:ุบทเรียนออนไลน์ุ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนุ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

Abstract 
The aims of this research were 1) to construct and evaluate the efficiency of online learning 

based on constructionism for the Computer Programming course in a title of Fundamental of Computer 
Programming, 2) to compare learning achievement of students between students learning by online 
learning and students learning by traditional learning on Computer Programming course in a title of 
Fundamental of Computer Programming.ุThe result is 1) the online learning based on constructionism for 
the Computer Programming course in a title of Fundamental of Computer Programming met the 
efficiency 80/80 standard at 82.33/80.89. The students’ learning achievement of group using online 
learning based on constructionism for the Computer Programming course in a title of Fundamental of 
Computer Programming was higher than group that using traditional learning significantly of 0.05. 

 
keywords: online lesson, learning achievement, constructionism 
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ชุดการสอนทักษะการตีกลองข้ันพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ต: 
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี  I Can Play 

BASIC DRUMMING INSTRUCTIONAL PACKAGE FOR EARLY CHILDHOOD STUDENTS USING 
PICTURE NOTATION TECHNIQUE: ACASE STUDY OF I CAN PLAY MUSIC SCHOOL 

 
กฤษณะุแก้วบัวค า1* ณัฐวัตรุส ริยวงค์1 อรนลินุหมีดง1 นิชกมลุยะลา1  

ปรัชญากรณ์ุย พา1ุเคลนุบ ณยานนัต์1 ุและส จติราุเลิศเสมุบ ณยานันต์1 
1คณะคร ศาสตร์ุุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : Kritsana.ka@psru.ac.th 
  

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้มีจ ดม ่งหมายเพื่อุ1)ุสร้างและหาประสิทธิภาพของช ดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐาน

ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ตุตามเกณฑ์ุ70/70ุ2)ุศึกษาผลการใช้ช ดการสอนทักษะการตี
กลองขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ตุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยุคือุเด็กนักเรียนุ
ระดับช้ันอน บาลุ1-3 จ านวนุ4 คน ที่คัดเลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจงุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีุ้ได้แกุ่ช ดการสอนทักษะ
การตีกลองขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ตและแบบสังเกตทักษะการตีกลองช ดของ
เด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ตุด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติุค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและค่าทดสอบทีุผลการศึกษาพบว่าุช ดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ตโรงเรียนุI Can Play ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพุE1/E2 เฉลี่ยุ70.51/79.69ุซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไวุ้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยช ดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐาน
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ตโรงเรียนุI Can Playุคะแนนสอบหลังเรียนของเด็กปฐมวัยสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.05  

 
ค าส าคัญุ:ุช ดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐาน เด็กปฐมวัย โรงเรียนดนตรีุI Can Play 
 

Abstract 
 This research aimed to 1) create and identify the efficiency of basic drumming instructional 
package for early childhood students using picture notation technique 2) study academic achievement on 
drumming skills after using basic drumming instructional package. Chosen by purposive sampling method, 
the research samples were 4 of year 1-3 early childhood students of I Can Play music school. The 
research tools were basic drumming instructional package and observation of drumming skills. Data 
collection and statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation, and t-test.     
The findings revealed that 1) the E1/E2 efficiency of basic drumming instructional package for early 
childhood students using picture notation technique was 70.51/79.69 which was higher than 70/70 
standard criteria 2) The academic achievement on drumming skills of early childhood students after using 
basic drumming instructional package for early childhood students using picture notation technique was 
higher than criteria with the significant level at .05 
 
keywords: basic drumming instructional package, early childhood students, i can play music school  
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การศึกษาปัญหาในการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

A STUDY OF MUSIC STUDENT’S PRACTICE PROBLEMS OF MUSIC EDUCATION PROGRAM, 
FACULTY OF EDUCATION, PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 

 
ณัฎฐากรุหวีวงษ์มา1* ภัทรชนุแก้วส ริยะ1 กิตติพงษ์ุตรีเศยีร1 คณากรุพรมด่วน1 

เคลนุบ ณยานันต์1 และุส จติราุเลิศเสมุบ ณยานันต์1 
1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : nattakon.psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงค ณภาพนี้มีจ ดม ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัญหาที่ส่งผลต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษาุสาขาวิชาดนตรี
ศึกษาุคณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยศึกษาจากุใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันจากนักศึกษาุ
สาขาวิชาดนตรีศึกษาุคณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุในภาคเรียนท่ีุ2ุปีการศึกษาุ2562ุท้ังุ4ุช้ันปีุรวม
จ านวนุ20ุคนุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างุรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ุและน า
ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เนื้อหาและสร ปผลการวิจัยุผลการวิจัยพบว่าุปัญหาที่ส่งผลต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษาุ
สาขาวิชาดนตรีศึกษาุคณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุมีุ4ุด้านุคือุด้านบ คคลุด้านการจัดการเวลาุด้าน
สภาพแวดล้อมุแรงจูงใจในการฝึกซ้อม  
 
ค าส าคัญุ:ุการศึกษาปัญหาุุการฝึกซ้อมดนตรีุุนักศกึษาสาขาดนตรีศึกษา 
 

Abstract 
 This qualitative research aimed to address music students’ practice problems of music education 
program, faculty of education, Pibulsongkram Rajabhat University. Chosen by stratified sampling method 
in the 2nd semester of 2019 academic year, the research samples were 20 of year 1-4 students, music 
education program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tool was a structured interview on 
music students’ practice problems. Data were collected in the fieldwork and content analysis was used 
to manifest the results. The findings revealed that the music students’ practice problems mainly were 
comprised of 4 aspects: personnel, time management, environment, and motivation.  
 
keywords : problem study, music practice, students of music education program 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรครูและนักเรียน  
โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก 

USING EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY OF TEACHERS  
AND STUDENTS AT WATJOMTHONG SCHOOL, PHITSANULOK 

 
เด่นศักดิ์ุส ริยะ1 อ านวยพรุส นทรสมัย1 ทิพย์วรรณุมลูศาสตร์1 และวัชระพงษ์ุหนูเมือง2* 

1หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครูุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก  2ส านกัวิชาการุมหาวิทยาลยัพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : gobird_wns@live.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์ุ1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
บ คลากรครูและนักเรียนุโรงเรียนวัดจอมทองุจังหวัดพิษณ โลกุและุุ2)ุเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนวัดจอมทองุจังหวัดพิษณ โลกุประชากรุคือุบ คลากรครูุและนักเรียนในปีการศึกษาุ2562ุุ จ านวนุ
228ุุคนุุเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลุคือุุแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุุุ่ค่าร้อยละุและค่าเฉลี่ยุผลการวิจัยพบว่าุบ คลากรครูุและนักเรียนุมีความ
คิดเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลของโรงเรียนมีปัญหาในระดับปานกลางุุมีความต้องการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในระดับมากุโดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนุคลังสื่อ
มัลติมีเดียให้ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆุและการจัดระบบผู้ดูแลบริหารงานเว็บไซต์ุแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของบ คลากรครูและนักเรียนุคือุบ คลากรครูและนักเรียนมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายให้มีความเสถียรมั่นคงและเร็วข้ึนกว่าเดิมซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ในการบริหารจัดการุและการจัดการเรียนการ
สอน 

 
ค าส าคัญุ:ุเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาุุบ คลากรครูุุนักเรียนุุโรงเรียนวัดจอมทองุ 
 

Abstract 
  This research aims 1) to study the problem state and   requirement the educational information 
technology of teaches and students at Watjomthong, Phitsanulok and 2) to offer the guidelines to 
develop  the educational information technology which is appropriately to needed teachers and 
students. The population was  228 teachers and students in educational year  2562.  The research 
instrument was  a questionnaire for studying the problem state and   requirement the educational 
information technology. The statistics  analyzed data was percentage and average. The result of this 
research show that teachers and students have opinion that the information technology and 
communication and network system have problem at the moderate and  needed the educational 
information technology at the high. Specifically, promotion website development,  multimedia mart and 
website administrator management.  The guidelines for the development of information technology for 
education of teachers and students personnel, namely, teachers and students, should be encouraged to 
increase the efficiency of the network to be stable, stable and faster than before, which is not enough to 
use in Management And teaching and learning. 
 
keywords :  educational information technology, teacher, student, watjomthong school 
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สภานภาพในการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
THE STATE OF ACADEMIC STANDING OF TEACHES  

IN PHITSANULOK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3  
 

วิภานันท์ุภวพัทธ์1ุุพรพิมลุเฉลมิมีประเสริฐ1ุุชูเกียรติุเต็งไตรสรณ์1  และปราโมทย์ุสิทธิจักร2* 
1หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครูุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุุ2สถาบันวิจัยและพัฒนาุมหาวิทยาลยัพิษณ โลกุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail :ุpramotes.plu@gmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์ุ1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการด าเนินการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณ โลกุเขตุ3 และุ2) เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณ โลกุเขตุ3ุกล ่มตัวอย่างุคือุุครูุจ านวนุ316ุคนุุโดยใช้การส ่มแบบสะดวกุเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาุการด าเนินการุและความต้องการส่งเสริมการพัฒนาวิทยฐานะุุ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุและสถิติเชิงเปรียบเทียบด้วยค่าทีและค่าเอฟุผลการวิจัยพบว่าุในภาพรวม
ครูประสบปัญหาในการพัฒนาวิทยฐานะุอยู่ในระดับปานกลางุครูด าเนินการพัฒนาวิทยฐานะ อยู่ในขั้นการจัดเตรียมผลงานุ
ร้อยละุ52.5ุมากที่ส ดุุครูได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยฐานะุคือุมีระบบพี่เลี้ยงช่วยอ่านผลงานก่อนส่ง
พิจารณาุุการจัดอบรมการรวบรวมและเขียนผลงานร่วมโดยสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ประเมินผลงานุการตั้ง
“คลินิกวิทยฐานะ” เพื่อเป็นที่ปรึกษาุช้ีแนะุให้ค าแนะน าุตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการการท าวิทยฐานะแก่ข้าราชการครูได้
เข้าใจตรงกันและสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพไดุ้และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานและน าเสนอ
ผลงานเด่นเป็นท่ีประจักษ์ุเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนเสนอผลงานเข้าประกวดรางวัลในระดับต่างุๆ 

 
ค าส าคัญุ:ุการพัฒนาวิทยฐานะุุครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณ โลกุเขตุ3 
 

Abstract 
  This research aims 1) to study  the problem state and operation of academic standing 
development of teaches in Phitsanulok primary educational service area 3 and 2) to offer the guidelines 
of academic standing development    of teaches in Phitsanulok primary educational service area 3. The 
sample was 316  by  simple random sampling. The research instrument was a questionnaire for studying 
the problem state,  operation and requirement to  encourage the academic standing development. The 
statistics analyzed data was percentage  average and   comparative statistics by t and f value. The result 
of this research show that in the overview, teachers  suffered  to develop the academic standing at the 
moderate.   The most teachers developed   the academic standing  in  step of work preparation  52.5 . 
Teachers offer the guidelines  for encouraging to develop  the  academic standing was;  having mentoring 
system for  reviewing  academic works  before submitting for consideration , training the  collection and 
production  academic works by educational institutes where have  specialist committees , The 
establishment of "academic institution" to be a consultant, guide, give advice, answer questions regarding 
doing Academic standing for teacher civil servants to understand and can develop career advancement 
And the creation of knowledge and understanding in writing and presenting outstanding works in order to 
prepare and build confidence before presenting the entry to various prize-winning contests. 
 
keywords :  academic standing, teaches in phitsanulok primary educational service 
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

PARTICIPATION IN STUDENTS’ EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF PARENTS TO THE 
SECONDARY EDUCATION PHICHAI SCHOOL, UTTARADIT PROVINCE 

 
พัฒนาุเหล่าวิศาลส วรรณ1ุุวิมลน ชุจ านงพิศ1ุุชูเกียรติุเต็งไตรสรณ์1ุุและวัชระพงษ์ุหนูเมือง2* 

ุุ1หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุุ2ส านักวิชาการุมหาวิทยาลยัพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : gobird_wns@live.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์ุุ1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นุโรงเรียนพิชัยุจังหวัดอ ตรดิตถ์ และุ2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นุโรงเรียนพิชัยุจังหวัดอ ตรดิตถ์ุต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาุในุ5ุด้านุได้แกุ่ด้านการสนับสน น
สถานศึกษาด้านกิจกรรมของสถานศึกษาด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ที่บ้านด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ของเด็กที่
ได้รับจากโรงเรียนและด้านการส่งเสริมพัฒนาการุโดยจ าแนกตามเพศุอาย ุอาชีพุและรายไดุ้กล ่มตัวอย่างุคือุผู้ปกครอง
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่1-3ุปีการศึกษาุ2561ุโรงเรียนพิชัยุจังหวัดอ ตรดิตถ์ุจ านวนุ308ุคนุเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าุ5ุระดับุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานุการทดสอบค่าทีุt และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่าุผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากุผู้ปกครองที่มีเพศุและอาย ต่างกันุมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ุการมีส่วนร่วมุุการพัฒนาการศึกษาุุผู้ปกครองุุโรงเรียนพิชัย 
 

ABSTRACT 
The research  aims 1) to study the level of participation in educational development of parents 

of lower secondary school students Phichai School And Uttaradit province, and 2) to compare opinions of 
parents of lower secondary school students. Phichai School Uttaradit Province Towards participation in 
educational development in 5 areas: school support, school activities, home experience enhancing, 
children experience development from school and developmental promotion. Classified by gender, age, 
Occupation, incomeand and the sample group used in this research is 308 parent of students in grade 1-3, 
academic year 2018, Pichai School. The instrument used in the research was a 5 level rating scale 
questionnaire. The statistics used for data analysis was percentage, mean, standard deviation, t-test and f-
test by ANOVA. The results showed that Parents participated in educational development as a whole at a 
high level. Parent of students   with sex and different age There was no difference in the opinions towards 
participation in educational development as a whole. 
 
keywords : participation, educational development, parents, phichai school 
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พฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

BEHAVIORS AND RESULTS OF ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT FROM ONLINE LEARNING 
RESOURCES OF TEACHERS, PHITSANULOK UNIVERSITY 

 
ส ภางค์ุุแจ้งสูงเนิน1*  พัฒนาุเหล่าวิศาลส วรรณ1  วิมลน ชุจ านงพิศ1ุุและปราโมทย์ุสิทธิจักร2* 

1หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครูุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุุ2สถาบันวิจัยและพัฒนาุมหาวิทยาลยัพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail :ุpramotes.plu@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์ุเพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของ
อาจารย์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุกล ่มตัวอย่างุคือุุอาจารย์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอ ดมศึกษาุจ านวนุ30ุคนุเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถาม
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ุุุสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลุคือุุค่าความถีุ่
ค่าร้อยละุและค่าเฉลี่ย ผลจากการวิจัยุพบว่าุอาจารย์ส่วนใหญ่เลือกสอบ TOEIC ใช้เวลาในการฝึกเฉลี่ยวันละุ1ุ–ุ3ุช่ัวโมงุ
ต่อวันุช่วงเวลาระหว่างุ21.00ุน.ุ-ุ23.00ุน.  มีรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์   ได้แกุ่การ
ฝึกฟังจากภาพยนตร์ภาษาอังกฤษุฝึกอ่านจากบทความในแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษุฝึกอ่านจากข่าวภาษาอังกฤษุุ
และลงเรียนคอร์สออนไลน์ุุหลังจากอาจารย์ได้พัฒนาตนเองบนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมจากการอบรมในช้ัน ุมีคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEICุุสูงขึ้นุเฉลี่ยุ98.4ุคะแนนุ 

 
ค าส าคัญุ:ุพฤติกรรมุทักษะภาษาอังกฤษุุแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ุุอาจารย์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก 

 
Abstract 

 This research aims to  study behavior and results of English language skills development from an 
online learning source of teachers Phitsanulok University The sample was  30 teachers  who participated 
in the preparation for the English proficiency test according to the standard criteria of the higher 
education standard. The research instrument was   questionnaire of study behavior and results of English 
language skills development from an online learning source. The statistics used for  data analysis was  
percentage and average. The result show that the most teachers chosen the TOEIC test. Spend time to 
practice the english skills themselves average 1 – 3 hours/day in during time at 9 p.m.  -  11 p.m. 
Teachers developed  english skills by listening   english movies, reading articles in english examination 
and  CNN News and taking online  courses. After teachers developed english skills by themselves 
enhance from training class. Teachers increasingly got the TOEIC score average 98.4 points. 
 
keywords : behavior, english skills, online learning resource, teacher of  phitsanulok university 
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ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

THE SATISFACTION OF TEACHERS TO INTERNAL SUPERVISION  
IN SUKHOTHAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 

 
วิภานันท์ุภวพัทธ์1ุุพรพิมลุเฉลมิมีประเสริฐ1ุุและปราโมทย์ุสิทธิจักร2* 

1หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครูุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุุ2สถาบันวิจัยและพัฒนาุมหาวิทยาลยัพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : pramotes.plu@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาุเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาส โขทัยเขตุ1 กล ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูลุคือุครูผู้สอนุจ านวนุ183 คนุเครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูลุคือุุแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาุุุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุ
ได้แกุ่ค่าความถีุ่ค่าร้อยละุุค่าเฉลี่ยุค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุุผลการวิจัยพบว่าุระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อ

การนิเทศภายในุภาพรวมอยู่ในระดับมากุ( = 3.92, S.D.=0.579) 
 

ค าส าคัญุ:ุความพึงพอใจุ ครูผู้สอนุุการนิเทศภายในสถานศึกษาุุเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาส โขทัยุเขตุ1 
 

Abstract 
This research aims 1 )ุ to study the satisfaction of teachers to internal supervision in Sukhothai 

Primary Educational Service Area 1. The samples of this research were 308  teachers. The research 
instrument was questionnaire of satisfaction of teachers to internal supervision. The statistics analyzed 
data was  the frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. The result of research found 

that the satisfaction levels of  teachers to internal supervision in overview  was in height level (  = 3.92, 
S.D.=0.579).  

 
keywords :  satisfaction, teacher, internal supervision, sukhothai primary educational service area 1 
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา                 
และสาขาวิชาดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

A STUDY OF STUDENTS’ SATISFACTIONS TOWARD MUSIC INTRUCTION SUPPORTS  
OF MUSIC EDUCATION PORGRAM AND WESTERN MUSIC PORGRAM,  

PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 
 

พรนภาุุมีช านาญ1ุ ฐิตินันท์ุุโหนนา1ุ สิริทิพย์ุุศรีน เสน1 
ส ชาดาุุราชวงค์1ุุเคลนุบ ณยานนัต์1ุ และส จติราุเลิศเสมุบ ณยานันต์1 

1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : pornnapa.m@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจุุมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสน นในการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรสีากลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุกล ่มตัวอย่างในการวิจัยคือุ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะคร ศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลคณะมน ษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจ านวนุ80ุคนุท่ีคัดเลือกจากวิธีการส ่มอย่างง่ายุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสน นในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีส ากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานุได้แกุ่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าุนักศึกษาทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสน นในการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมากุมี
ค่าเฉลี่ยุ3.54ุและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุ0.81ุมีความพึงพอใจมากท่ีส ดในด้านความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนุรองลงมา
คือด้านความเหมาะสมแสงสว่างห้องเรียนและด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่ส ดควรแก้ไขปรับปร งุคือุด้านเครื่องดนตรีมี
ส่วนประกอบมีไม่ครบถ้วน 

 
ค าส าคัญุ:ุความพึงพอใจของนักศึกษาุ สิ่งสนับสน นการเรียนการสอนดนตรีุ สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากล 
 

Abstract 
 This survey research aimed to examine the students’ satisfaction toward music instruction 
supports of music education program and western music program, Pibulsongkram Rajabhat University. 
Chosen by simple sampling method, the research samples were 80 of students from music education 
program and western music program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tool was a survey 
of students’ satisfaction toward music instruction supports of music education program and western 
music program, Pibulsongkram Rajabhat University. Data collection and statistics used in this research 
were mean and standard deviation.The findings revealed that the general students’ satisfaction toward 
music instruction supports of music education program and western music program, Pibulsongkram 
Rajabhat University was comprised of mean at 3.54, standard deviation at 0.81, and satisfaction level at 
high level. 
 
keywords: Students’ Satisfaction, Music Instruction Supports, Music Education Program and Western Music  
 ุุุุProgram 
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การศึกษาแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนคลองน้ าไหล  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

A STUDY OF SCHOOL ADMINISTRATORS MOTIVATION IN GROUP OF KLONGNUMLAI 
SCHOOLS KAMPHAENGPHET PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

 
ทิพย์วรรณุมลูศาสตร์1ุุขนิษฐาุมานะ2ุุและวัชระพงษ์ุหนูเมือง3* 

1หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพครูุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุพิษณ โลก 
2สาขาบริหารการศึกษาุคณะศิลปะศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุพิษณ โลก 

3ส านกัวิชาการุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : gobird_wns@live.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาุกล ่มโรงเรียนคลองน้ าไหลุสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรุเขตุ2ุุโดยศึกษากับกล ่มตัวอย่างุคือุผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้ากล ่มสาระ
การเรียนรูุ้จ านวนุุ50ุคนุุโดยใช้วิธีการการส ่มแบบเจาะจงุุเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามุและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถีุุ่ร้อยละุุค่าเฉลี่ยุุและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุผลการวิจัยพบว่าุแรงจูงของผู้บริห ารสถานศึกษากล ่มโรงเรียน
คลองน้ าไหลุุสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรุเขตุ2ุในภาพรวมอยู่ในระดับมากุุ(x ̅ = 3.68)ุ
โดยแรงจูงใจด้านความต้องการทางสังคมุอยู่ในระดับมากุ(x ̅ = 3.87)ุแรงจูงใจด้านความต้องการความปลอดภัยุอยู่ในระดับ
มากุ(x ̅ = 3.70)ุแรงจูงใจด้านความต้องการทางร่างกายุุอยู่ในระดับมากุ(x ̅ = 3.65)ุแรงจูงใจด้านความต้องการเติมความ
สมบูรณ์ให้ชีวิตุอยู่ในระดับมากุ(x ̅ = 3.61)ุและแรงจูงใจด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงุอยู่ในระดับมากุ(x ̅ = 3.56) 
 
ค าส าคัญุ:ุแรงจูงใจุผู้บริหารสถานศึกษาุุกล ่มโรงเรียนคลองน้ าไหลุ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study motivation of school administrators in group of 
klongnumlai schools kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 2. The sample of this study 
consisted of school administrators and head teacher of the subjects of 50 persons. The study employed 
specification sampling. The research instrument used in the study were questionnaire. The analysis of 
data had been done by frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The findings of 
this research had been found that the motivation of school administrators in group of klongnumlai 
schools kamphaengphet primary educational service area office 2 as a whole was in the high level ( x ̅ 
=3.68). When considering to each aspect, ranking of their opinion were in order: 1) social needs motivation 
was in high level (x ̅ =3.87) 2) security needs motivation was in high level ( x ̅ =3.70) 3) body needs 
motivation was in high level (x ̅ =3.65) 4) full fill of completeness for life needs motivation was in high 
level (x ̅ =3.61) and 5) honor needs motivation was in high level (x ̅ =3.56)   
 
keywords : motivation, school administrators, group of klongnumlai schools 
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สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลน้อยในอุดมคติ 
ALL KINDS OF FLORA IN THE LOCAL AREAL  

OF THE LDEAL THALE NOI WATERFOWL RESERVE 
 

ปัทมาสน์ุพิณน กลู 
คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตุภูเก็ต 

*corresponding author e-mail : patamas.p@outlook.co.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะระบบนิเวศทางกายภาพุค ณค่าสาระสรรพสิ่งชีวิตในธรรมชาติุและ

วิถีชีวิตจากพื้นถิ่นทะเลน้อยุและน ามาประย กต์ุรูปลักษณ์ุสรีรวิทยาของพรรณพืชุพฤกษาุและสรรพสิ่งชีวิตวิถีชีวิตใน
ลักษณะรูปแบบจิตรกรรมในอ ดมคติุและเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาประย กต์กระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบทัศนศิลป์ุ
2 มิติุและน าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการทางศิลปกรรมุุผลการวิจัยพบว่าุ1)ุพ้ืนที่แห่งช ่มน้ าุท่ีเรียกว่าุอ ทยานนกน้ า
ทะเลน้อยุเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอ ดมสมบูรณ์ุอาหารุถิ่นท่ีอยู่อาศัยุแหล่ง
สืบพันธ ์ุสร้างรังุวางไข่ของนกน้ าุสัตว์น้ าุพรรณพืชุสัตว์ป่านานาชนิดุและสรรพสิ่งที่ส าคัญของวิถีวัฒนธรรมตามธรรมชาติที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบนิเวศุเป็นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัฏจักรธรรมชาติมาสู่แรงบันดาลใจุและเป็นที่มาของแนวความคิด
เกิดการจินตนาการและมโนภาพท่ีซับซ้อนถึงเรื่องราวุ“การด ารงอยู่ตามวิถีธรรมะุ-ุชาติของชีวิต”ุเพื่อสื่อสาระภาพความจริงุ
ภาพความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในวิถีุ“แก่นสาระ” ที่งดงามซึ่งน ามาสู่ด ลยภาพตามสัจจะแห่งความงามุตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหต 
และผลุุ2)ุรูปทรงทางธรรมชาติและรูปทรงทางศิลปะสื่อแสดงเชิงสัญญะทางความหมายุการตีความหมายของรูปทรงต่างุๆุ
ของภาพความจริงมาแสดงความหมายทางความรู้สึกตามหลักทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ทางทัศนธาต  3)ุเทคนิคการพิมพ์ซิลค์
สกรีนุกลวิธีุผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมุ2ุมิติุจ านวนุ9ุช้ิน 

 
ค าส าคัญ: พรรณพฤกษาุพ้ืนถ่ินุทะเลน้อย 
 

Abstract 
 The objective of this study is to study the characteristics of physical ecosystems, the value of all 
things in nature and the way of life from Thale Noi Waterfowl Reserve, Phatthalung Province through the 
application of its physiological look of species of flora, everything in nature and the way of life. An ideal 
painting style is a creation of a work of art applied to the 2D visual art creation process and presenting it 
as an art exhibition resulting in the followings: 1) Wetland, so called Thale Noi Bird Water Park, which is 
home to a source of biodiversity of complex and abundant ecosystems, food, habitat, reproduction and 
nesting place for waterfowl, aquatic animals, plants, wildlife and everything else, naturally driven by the 
ecosystem with mechanism created to be a natural cycle that would lead to inspiration and that could 
also be the source of concepts beyond imagination with  communicative complexity in order to tell the 
story of "Existence in the Natural Way of Life" to convey the truth, reflecting pictorial feelings, hidden 
within the beautiful "Quintessence" which is leading to a balance of truth based on beauty of the cause 
and effect. 2) Natural shapes and artistic shapes, meaning of symbolic media with interpretation of various 
shapes from real images to show the meaning according to the theory of visual art. 3) Silkscreen printing 
techniques through the process of creating 9 pieces 2D drawings. 
 
keywords: all kinds of flora, local areas, thale noi waterfowl reserve 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจ่านกร้อง ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

A COMPARISON OF READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT OF MATHAYOM SUKSA 1 
JANOKRONG SCHOOL TAUGHT BY COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION 

 

ธีรพงศ์ุส ขจ้อย1* ุและพรทิพย์ุครามจันทึก1 

1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : Frame888.ts@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์ุ1)ุเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการอ่านจับใจความส าคัญุุุุุุุุุุุุุุุุ

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ุ70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ุุุุุ
ช่วยสอนุระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่1 3) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนุเรื่องุการอ่านจับใจความส าคัญุของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีุ1ุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนีุ้คือุนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่1 จ านวนุ43 คนุท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนทีุ่2 ปีการศึกษาุ2562 โรงเรียนจ่านก
ร้องุจังหวัดพิษณ โลกุได้มาโดยการส ่มตัวอย่างแบบเจาะจงุ(ุPurposive  sampling )ุเครื่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยุุุุุุ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนุเรื่องุการอ่านจับใจความส าคัญุช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่1 กล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุุุุุุ
แผนการจัดการเรียนรูุ้เรื่องุการอ่านจับใจความส าคัญุจ านวนุ1 แผนุใช้เวลาุ6 ช่ัวโมงุแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ุุุุุุุ
ทางการเรียนเรื่องุการอ่านจับใจความส าคัญุช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่1 แบบปรนัยุ4 ตัวเลือกุจ านวนุ20 ข้อุและแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนุเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญุส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีทีุ่1 กล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าุ(Rating scale)ุ5 ระดับุจ านวนุ12 ข้อุสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แกุ่ร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าสถิติุt-test (Dependent Samples)ุค่าประสิทธิภาพุ
E1/E2 และค่าดัชนีความสอดคล้องุุผลการวิจัยพบว่าุ1)ุบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญุุุุ
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาุุุปีทีุ่1 กล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.86/76.63  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไวุ้70/70ุ2)ุผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่1 ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนุเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญุมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีุ่
.05ุ3)ุความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนุเรื่องุการอ่านจับใจความส าคัญุส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ีุ1 กล ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยุมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ส ดุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.53  
 

ค าส าคัญุ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนุ/ุอ่านจับใจความส าคัญุ/ุผลสัมฤทธ์ิ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to: 1) develop the CAI for reading comprehension under the 

efficient criterion of 70/70, 2) compare the student’s academic achievement before and after CAI using,      
3) investigate the student’s satisfaction of reading comprehension CAI. The sample were 43 students on 
the second semester, 2019 academic year from Janokrong School selected through purposive sampling 
technique. The research instruments were the reading comprehension CAI for Mathayom 1 students, 6 
hours of learning management plan, 20 sections of the 4 multiple choices reading comprehension test 
and 12 sections of the student’s satisfaction 5 rating scale questionnaire. The statistics of the research 
were percentage, means, standard deviation (S.D), t-test (dependent samples), E1, E2 and index. The 
result found: 1) the efficient criterion of reading comprehension CAI was 71.86/76.63 of, 2) after using the 
reading comprehension CAI their achievement score were higher than before were significant different at 
the 0.05 level. 3) The student’s satisfaction were in highest agreement level at 4.53 

 

keywords : computer-assisted instruction / reading comprehension / achievement  
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

LEARNING MANGEMENT MODEL VIA FLIPPED CLASSROOM TO SUPPORT COOPERATIVE 
LEARNING FOR UNDERGRADUATE STUDENTS IN COMPUTER EDUCATION PROGRAM 

 
อภัสราุไชยจิตร ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาุนครราชสมีา 
*corresponding author e-mail :ุapasara_c@hotmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีุ้มีวัตถ ประสงค์ เพื่อุ1).ุสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านุ(Flipped 
classroom) เพื่อสนับสน นการเรียนการสอนแบบร่วมมือุส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีุสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาุุ2). ประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านุเพื่อสนับสน นการเรียนการสอนแบบร่วมมือุส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีุสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็นุ2 ขั้นตอนุคือุ1). การออกแบบรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านุ(Flipped classroom) เพื่อสนับสน นการเรียนการสอนแบบร่วมมือุส าหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีุสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาุุ2). การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านุ(Flipped 
classroom) เพื่อสนับสน นการเรียนการสอนแบบร่วมมือุส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีุสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาุเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านุ(Flipped 
classroom) เพื่อสนับสน นการเรียนการสอนแบบร่วมมือุส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีุสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาุุกล ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีุ้คือุผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนุด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศุจ านวนุ5 ท่านุ
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบุผลการวิจัยพบว่าุ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านุ(Flipped classroom) เพื่อสนับสน นการเรียนการสอนแบบร่วมมือุส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีุสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาุมีปัจจัยที่เหมาะสมุ4 ส่วนุได้แกุ่ปัจจัยน าเข้าุกระบวนการุการประเมินุและุ
ข้อมูลป้อนกลับุและผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านุ(Flipped classroom) เพื่อสนับสน น
การเรียนการสอนแบบร่วมมือุส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีุสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากผู้เ ช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีส ด ( x  = 4.55 , S.D. = 0.53) 
 
ค าส าคัญุ:ุรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ห้องเรียนกลับด้าน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

Abstract 
  The purposes of this study were to: 1 )ุsynthesize of model learning management via flipped 
classroom to support cooperative learning for undergraduate students in computer education program 2)ุ
to assessment the form of learning management via flipped classroom to support cooperative learning for 
undergraduate students in computer education program. The instruments of this research is evaluation 
the form of learning management via flipped classroom to support cooperative learning for 
undergraduate students in computer education program. The sample used in this research are experts in 
teaching and learning. Computer and Information technology 5 ุpersons by selecting specific (Purposive 
Sampling). The results of this research were as follows:  There are 4 ุ suitable factors include input, 
process, assessment, feedback and model learning management via flipped classroom to support 
cooperative learning for undergraduate students in computer education program  experts found that the 
model is appropriate at a highest level ( x  = 4.55 , S.D. = 0.53) 
 
keywords : learning model, flipped classroom, cooperative learning 
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ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

THE EFFECTS OF USING THE SKILL PRATICES EXERCISES ENTITLED “MULTIPLICATION” BY 
USING COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE TAI FOR PRATHOMSUKSA 2 STUDENT  

 
ทวีพงษ์ุดีพันธ์1*ุุวันทนีย์ุนามสวัสดิ์1ุุและเบญจพรุวรรณูปถัมภ์1 

คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏบ รรีัมย์ุบ รีรัมย ์
*corresponding author e-mail :ุtaveepong1234@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความม ่งหมายุเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะุเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนุก่อนเรียนและหลังเรียนุเพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูุ้และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนุ
กล ่มตัวอย่างุได้แกุ่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีทีุ่2/3ุจ านวนุ22ุคนุได้มาโดยการส ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยส ่มุ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยุแบบฝึกทักษะุแผนการจัดการเรียนรูุ้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนุและุ
แบบสอบถามความพึงพอใจุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อยละุุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุุE1ุ/ุE2ุและุ
E.I.การทดสอบสมม ติฐานุt-test แบบุDependent Samples  ผลวิจัยพบว่าุประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะุเท่ากับุ
84.79/82.58ุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะุหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับุ.01ุดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีค่าเท่ากับุ0.7110ุและความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีส ด 

 
ค าส าคัญุ:ุการคูณุแบบฝึกทักษะุผลการใช้แบบฝึกทักษะ 
 

Abstract 
 The purpose of this research were:ุto study the effects of using the Skill Pratice;ุto compare the 
learning achievement before and after learning; to investigate the effectiveness index of learningุand to 
explore the satisfaction towards learningุThe sample were 22 student of PrathomSuksa 2/ 3 students.ุ
They were select by using sample random sampling technique with classroom as a unit of sampling.ุThe 
research instruments were : ุ Pratices Exercises Entitled “ Multiplication” ุ Pratices Exercises Entitled 
“ Multiplication” ุ the learning achievement test of the learning and questionnaire asking about the 
students.ุThe statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, E1ุ/ุE2 and E.I.ุ
The hypothesis was tested by using the dependent samples t-test.ุThe results results revealed that ุThe 
efficiency of the Skill Practice Exercises Entitledุwas 84.79/ 82.58 ; The learning achievement of the 
students after using the Skill Practice Exercises Entitledุ was higher than that before learning with 
statistically significant difference at the level of .01;ุThe effectiveness index of learningุwas higher than 
that before learning with statistically significant difference at the level of .01 andุThe effectiveness index 
of learningุas a whole was at a highest level. 
 
keywords : multiplication, the skill  exercises, the effects of using the skill pratice  exercises 
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เสียงเพลงกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก 
กรณีศึกษา บ้านทับผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

THE SOUND OF MUSIC AND STRENGTHENING THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH 
AUTISM. CASE STUDY : BANTHAPPHUENG. SISAMRONG DISTRICT. SUKHOTHAI PROVINCE 

 
ชนัญดาุช่ืนกมล1ุุและปริญญาุหวันเหล็ม1 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : chanunda.c@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ม ่งศึกษาดนตรีบ าบัดส าหรับเด็กออทิสติกุโดยอาศัยดนตรีบ าบัดในเด็กออทิสติกประเภทกล ่มแอสเพอร์

เกอร์ุ(Asperger Syndrome)ุเด็กกล ่มนี้มีอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการท างานของระบบประสาทุที่จัดอยู่ในกล ่ม
ของโรคกล ่มออทิสติคุ(Autistic spectrum disorders) ซึ่งเป็นกล ่มอาการของโรคที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมุและ
พัฒนาการทางด้านการพูดุหรือมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กปกติุวัตถ ประสงค์ของการวิจัยมีสองประเด็น  ประเด็น
แรกเพื่อทราบถึงประเภทของดนตรีในการบ าบัดุและประเด็นที่สองเพื่อทราบถึงประเภทผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยใช้ดนตรี
บ าบัดุโดยใช้กรณีศึกษาบ้านทับผึ้งุอ าเภอศรีส าโรงุจังหวัดส โขทัยุโดยมีการน าทักษะการพัฒนาการร่างกายและจิตใจมา
ผสมผสานในกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติกุเพื่อให้เด็กมีการตอบสนองต่อเสียงเพลงและรู้จักใช้จินตนาการของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิผลุซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษได้ใส่ทักษะการพัฒนาในแต่ละด้านลงไปในกิจกรรมด้วยุเช่นุทักษะการ
สื่อสารุทักษะการบริหารกล้ามเนื้อุและทักษะการใช้จินตนาการุเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงจัดท ากิจกรรม
ต่อเนื่องตามลักษณะของเด็กแต่ละคนุผู้เขียนยังค้นพบอีกว่าดนตรีที่ใช้บ าบัดที่เป็นสิ่งส าคัญนั้นุเป็นการใช้ดนตรีประเภท
คลาสสิคุ(Classical music) ุโดยจะมีการเล่นเปียโนุกีต้าร์ร่วมด้วยุและเพลงสตริงปะปนกันไปตามรูปแบบกิจกรรมที่ศูนย์ฯ
จัดให้กับเด็กุเนื่องจากดนตรีแนวคลาสสิคมีองค์ประกอบของดนตรีที่ช้า-เร็วุสลับกันไปุที่น ามาประกอบการบ าบัดในกิจกรรม
ฝึกทักษะของเด็กเหล่านีุ้กิจกรรมในแต่ละวันสลับผลัดเปลี่ยนกันไปุและอย่างต่อเนื่องุเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่เข้มแข็งให้
เด็กมีพัฒนาการสมด ลทั้งกายและจิตใจุและดนตรียังเพิ่มแรงจูงใจท าให้อยากเคลื่อนไหวุเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเนื่องจาก
ความเจ็บปวดุท าให้จ ากัดความเคลื่อนไหวุรู้สึกผ่อนคลายรวมถึงการแสดงออกต่อผู้รักษาด้วยดีุมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
ผู้รักษาเป็นการปรับสภาพอารมณ์และพฤติกรรมไปในด้านดียิ่งขึ้นุผู้เขียนจึงเลือกศึกษากรณีนี้เป็นพิเศษุ 

 
ค าส าคัญุ: เสียงเพลงุ เสริมสร้างพัฒนาการุ เด็กออทิสติก 
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การพัฒนาชุดการสอนคีย์บอร์ดเรื่องคอร์ดเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาปีท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอร์นไดค์ 

A DEVELOPMENT OF KEYBOARD TEACHING PACKAGE ON BASIC CHORDS FOR YEAR 1 
STUDENTS, MUSIC EDUCATION PROGRAM,  

PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY BASED ON THORNDIKE'S APPROACH  
 

อภิรติุุเจริญรปู1* ุรัชชานนท์ุอินกองงาม1 ุนิติชัยุุชมโลก1 ุนรเศรษฐ์ุพะหงสา1 ุจิรวัฒน์ุุสวัสดี1 
เคลนุบ ณยานันต์1  และส จติราุเลิศเสมุบ ณยานันต์1 

1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : apirati.c@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุสร้างและหาประสิทธิภาพของช ดการสอนคีย์บอร์ดเรื่องคอร์ดเบื้องต้นุ
ส าหรับนักศึกษาปีทีุ่1ุสาขาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุตามเกณฑ์ุ70/70ุ2)ุศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องคอร์ดเบื้องต้นุส าหรับนักศึกษาปีทีุ่1ุสาขาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนีุ้คือ นักศึกษาปีท่ีุ1 สาขาวิชาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในภาคเรียนท่ีุ2 ปีการศึกษาุ2562ุจ านวนุ
5 คนุใช้การส ่มตัวอย่างแบบเจาะจงุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยุได้แกุ่ช ดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นุและแบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบุ4 ตัวเลือกจ านวนุ1 ช ดุช ดละุ20ุข้อุุผลการวิจัยพบว่าุ1) ผลการสร้างช ดฝึกทักษะ
เรื่องช ดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นุส าหรับนักศึกษาปีทีุ่1ุสาขาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุตามแนวคิด
ของธอร์นไดค์ุประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรูุ้1 ช ดุใช้เวลาเรียนุ4ุช่ัวโมงุมีประสิทธิภาพุE1/E2ุเท่ากับุ71/81 
ตามล าดับุซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไวุ้70/70ุ2) ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคอร์ดเบื้องต้นุส าหรับ
นักศกึษาปีท่ีุ1ุสาขาดนตรีศึกษาุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพบว่านักศึกษาปีท่ีุ1 สาขาดนตรีศึกษามีคะแนนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.05  

 
ค าส าคัญุ:ุุช ดการสอนคีย์บอรด์ุุคอร์ดเบื้องต้นุุแนวคิดธอร์นไดค ์
 

Abstract 
 This research aimed to 1) create and identify the efficiency of keyboard teaching package on 
basic chords for year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University based on 
Thorndike's approach 2) compare academic achievement before and after using keyboard teaching 
package on basic chords for year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University 
based on Thorndike's approach. Chosen by purposive sampling method in the 2nd semester of 2019 
academic year, the research samples were 5 of year 1 students, music education program, Pibulsongkram 
Rajabhat University. The research tools were keyboard teaching package on basic chords and 20 items of 
academic achievement pre-test and post-test.ุ The findings revealed that 1) the E1/E2 efficiency of 
keyboard teaching package on basic chords for year 1 students, music education program, Pibulsongkram 
Rajabhat University based on Thorndike's approach was 71/81 which was higher than 70/70 standard 
criteria 2) the academic achievement of year 1 students after using keyboard teaching package on basic 
chords for year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University based on 
Thorndike's approach was higher than before with the significant level at .05  
 
keywords : keyboard teaching package, basic chords, thorndike's approach 
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ค ำกริยำที่ปรำกฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、たらุและ なら 
STUDY OF VERBS COLLOCATING WITH IF-CLAUSE  
CONJUNCTION PARTICLES TO, BA, TARA, NARA 

 
ส ฑาทิพย์ุจันสน1ุุภควรรณุอัตตพรต1 ุเพ็ญพรุแก้วฟ ้งรังษี1ุุและณัฏฐิราุทับทิม1* 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail: ntuptim@hotmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาค ากริยาที่ปรากฏกับรูปเง่ือนไขุTo（と）Ba（ば）Tara (たら) และุNara  
なら）ที่ปรากฏในเว็บไซต์ุkotonoha  ประเภทหนังสือต าราเรียนุและหนังสือเรียนมินนะโนะนิฮงโกะจ านวนุ6ุเล่มุุ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละและแบ่งค ากริยาที่ปรากฏร่วมเป็นสกรรมกริยาและอกรรมกริยาุผลการวิจัยพบว่าุ
1)ุรูปุุ(To) と พบค ากริยาที่ปรากฏร่วมจ านวนุ20ุค าุความถี่ที่พบทั้งหมดุ31ุครั้งุค ากริยาที่พบมากที่ส ดคือ  (Suru)ุする 
พบจ านวนุ8ุค าุคิดเป็นร้อยละุ25.80ุ2)ุรูปุ (Ba) ば พบค ากริยาที่ปรากฏร่วมจ านวนุ49ุค าุความถี่ที่พบทั้งหมดุ127ุครั้งุ
ค ากริยาที่พบมากที่ส ดคือุ(Suru) する พบจ านวนุ31ุค าุคิดเป็นร้อยละุ24.40ุุ3)ุรูปุ(Tara) たらพบค ากริยาที่ปรากฏร่วม
จ านวนุ45ุค าุความถี่ที่พบทั้งหมดุ106ุครั้งุค ากริยาที่พบมากที่ส ดคือุするพบจ านวนุ11ุค าุคิดเป็นร้อยละุ10.37ุและ 
4)ุรูปุ(Nara) なら พบว่าค ากริยาที่ปรากฏร่วมจ านวนุ11ุค าุความถี่ที่พบท้ังหมดุ15ุครั้งุค ากริยาที่พบมากที่ส ดคือุ (Suru) 
する พบจ านวนุ4ุค าุคิดเป็นร้อยละุ26.66ุุ 
 
ค ำส ำคัญ: รูปเง่ือนไข ุค ากริยา ุความถี ่ 
 

Abstract 
 The objective of the study was to examine the verb collocations of If-clause conjunction particles 
called To, Ba, Tara, Nara from textbooks categorized in Kotonoha website and 6 volumn of Minnano 
Nihonko books. The data were analyzed by frequency and percentage and divided into transitive and 
intransitive verbs. The results revealed that there were verb collocations of each particle as followings:  1) 
there were  20 verbs collocating with To covering at 31 times and Suru mostly collocated with To at 8 
times covering at 25.80 2)  there were 49 verbs collocating with Ba covering at 127 times and Suru mostly 
collocated with Ba at 31 times covering at 24.40   3) there were 45 verbs collocating with Tara covering at 
106 times and Suru mostly collocated with Tara at to times covering at 10.37 and 4) there were 11 verbs 
collocating with Nara covering at 15 times and Suru mostly collocated with Nara at 4 times covering at 
26.66 
 
keywords:  if – clause conjunction particles , verb , frequency   
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กำรศึกษำอัตลักษณ์และบทบำทหน้ำของประเพณีล ำผีฟ้ำ ต ำบลนำเสียว อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
A STUDY OF THE ROLES AND PARTICULARITIES OF LAM PI FAH TRADITION IN NA SIAO 

SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE 

 
ฐิติรดาุเปรมปรี1* 

คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิุชัยภูม ิ
*corresponding author e-mailุ: aon_2523@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องุ “การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าที่ของประเพณีล าผีฟ้าุต าบลนาเสียวุอ าเภอเมืองุจังหวัด
ชัยภูมิ” มีวัตถ ประสงค์ุ3ุประการุคือุ1)ุเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของประเพณีุล าผีฟ้าุ2)ุเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ประเพณีล าผี
ฟ้าุและุ3)ุเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีล าผีฟ้าุเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ุุกล ่มเป้าหมายมี
จ านวนุ15ุคนุได้แกุ่ผู้ประกอบพิธีกรรมล าผีฟ้าุพระสงฆ์ุและผู้ร่วมงานประเพณีล าผีฟ้าุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีบทบาท
หน้าที่ทางคติชนวิทยาของ William Bascomุผลการวิจัยพบว่าอัตลักษณ์ของประเพณีล าผีฟ้าคือรูปแบบของการประกอบ
พิธีกรรมุซึ่งสะท้อนบทบาทหน้าที่ตามแนวคิดไดุ้4ุประการุคือุ1)ุสะท้อนวัฒนธรรมุ 2)ุความบันเทิงุุ3)ุการศึกษา และ 
4)ุการยอมรับแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคมุแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีล าผีฟ้าควรให้การสนับสน น
ยกย่องนักปราชญ์ล าผีฟ้าุและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอน รักษ์ประเพณีในท้องถิ่นเพื่อุการสืบทอดประเพณีล าผีฟ้าได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
ค ำส ำคัญ : ประเพณีล าผีฟ้า  อัตลักษณ์  บทบาทหน้าท่ี 
 

Abstract 
 This study of the roles and particularities of Lam Pi Fah tradition in Na Siao Subdistrict, Mueang 
District, Chaiyaphum Province has three objectives: 1) to study the tradition’s particularities, 2) to find out 
its roles in the community, and 3) to explore the ideas of how to further promote this tradition. 
Informants are the performers, Buddhist monks, and the audiences, 15 people in total. Information was 
collected via questionnaires, along with interviews; and was analyzed using the William Bascom’s concept 
of Fore-Function of Folklore. This study found that Lam Pi Fah dance has its particularity as a ritual, and 
its roles are: 1) to convey traditional cultures, 2) for entertainment, 3) for education, and 4) to induce 
acceptance of community members on their social behaviors. For this tradition promotion, Should 
support and praise the Ram Phi Fa and promote ecotourism in local traditions for the sustainable. 

keywords : lam pi fah tradition, particularities, roles 
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กำรพัฒนำตลำดทองค ำแปรรูปเพื่อตลำดอินเดีย 
DEVELOPMENT OF GOLD ORNAMENTS MARKET FOR THE INDIAN MARKET 

 
ศรีส ดาุลลีาส วัฒน์1*ุุและวิภาวรรณุจันทร์ประช ม1 

1คณะบรหิารธ รกิจุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ุนครปฐม 
*corresponding author e-mail : damum_sung@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการในรูปแบบเครื่องประดับทองค าที่นิยมุของชาวอินเดียที่อาศัยใน
ประเทศไทยุด้วยการค้นหาและรวบรวมรูปแบบเครื่องประดับทองค าที่ชาวอินเดียในประเทศไทยต้องการุในรูปแบบตาม
ประเพณีนิยมุและตามสมัยนิยมุโดยศึกษาจากกล ่มตัวอย่างเป็นชาวอินเดียที่อาศัยในประเทศไทยในแขวงพาห รัดและย่านสี่
แยกบ้านแขกุกร งเทพมหานครุผลการวิจัยพบว่าุชาวอินเดียที่อาศัยในประเทศไทยุท่ีมีความต้องการซื้อเครื่องประดับทองค าุ
นิยมที่จะเลือกซื้อตามที่ผู้ประกอบการวางจ าหน่ายตามร้านเครื่องประดับุทางอินเตอร์เน็ทและอาจมีการสั่งท าโดยเฉพาะุการ
เลือกซื้อเครื่องประดับทองค าตามประเพณีุมักนิยมซื้อเป็นเซทุได้แกุ่สร้อยคอุต่างหูุก าไลข้อมือุและแหวนุส่วน
เครื่องประดับทองค าตามสมัยนิยมกล ่มตัวอย่างนิยมซื้อก าไลที่เป็นเส้นเล็กุๆุหลายุๆุเส้นใส่เรียงกัน 
 
ค ำส ำคัญุ:ุการท าให้เปลี่ยนแปลง ุการท าให้ดีขึ้น  ท าให้เจริญขึ้น 
 

Abstract 
 This research aims to explore the needs of gold jewelry which is the most popular ornaments of 
Indians living in Thailand. This research is conducted by searching and collecting the patterns of gold 
ornaments traditionally and fashionably needed by Indians living in Thailand. The samples are Indians 
who lived in Pahurad and Si Yak Ban Khaek, Bangkok.ุThe results show that Indians living in Thailand who 
need gold ornaments are likely to buy them from entrepreneurs who sell them in jewelry stores and on 
the internet and sometimes it can be made by order. Traditionally, ornaments are often purchased in full 
sets; necklace, earrings, bracelets and rings. In term of modern and fashionable gold ornaments, the 
samples in this study are likely to purchase tiny gold bracelets. 
 
keywords :ุchange improvement 
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กำรศึกษำพฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร และทัศนคติของนักศึกษำภำค กศ.ป.ป  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมที่มีต่อ FACEBOOK ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR AND ATTITUDE AT PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 
TYPES OF SATURDAY-SUNDAY STUDENTS TOWARDS FACEBOOK  

OF PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารุทัศนคติของนักศึกษาุภาคุกศ.ป.ปุมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อุFacebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ทัศนคติที่มีต่อุFacebook ของนักศึกษาุภาคุกศ.ป.ปุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจ าแนกตามุุเพศุอาย ุคณะุและุ
ช้ันปีุุผลการวิจัยพบว่าุ1)ุนักศึกษาส่วนใหญ่มีความถี่ในการใชุ้Facebook ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระดับสูงส ด
คือุใช้ท กวันุโดยใช้โทรศัพท์มือถือในการเปิดรับข่าวสารุมีสถานท่ีที่ใช้ในการเปิดรับข่าวสารคือท่ีบ้านุเปิดรับข่าวสารช่วงเวลาุ
21:01 – 00:00ุน.ุมากที่ส ดุมีระยะเวลาในการใช้สูงส ดคือุ1-2ุช่ัวโมงุเปิดรับข่าวสารประเภทการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยจากุเพจกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนักศึกษาส่วนใหญ่รู้จักุFacebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามด้วยตนเองุเห็นว่าเพจที่มีความเร็วุและความทันสมัยในการเปิดรับข่าวสารจากุFacebook มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่มีสูงส ดคือุเพจประชาสัมพันธ์ุส่วนใหญ่เคยแชร์ข้อมูลที่ได้รับจากุFacebook มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามสูงส ดุ1-5ุครั้งุ/ุสัปดาห์ุ2)ุทัศนคติของนักศึกษาุภาคุกศ.ป.ปุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อุFacebook 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากุโดยมีค่าเฉลี่ยุ3.77ุแต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว
พบว่านักศึกษาุภาคุกศ.ป.ปุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีทัศนคติเกี่ยวกับุFacebook ในด้านเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสูงส ดุมีค่าเฉลี่ยุ4.65ุซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีส ดุรองลงมาเห็นว่าุ
เป็นช่องทางของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ดีที่ส ดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุมีค่าเฉลี่ยุ4.47ุซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลางุและต่ าส ดเห็นว่าุเป็นช่องทางที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างุๆุของมหาวิทยาลัยุ(เข็ม/ไทด์/เข็มขัด/
สม ด/กระเป๋าุฯลฯ)ุมีค่าเฉลี่ยุ2.47ุซึ่งอยู่ในระดับปานกลางุ3)ุการเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักศึกษาุภาคุกศ.ป.ปุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อุFacebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมจากกล ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันพบว่าุไม่แตกต่างกันุยกเว้นุเห็นว่าุFacebook เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามุและข้อมูลในุFacebook มีความหลากหลายซึ่งผู้ใช้ต้องมีวิจารณญาณในการเปิดรับข่าวสารุระหว่าง
กล ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05ุและนักศึกษาุภาคุกศ.ป.ปุท่ีมีอาย ุ
คณะุและช้ันปีต่างกันพบว่าุมีทัศนคติโดยรวมต่อุFacebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05   

 
ค ำส ำคัญุ:ุพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารุุทัศนคติุุเฟสบ ๊ค 
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Abstract 

 The objectives of this study were to Media exposure behavior and attitude at Pibulsongkram 
Rajabhat University types of Saturday-Sunday students towards Facebook of Pibulsongkram Rajabhat 
University and for compare difference between attitude at Pibulsongkram Rajabhat University types of 
Saturday-Sunday students towards Facebook of Pibulsongkram Rajabhat University which classification to 
genders, ages, faculties and college years. Research findings were as follows 1)ุMost students have highest 
frequency to use Facebook of Pibulsongkram Rajabhat University to Media exposure at them house by 
mobile phone in everyday so they have highest duration to use media exposure in 21:01 – 00:00 pm. And 
they have highest takes about 1-2 hours. Media exposure of university activities from the service Page of 
Pibulsongkram Rajabhat University Most students knew Facebook at Pibulsongkram Rajabhat University by 
themselves. Research studies Found that the page with speed And modernity in receiving news from 
Facebook at Pibulsongkram Rajabhat University. The highest is Public relations Page Most of them used to 
share information from Facebook at Pibulsongkram Rajabhat University, maximum 1-5 times / week 2) The 
attitude of Phibunsongkram Rajabhat University students, on Pibulsongkram Rajabhat University's 
Facebook Overall, all are in a high level of agreement. With an average of 3.77, but when considering the 
classification, it was found that Saturday-Sunday students Of Pibulsongkram Rajabhat University have an 
attitude about Facebook as an important tool to communicate with others at Pibulsongkram Rajabhat 
University with the highest average of 4.65 which is at the highest level. Followed by that Is the best way 
to collect fees from Pibulsongkram Rajabhat University with an average of 4.47, which is in the middle 
and low levels, which is the way to make a decision to buy different products Of the university (Brooch / 
Ties / Belts / Books / Bags, etc.) with an average of 2.47 which is at a medium level. 3) Comparison of 
general attitudes of Saturday-Sunday students Of Pibulsongkram Rajabhat University on Facebook of 
Pibulsongkram Rajabhat University. Overall, from sample groups of different sex, it was found that Not 
different, except that Facebook is an important tool to communicate with others at Pibulsongkram 
Rajabhat University. And the information on Facebook is diverse, which users have to have discretion in 
receiving the news. Between the sample groups of different genders, there were statistically significant 
differences at the 0.05 level and the students of Saturday-Sunday with different faculties and years of age 
found that The overall attitude towards Facebook of Pibulsongkram Rajabhat University was different at 
Statistical-S level of 0.05 
 
keywords : media exposure behavior, attitude, facebook  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยใน
จังหวัดพิษณ โลก คณะผู้วิจัยท าการศึกษาในผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประย กต์ในหน่วงงานของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดพิษณ โลกุจากข้อมูลส านักสาธารณส ขจังหวัดพิษณ โลกุจ านวนุ95ุคนุเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ต ลาคมุ– พฤศจิกายนุ2562 แบบตัดขวางุCross-sectional studyุเครื่องมือที่ ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ประกอบด้วย 2 ส่วนุได้แกุ่แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปุและแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์แผนไทยด้วย
ข้อสอบแบบถูกผิดุ(True or False)ุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาค่าความถีุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล สร ปผลการวิจัยพบว่าแพทย์แผนไทยมีความรู้ต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทย
อยู่ในระดับปานกลางุคิดเป็นร้อยละุ74.73ุซึ่งกฎหมายที่แพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณ โลกมีความรู้มากที่ส ดคือค าประกาศ
สิทธิผู้ป่วยุคิดเป็นร้อยละุ94.32ุและกฎหมายที่มีความรู้น้อยที่ส ดคือพระราชบัญญัติยาุคิดเป็นร้อยละุ25.27ุุ 

 
ค ำส ำคัญ:  ความรู้ กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยุแพทย์แผนไทยประย กต์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to assess the knowledge about Thai Traditional Medicine laws 
of professionals who work in Thai traditional medicine services in Phitsanulok province. The population 
was 95 Thai traditional medical professionals who work in Thai Traditional Medicine and Applied Thai 
Traditional Medicine service from both public and private sections in Phitsanulok province. The research 
instruments used were divided into two parts including a general information questionnaire and True or 
false test about Thai Traditional Medicine Laws. The quantitative data were collected through the Cross-
sectional study during the period from October 2019 to November 2019. Also, those data were analyzed 
using frequency, percentage, mean, standard deviation and independent sample t-test. The result of the 
study revealed that the level of knowledge in Thai traditional medicine laws of Thai traditional medical 
professionals in Phitsanulok province was at moderate (74.73%). The law that those professionals mostly 
know in common is about the Declaration of patient’ sight (94.32 %) whereas what they rarely know is 
about the Medicine Act (25.27%). 
 
keywords : knowledge thai traditional medicine law thai traditional medicine applied thai traditional  
 medicine 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อ 1.ุเพื่อศึกษาระดับค ณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวุอ าเภอศรีสัชนาลัยุ

จังหวัดส โขทัยุ2.ุเพื่อเปรียบเทียบระดับค ณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวุอ าเภอุศรีสัชนาลัยุจังหวัดส โขทัยุ  
3.ุเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมค ณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวุอ าเภอศรีสัชนาลัยุจังหวัดส โขทัยุกล ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีุได้แกุ่ผู้สูงอาย เพศชายและหญิงท่ีอาศัยอยู่ใน เขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวุอ าเภอศรีสัชนาลัยุจังหวัด
ส โขทัยจ านวนุ340ุคนุเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามุสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าุt – test และ F-test ผลการวิจัยพบว่าุ1) ระดับค ณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวุอ าเภอ
ศรีสัชนาลัยุจังหวัดส โขทัยุโดยภาพรวมอยู่ในระดับุมากุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านุพบว่าุอยู่ในระดับมากุุ3ุด้านุเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยุได้แกุ่สิ่งแวดล้อมุด้านจิตใจุด้านสัมพันธภาพทางสังคมุและอยู่ในระดับุปานกลางุได้แกุ่ด้านร่างกาย 2) การ
เปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบ คคลุพบว่าุเพศุอาย ุสถานภาพุการศึกษาุอาชีพุรายได้ต่อเดือนุแหล่งท่ีมาของรายไดุ้และจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนุท่ีแตกต่างกันุส่งผลให้ระดับค ณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวุอ าเภอศรีสัชนาลัยุจังหวัด
ส โขทัยุไม่แตกต่างกันท กด้านุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ0.05 3)ุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมค ณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวุอ าเภอศรีสัชนาลัยุจังหวัดส โขทัยุเห็นควรให้ภาครัฐออกหน่วยให้บริการตรวจส ขภาพุให้แก่
กล ่มผู้สูงอาย ถึงบ้านหรือช มชนใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการรับบริการุและควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆุเพื่อให้กล ่มผู้สูงอาย 
ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมในเวลาว่างอย่างทั่วถึงุเป็นต้นุ 
 

ค ำส ำคัญ : ค ณภาพชีวิตุุผู้สูงอาย ุุแนวทางการส่งเสริม 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the quality of life of the elderly at Hadsio Municipality, Si 

Satchanalai District, Sukhothai Province, 2) to compare the level of quality of life of the elderly at Hadsio 
Municipality, Si Satchanalai District, Sukhothai Province, 3) to find the guideline for the promotion of quality of life 
of the elderly at Hadsio Municipality, Si Satchanalai District, Sukhothai.  The samples were 340 males and females 
who live in Hadsio Municipality, Si Satchanalai District, Sukhothai Province. The data were collected by using a 
questionnaire and analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  The findings were as 
follows: 1) The level of quality of life of the elderly at Hadsio Municipality, Si Satchanalai District, Sukhothai 
Province overall was at a high level and when considered by items, it was found that there were 3 items at a high 
level ranging from the highest mean to the least mean as follows: environment, mind and social relationship.  
The item which was at a moderate level as follows: physical item.  2)  The comparison classified by personal 
factors was found that gender, age, status, education, career, monthly salary, salary resource, and family members 
that were different resulted in the level of quality of life of the elderly at Hadsio Municipality, Si Satchanalai 
District, Sukhothai with no difference at significantly different of 0.05.  3) The suggestion on the guideline for the 
promotion of quality of life of the elderly at Hadsio Municipality, Si Satchanalai District, Sukhothai Province the 
public sectors should provide the health check for the elderly at home or the community located near their 
homes for the convenient service and promote variety of activities for the elderly to participate in during their 
free time. 
 

keywords: quality of life, the elderly, guideline for the promotionุ 
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กำรศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ภำวะสังคมผู้สูงอำยุของประชำชน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อ 1.ุเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอาย 
ของประชาชนในเขตต าบลเมืองบางยมุอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัย 2.ุเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบ คคลุได้แกุ่เพศุอาย  สถานภาพสมรส จ านวนบ ตรุการศึกษาุอาชีพุรายไดุ้และลักษณะการอยู่อาศัยกับระดับความ
คิดเห็นในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอาย ของประชาชนในเขตต าบลเมืองบางยมุอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัด
ส โขทัยุ3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอาย ของประชาชนในเขตต าบลเมืองบางยมุ
อ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัย กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีุ้ได้แกุ่ชายและหญิงที่มีอาย ระหว่างุ30-59ุปีุที่อาศัยอยู่
ในเขตต าบลเมืองบางยมุอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัยุจ านวน ุ300ุคนุเครื่องมือที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลุคือุ
แบบสอบถามุสถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าุ t – test และ F-test 
ผลการวิจัยพบว่าุ1) ระดับความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอาย ของประชาชนในเขตต าบลุ
เมืองบางยมุอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัยุในภาพรวมทั้งุ5ุด้านุอยู่ในระดับุมากุเมื่อพิจารณารายด้านุโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยุด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีส ดได้แกุ่ด้านการเงินุรองลงมาได้แกุ่ด้านสังคมุด้านร่างกายุด้านที่อยู่อาศัยุ
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีส ดุได้แกุ่ด้านจิตใจุ2) การเปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบ คคลุพบว่าุเพศุอาย  สถานภาพสมรส 
จ านวนบ ตรุการศึกษาุอาชีพุรายไดุ้และลักษณะการอยู่อาศัยุที่แตกต่างกันุส่งผลให้ระดับความคิดเห็นในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอาย ของประชาชนในเขตต าบลเมืองบางยมุอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัยุไม่แตกต่างกันท กด้านุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05 3)ุข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอาย ของประชาชนใน
เขตต าบลเมืองบางยมุอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัยุเห็นควรให้ภาครัฐส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรูุ้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอาย ในด้านอื่นุๆุเช่นุการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอาย ุ
เป็นต้นุ 
 
ค ำส ำคัญ : การเตรียมความพร้อมุุสังคมผูสู้งอาย ุ ผู้สูงอาย  
 

Abstract 
          The objectives of this research were 1) to study the level of opinion on the preparation before 
entering the elderly society of people in Muang Bang Yom Sub-district Sawankhalok District Sukhothai 
Province, 2) to compare the correlation between personal factors: gender, age, marital status, numbers of 
children, education, career, income, living condition and level of opinion on the preparation before 
entering the elderly society of people in Muang Bang Yom Sub-district Sawankhalok District Sukhothai 
Province, 3) to study the guidelines on preparation before entering the elderly society of people in Muang 
Bang Yom Sub-district Sawankhalok District Sukhothai Province.  The samples were 300 males and 
females aged between 30-59 years old living in the area of Muang Bang Yom Sub-district Sawankhalok 
District Sukhothai Province. The data were collected by using a questionnaire and analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  The findings were as follows: 1) the level of 
opinion on the preparation before entering the elderly society of people in Muang Bang Yom Sub-district 
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Sawankhalok District Sukhothai Province overall in 4 facets were at a high level.  When considered by 
item ranging from the highest to the least mean, the highest mean was finance followed by social, 
physical and living facets and the least mean was psychological facet.  2)  The comparison classified by 
personal factors was found that gender, age, gender, age, marital status, numbers of children, education, 
career, income, living condition with difference can result the level of opinion on the preparation before 
entering the elderly society of people in Muang Bang Yom Sub-district Sawankhalok District Sukhothai 
Province with no difference with significantly different at 0.05.  3) The suggestions on the preparation 
before entering the elderly society of people in Muang Bang Yom Sub-district Sawankhalok District 
Sukhothai Province, the public sectors should promote and provide knowledge for the people to be 
aware of the preparation before entering the elderly society of people in other ways such as promoting 
them on career. 
 
keywords : preparedness  elderly society  elderly 
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กำรศึกษำรูปไวยำกรณ์พื้นฐำนที่ปรำกฏในเพลงญี่ปุ่น 
A STUDY OF BASIC GRAMMATICAL FORMS APPEARED IN JAPANES SONGS 

 
ธารารัตน์ุจันทร์รักษ์1*ุุส ภัคขจีุพู่ตระกลู1 ุปิยวัฒน์ุจานตาดี1ุุและกนกรตัน์ุปิลาผล2 

คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail: kruyainewlook2013@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ป ่น ุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยุ 
คือุเพลงญี่ป ่นุ5 ประเภทุๆุละุ5 เพลงุประกอบด้วยุเพลงแจ๊สุเพลงอาร์แอนด์บีุเพลงฮิปฮอปุเพลงป๊อบุและเพลงร๊อคุ
รวมทั้งหมดุ25 เพลงุวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละุผลการวิจัยพบว่าุรูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏใน
เพลงทั้งุ5ุประเภทุมีจ านวนุ24ุรูปุเมื่อพิจารณาความถี่ในการใชุ้พบว่าุรูปที่มีความถี่ในการใช้มากที่ส ดคือ  taidesu 
（たい  です）พบุ34ุครั้งุคิดเป็นร้อยละุ18.88ุรองลงมาคือ ndesu (んです) และุkara（から）พบุ20ุครั้งุและุ18ุครั้งุ
คิดเป็นร้อยละุ11.11ุและร้อยละุ10ุตามล าดับุุส่วนรูปที่มีความถี่ในการใช้น้อยที่ส ดที่ส ดุมีุ9ุรูปคือรูปุteshimaimasu   

（てしまいします）taraiidesu（たらいいです）toiuimidesu（といういみです）tokorodesu（ところです） soudesu（そうで
す）youninarimasu（ようになります）nakerebanarimasen（なければなりません） kamoshiremasen（かもしれません）ุ
และุte (de)（て（で））ุพบรูปละหนึ่งครั้งเท่ากันุคิดเป็นร้อยละุ0.55 
 
ค ำส ำคัญุ:ุ รูปไวยากรณ์พื้นฐาน ุภาษาญี่ป ่นุุเพลงญี่ป ่นุ 
 

Abstract 
 This research aimed to study basic grammatical forms appeared in Japanese song. Data were 
collected from 5 types of Japanese songs: Jazz, Rhythm & Blue, HipHop, Pop and Rock. The data were 
analyzed by using frequency and percentage. The result showed that there were 24 basic grammatical 
forms used in 5 types of Japanese songs. The grammatical form most commonly used is taidesu（たい    で

す） (18.88%).  Next is ndesu（んです）and kara（から） (11.11% and 10%) respectively. The least used 
grammatical form is teshimaimasu（てしまいします）, ุ taraiidesu（たらいいです）,ุ toiuimidesu（といういみです）, 
tokorodesu（ところです）, soudesu（そうです）, youninarimasu（ようになります）, nakerebanarimasen（なければな
りません）,ุkamoshiremasen（かもしれません）และ te (de)ุ（て（で）） (0.55%). 
 
keywords:  basic grammatical form, japanese, japanese songs 
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ควำมต้องกำรกำรใช้ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวชำวจีนของพนักงำน 
แผนกบริกำรส่วนหน้ำของโรงแรมในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

CHINESE LANGUAGE NEEDS TO COMMUNICATE WITH THE TOURIST STAFF OF HOTEL 
FRONT OFFICE IN MUEANG CHIANGMAI DISTRICT PROVINCE 

 
ณัฐวิภาุบ ญเกิด1ุุธมลวรรณุสังข์ส วรรณ1ุุธันยธรุธรรมเนียมใหม่1 ุนรินทร์ทิพย์ุส ขใจช่ืน1 

พนัสุุมัตยะส วรรณ1*ุุและธารีรตัน์ุส นิพันธ์1 
1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mailุ: panus_m@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
วิจัยความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม

ในอ าเภอเมืองุจังหวัดเชียงใหมุ่มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวของ
พนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม ผลของการวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของ
โรงแรมในอ าเภอเมืองุจังหวัดเชียงใหมุ่จ านวนุ80ุคนุจากผลวิจัยพบว่าุ1.ุพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิงุอยู่ในช่วงอาย ระหว่างุ20-30ุปีุมีการศึกษาระดับปริญญาตรีุต าแหน่งพนักงานต้อนรับุมีรายได้ต่อเดือนุ10,000-
15,000ุและมีอาย งานอยู่ในช่วงุ1-5ุปีุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2.ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ชาวจีนุโดยภาพรวมุและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากุเรียงล าดับจากมากไปน้อยุดังนีุ้1.ุด้านการฟังุ2.ุด้านการพูดุและุ
3.ด้านการอ่านุตามล าดับุ3.หมวดค าศัพท์ทั้งุ4ุหมวดุโดยภาพรวมของทั้งุ4ุหมวดอยู่ในระดับมากุเรียงล าดับจากมากไป
น้อยุดังน้ีุ1.หมวดการช าระเงินุ2.หมวดุCheck In และุCheck Out ุ3.หมวดการจองุ5.หมวดห้องพัก 
 
ค ำส ำคัญ : ความต้องการการใช้ภาษาจีนุุพนักงานแผนกส่วนหน้าุุภาษาจีนเพื่อการสื่อสารุุนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 
Abstract 

 Research the need for Chinese to communicate with Chinese tourists of the front desk staff of 
hotels in Mueang District. Chiang Mai Province The objective is to study the level of Chinese language 
requirements for communication with tourists of hotel front desk staff. The result of the research was 
compiled from the data from the front desk staff of the hotels in Mueang District. Chiang Mai, 80 people 
from the research found that 1. The majority of front desk staff members are female between the ages of 
20-30 years, have a bachelor's degree Receptionist position with monthly income 10,000-15,000 And has a 
work life period between 1-5 years. The overall picture is in a high level 2. The need for Chinese to 
communicate with Chinese tourists in overall and in each aspect, it was found at a high level In 
descending order as follows: 1. Listening 2. Speaking and  3. Reading respectively 3. Vocabulary in all 4 
categories. The overall picture of all 4 categories is at a high level. In descending order as follows 1. 
Payment category 2. Check In and Check Out category 3. Reservations category 4. Room categories 
 
keyword : chinese language usage requirementsุ front desk staffุ chinese for communicationุ chinese 

tourists 
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ควำมคำดหวังของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรงำนสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตำก 
PEOPLE IS EXPECTATIONS PUBLIC ADMINISTRATION OF LOCAL GOVERNMENT 

ORGANIZATIONS IN TAK PROVINCE  
 

กรรณสิทธ์ิุสะและน้อย 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : dr.sit1001@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานสาธารณะุและ

2) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุจังหวัดตากุ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบ คคล ประกอบด้วยุเพศุอาย ุการศึกษาุอาชีพุและรายได้ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกล ่ม
ตัวอย่างุจากประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุจังหวัดตาก จ านวนุ400 คน วิเคราะห์ข้อมูลุโดยใช้
ค่าความถีุ่ร้อยละุค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าุt-testุการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวุ(F-test) ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นุจังหวัดตากุโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางุ( =2.88, SD=.15)ุรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางุ5ุด้านุคือุด้านอน รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่ าสูงส ดุ( =3.33, SD=.34)ุรองลงมาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานุ( =3.06, SD=.30)ุโดยด้านการพัฒนาการสาธารณส ขมีค่าต่ าที่ส ดุ( = 2.79, SD=.38)ุอยู่ในระดับน้อยุ
1ุด้านุคือุด้านการพัฒนาสังคมุ( =2.24, SD=.25)ุเพศและอาชีพส่งผลต่อความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตากุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค ำส ำคัญ :ุความคาดหวัง ุการบริหารงานสาธารณะ ุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
The purpose aims to study 1. Level of people's expectations of public administration and             

2. Compare the people's expectations of public administration of the local government organization in 
Tak Province. Classified by the factors. The persons consisted of gender, age, education, occupation and 
income. The questionnaire was collected from a sample group from 400 people who have the right to 
vote in the local administrative organization in Tak Province. Using frequency, percentage, standard 
deviation, t-test, One-Way ANOVA (F-test), test the differences in pairs by Sheffe method. The research 
found that expectation of the people towards the public administration of the local government 
organization in Tak province is at the average level ( =2.88, S = .15) in each aspect. Conservation of 
natural resources and the environment has the highest values ( =3.33, SD = .34), followed by 
infrastructure development ( =3.06, SD = .30), with the lowest level of public health development 
( =2.79, SD = .38) is at this level At least one aspect is social development ( = 2.24, SD = .25). Sex and 
occupation affect people's expectations of public administration of local administrative organizations in 
Tak Province significantly different. Statistically at the level of 0.05. 

 
keywords: expectations, public administration, local government organizations  
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กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
KNOWLEDGE MANGEMENT IN ORGANIZATIONS OF LOCAL ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATIONS WANG THONG DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE 
 

สมนึกุวิโนทัย 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 

*corresponding author e-mailุ: nuekptk2492@gmail com 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยแวดล้อมุปัจจัยกิจกรรมุและการจัดการความรู้ในองค์กรุและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการจัดการความรู้ในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นุอ าเภอวังทองุจังหวัด
พิษณ โลกุกล ่มตัวอย่างใช้คือุบ คคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลกุคือข้าราชการุพนักงาน
จ้างุและลูกจ้างประจ าุจ านวนุ222ุคน ท าการส ่มแบบแบ่งช้ันภูมิแบบเป็นสัดส่วนุใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ุได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและการวิเคราะห์และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยแวดล้อมุปัจจัย
กิจกรรมุและการจัดการความรู้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ุอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลกภาพรวมอยู่ในระดับมากุ
ส่วนตัวแปรสภาพแวดล้อมองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ
0.01ุุุุอยู่ในระดับปานกลางุ( Sr =.44, Sig.=00)ุโดยด้านปัจจัยแวดล้อมได้ให้ความส าคัญไปที่วัฒนธรรมองค์กรุส่วนด้าน
ปัจจัยกิจกรรมได้ให้ความส าคัญไปท่ีการสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างเครือข่ายความรู้ในองค์กรุ 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการความรู้ในองค์กรุุองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
This research aimed to: Study the environmental factors activity factor and knowledge 

management in organizations and the relationship between the environment and knowledge 
management in an organization of local government organizations in Wang Thong District Phitsanulok 
Province. The samples used personnel of the local government organization in Wang Thong District 
Phitsanulok Province are 222 civil servants, employees and permanent employees. Proportional use 
questionnaires to collect data. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and analysis and Spearman rank correlation coefficient.ุ The research found that 
environmental factors activity factor and knowledge management in the local government organization in 
Wang Thong District Phitsanulok Province total is a high level. The organizational environment variables 
have a linear relationship with the knowledge management in the organization with statistical significance 
at the level of 0.01 at the moderate level (= .44, Sig. = 00).ุThe corporate culture As for the activity 
factor, the emphasis is on creating an atmosphere to exchange knowledge and creating a knowledge 
network in the organization. 
 
keywords: knowledge management in organizations, organizations of local government organizations. 
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ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรเทศบำลนครพิษณุโลก 
PUBLIC SATISFACTION WITH SERVICES OF PHITSANULOK MUNICIPALITY  

 
ประเชิญุตรีเนตร ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mailุ: Phaboon36@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ และ 

2)ุเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครพิษณ โลกุจ าแนกตามปัจจัยส่วนบ คคลุคือุ
เพศุอาย ุระดับการศึกษาุและอาชีพุใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกล ่มตัวอย่างุจ านวนุ381ุคนุจากประชาชนุ 
ผู้ที่มาใช้บริการที่เทศบาลนครพิษณ โลกุส ่มแบบเฉพาะเจาะจงุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถีุ่ร้อยละุค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานุ
ค่าุt-testุการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวุ(F-test) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ ผลการวิจัย
พบว่าุความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครพิษณ โลกภาพรวมอยู่ในระดับมากุรายด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีส ดคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกุ( =4.27, S.D.=.37) อยู่ในระดับมากุ2ุด้านุคือด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการุ( =4.10, S.D.=.52) ุและด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ุ( =4.08, S.D.=.29) ระดับการศึกษาุและอาชีพุ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครพิษณ โลกุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีุมีความพึงพอใจมากกว่าการศึกษาระดับอน ปริญญาหรือเทียบเท่า  และอาชีพรับ
ราชการมีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจุ  

 
ค ำส ำคัญ:ุความพึงพอใจุุการให้บริการุุเทศบาลนครพิษณ โลก 
 

Abstract 
This research aimed to 1)ุStudy level of public satisfaction with services and 2) Compare public 

satisfaction with the services of Phitsanulok Municipality. Classified by personal factors such as gender, 
age, education and occupation, the questionnaires were collected from 381 people used the service at 
Phitsanulok Municipality. Random specific and data were analyzed using frequency, percentage, standard 
deviation, t-test, one-way analysis of variance (F-test), test the differences in pairs by Sheffe method.         
The research found that public satisfaction with the services of Phitsanulok Municipality total high level. 
The aspect of each was at the highest level, namely facilities ( =4.27, S.D.=.37). In 2 levels process / 

service procedures ( =4.10, S.D.=.52) and the service provision of staff ( =4.08, S.D.=.29), educational 
level and occupation affect public satisfaction towards the service of Phitsanulok Municipality. Differences 
were statistically significant at the level of 0.05 by higher education level than bachelor's degree. More 
satisfied than a diploma or equivalent and civil service professionals are more satisfied than those of state 
enterprise workers. 

 
keywords: satisfaction,ุservice,ุphitsanulok municipality 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรปู เพื่อกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 
ทำงบัญชขีองผู้ประกอบกำรธุรกิจโฮมสเตย์ในอ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 

FACTORS INFLUENCING EFFICIENCY OF ACCOUNTING SOFTWARE 
FOR ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT OF HOMESTAY BUSINESS 

OWNERS IN CHAING KHAN DISTRICT LOEI PROVINCE 
 

อ าภาภัทร์ุวสันต์สก ล 
คณะวิทยาการจัดการุมหาวิทยาลยัราชภัฏเลยุเลย 

*corresponding author e-mailุ: Am_lru@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปุและทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปุเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีุของผู้ประกอบการธ รกิจ  
โฮมสเตย์ในอ าเภอเชียงคานุจังหวัดเลยุกล ่มตัวอย่างคือุผู้ประกอบการที่ท าธ รกิจโฮมสเตย์ในอ าเภอเชียงคานุจังหวัดเลยุ  
โดยใช้วิธีเลือกกล ่มตัวอย่างแบบเจาะจงุซึ่งพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเองและลักษณะของกล ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นไป
ตามวัตถ ประสงค์ของการวิจัยุจ านวนุ30 รายุเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามุโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาุและการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพห คูณุผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของโปรแกรมส าเร็จรูปุเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี
ของผู้ประกอบการธ รกิจธ รกิจโฮมสเตย์ในอ าเภอเชียงคานุจังหวัดเลยุโดยรวมอยู่ในระดับมากุและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปุเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีุได้แกุ่ปัจจัยด้านค ณภาพระบบ
สารสนเทศทางบัญชีุและการสนับสน นจากเจ้าของธ รกิจุในขณะที่ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานุและค ณลักษณะ
เฉพาะของผู้ใช้งานุไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปุเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  
ทางบัญชีุ 

 
ค ำส ำคัญุ:ุประสิทธิภาพุโปรแกรมส าเร็จรูปุระบบสารสนเทศทางบัญชีุโฮมสเตย์ 
 

Abstract 
This research study was aimed to study the efficiency level of using accounting software for 

accounting information system management for homestay business owners in Chaing Khan District, Loei 
province. The samples were 30 homestay business owners in Chiang Khan District, Loei province who 
were purposively selected based on the researcher’s decision and the desired characteristics stated by 
the objectives of the research. Interview and questionnaire were used as research instruments. Descriptive 
statistics and multiple regression analysis were implemented. The research results showed that the 
efficiency of accounting software for accounting information system management for homestay business 
owners was scored at high level. The factors influencing the efficiency of using the software for 
accounting information system management included the quality of accounting information system 
management and support from homestay business owners. On the other hand, the factors of 
participation of users and characteristics of users did not affect the efficiency of using software for 
accounting information system.  

 
keywords : efficiency, accounting software, accounting information system, homestay 
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ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทัศนะของนักทรัพยำกรบุคคล จังหวัดอุทัยธำนี 
LEADERSHIP ADMINISTRATORS IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS  

OF PERSPECTIVE HUMAN RESOURCE OFFICER UTHAI THANI PROVINCE  
 

สรรเสริญุค าภูแก้ว 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 

*corresponding author e-mailุ: Sansern1962eiei@gmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาุ1) ระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุและุ           

2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบ คคลุจังหวัดอ ทัยธานีุจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบ คคล ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากกล ่มตัวอย่างุคือนักทรัพยากรบ คคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุ
จังหวัดอ ทัยธานีุ64ุแห่งุจ านวนุ75 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t – test, One-Way ANOVA และท าการการเปรียบเทียบรายคู่หากพบความแตกต่างโดยด้วยวิธีของเซฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบ คคล จังหวัดอ ทัยธานีุุุุุ
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากุรายด้านพบว่าระดับภาวะผู้น าเรียงจากมากไปหาน้อยคือุด้านการกระต ้นทาง
ปัญญาุ( ุ= 3.82, SD=.43) ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอ ดมการณ์ ุ( ุ= 3.68, SD=.48) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจุุุุุุุุุุ
( ุ= 3.58, SD=.44) และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบ คคลุ( ุ= 3.51, SD=.31)ุส่วนสถานภาพแตกต่างกันทางด้านุ
เพศุอาย ุระดับการศึกษาุและต าแหน่งงานุมีทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุจังหวัด
อ ทัยธานีไม่แตกต่างกัน 

 
ค ำส ำคัญ :ุภาวะผู้น าุุผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุุนักทรัพยากรบ คคล 
 

Abstract 
The purpose aims to study: 1) Level of leadership in local government organization 

administrators and 2) Comparing the leadership of local government organization leaders in accordance 
with the views of human resource personnel Uthai Thani Province. Classified by personal factors use 
questionnaires to collect from the sample. The human resource manager of a local government 
organization were 75 people in Uthai Thani Province. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t - test, One-Way ANOVA and comparison of pairs by finding the 
difference by using Scheffe’s Method.ุ The results found that leadership of the local government 
organization administrators as perceived by human resource personnel. Uthai Thani Province. In overall 
and in each level, at a high level In each aspect, it was found that the leadership level, in descending 
order, was Intellectual stimulation ( =3.82, SD=.43), the use of ideological influence ( =3.68, SD=.48), 

motivation ( = 3.58, SD=.44 ). The consideration of individuality ( ุ= 3.51, SD = .31) while their status are 
different in sex, age, education level And job positions There is a viewpoint about the leadership of the 
local government organization leaders Uthai Thani province is not different. 

 
keywords: leadership, administrators in local administrative organizations, human resource personnel 
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สภำพปัญหำด้ำนกำรสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภำค 5 
THE PROBLEMS MORAL TEACHINGS OF MONKS IN CLERGY REGION 5 

 
ศิธาชัยุศรีอ ดม 

คณะศลิปศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 
*corresponding author e-mailุ: Sitachai919@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาคุ5 

และเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาคุ5ุจ าแนกตามปัจจัยส่วนบ คคลุ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามุจากกล ่มตัวอย่างที่เป็นพระสอนศีลธรรมคณะสงฆ์ภาคุ5ุจ านวนุ
226ุรูป สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าุF-test (One-Way ANOVA) 
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของุScheffe ผลการวิจัยพบว่า พระสอนศีลธรรมคณะสงฆ์ภาคุ5 มีความคิดเห็นสภาพ
ปัญหาด้านการสอนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( =1.95 SD.=.28)ุส่วนรายด้านสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
เรียงจากมากไปหาน้อยุคือด้านการด าเนินการสอนุ( =2.04,ุSD.=.39)ุด้านการผลิตสื่อุ( =2.02,ุSD.=.40)ุด้านเนื้อหา
และหลักสูตรุ( =1.95,ุSD.=.40)ุและด้านการวัดผลประเมินผลุ( =1.81,ุSD.=.41)ุการเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหา
ด้านการสอน พบว่าุการศึกษาระดับแผนกบาลีและระดับการศึกษาแผนกสามัญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ
.05ุส่วนด้านอื่นุๆุไม่พบความแตกต่าง 

 
ค ำส ำคัญ: การสอนุุพระสอนศลีธรรมุุคณะสงฆภ์าค 

 

Abstract 
This research aims to level of the problems moral teachings of monks in Clergy Region 5 and 

compare level problems of the teaching of the moral the teaching of the morality in the Clergy Region 5, 
classified by personal factors. The tools used to collect data were questionnaires. From a sample of 226 
morals from the Clergy Region 5, statistic data analysis with frequency, percentage, mean, standard 
deviation, F-test (One-Way ANOVA), test the individual differences by Scheffe method.The research found 
that moral teachings of the Clergy region 5, had an average viewpoint of teaching problems at a low level 
( =1.95 SD.=.28)ุwhile the problems of teaching problems were at a low level. In descending order is the 
teaching process ( =2.04, ุ SD.=.39) ุ  in the media production ( =2.02, ุ SD.=.40 in the content and 
curriculum ( =1.95,ุSD.=.40)ุ and evaluation ( =1.81,ุSD.=.41)ุcomparing the level of teaching problems, 
it was found that the education levels at department and general education levels were statistically 
different at the .05 level, while other aspects were not different. 

 
keywords: teaching, moral teaching, region clergy 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ ำเภอบำงระก ำ จังหวัดพิษณุโลก 

FACTORS AFFECTING PERFORMANCE OF PERSONNEL LOCAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATIONS BANG RAKAM DISTRICT PHISANULOK PROVINCE  

 
มานพุเกตเมฆ 

คณะศลิปศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 
*corresponding author e-mailุ: manop.km@hotmail.com  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุอ าเภอบางระก าุจังหวัดพิษณ โลกุจ าแนกตามสถานภาพส่วนบ คคล ุุุ
กล ่มตัวอย่างุคือข้าราชการท้องถิ่นุจ านวนุ67ุคนุพนักงานจ้างุ147ุคนุและลูกจ้างประจ าุ8ุคนุจ านวนุท้ังสิ้นุ222ุคน  ุ
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลุสถิติวิเคราะห์ข้อมูลุสถิติพื้นฐาน ได้แกุ่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบสมมติฐานุจ าแนกตามเพศใช้ t-testุจ าแนกตามประสบการณก์ารท างานุและประเภทบ คลากรุใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าเอฟ (F-test) ทดสอบภายหลัง (Post Hoc.) เพื่อหาคู่ท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธี
ของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่าุระดับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบ คลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นุอ าเภอบางระก าจังหวัดพิษณ โลกุโดยรวมอยู่ในระดับมากุ( =3.67, S.D.=.22) ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งุุุุุุุ
4ุด้านุเรียงจากมากไปหาน้อยคือุปัจจัยด้านกล ่มและองค์กรุ( ุ=3.80, S.D.=.36) ปัจจัยด้านงานุ( ุ=3.66,ุS.D.=.31) 
ปัจจัยด้านบ คคลุ( ุ=3.64,ุS.D.=.46)ุและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานุ( ุ=3.57,ุS.D.=.38) ปัจจัย
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบ คลากรุจ าแนกตามเพศุและประเภทของบ คลากรุโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันุรายด้านพบว่าปัจจัยด้านงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับุ0.05 

 
ค ำส ำคัญ:ุการปฏิบัติงานุุบ คลากรุุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract 

This research aims to study level of factors affecting the operations and to compare the factors 
affecting the performance of the personnel of the local government organization in Bang Rakam District 
Phitsanulok Province. Classified by personal status sample 6 7  local officials, 1 4 7  employees and 8 
permanent employees, total 2 2 2  people use questionnaires to collect data. Statistical analysis basic 
statistical data such as average, standard deviation hypothesis test statistics classified by gender using t-
test classified by work experience and personnel type use one-way ANOVA, F-test, Post Hoc to find 
different pairs. Using the Scheffe’s method. The result found that level of factors affecting the 
performance of personnel of the local government organization Bang Rakam District, Phitsanulok Province 
total in the high level ( = 3.67 , S.D. =. 22), while the 4 sides are in the high level in all 4 levels, sorted 
from highest to lowest. Group and organization factors ( = 3.80 , SD = .36), work factors ( = 3.66 , SD = 
.31), individual factors ( = 3.64 , SD = .46)ุand physical environment factors at work ( = 3.57, SD = .38) 
factors affecting personnel performance classified by gender and type of personnel In which the overall 
picture and each aspect are not different classified by work experience as a whole is not different. In each 
aspect, it was found that work factors were significantly different at the level of 0.05. 

 
keywords: performance, personnel, local government organization 
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พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มีต่ออำหำรไทยในจังหวัดเชียงใหม่ 
BEHAVIOR AND SATISFACTION OF CHINESE TOURISTS TOWARDS THAI FOOD  

IN CHIAN MAI 
 

นฤมลุแมลงภู่1ุ นลินาสน์ุคล่ าคง2ุ บ ญญรัตน์ุจันทรห์อม3 ุศรัญยาุแก้วมาก4ุ พนัสุมัตยะส วรรณ  และHan Rui 

ุ   ุุ  ุุ1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุ2มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
ุ            e-mail.panns_m@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจ ดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมุความพึงพอใจและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลอืกรับประทานอาหาร
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนุในอ าเภอเมืองุจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางแนะน าอาหารไทยให้เป็นที่นิยมต่อนักท่องเที่ยวชาว
จีนุการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณุกล ่มประชากรตัวอย่างุได้แกุ่ผู้บริโภคชาวจีนทั้งชายและหญิงจ านวน  100 คนุที่
เคยรับประทานอาหารไทยในร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวุอ าเภอเมืองุจังหวัดเชียงใหมุ่โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยุผลการวิจัยพบว่าุข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงุมีอาย ุ20-
30ปีุสถานภาพโสดุอาชีพพนักงานเอกชนุรายได้เฉลี่ยต่อเดือนุ30,001-40,000 บาทุการศึกษาระดับปริญญาตรีุโดย
พฤติกรรมที่เลือกรับประทานอาหารไทยเพราะว่ารสชาติของอาหารและราคาที่ไม่แพงุแหล่งข้อมูลที่นักท่องเที่ยวชาวจีนทราบ
นั้นมีสื่อโฆษณาุสื่อโทรทัศน์  สื่อออนไลน์(Weibo) ตามด้วยสื่อออนไลน์(We Chat)ผลสร ปว่าสื่อออนไลน์(Weibo) มีความ
นิยมอยู่ในระดับมากที่ส ดุปัจจัยทีน่ักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกรับประทานอาหารไทยคือุการบริการของร้านค้าุรองลงมาเป็นวิว
ทิวทัศน์และบรรยากาศุโดยภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความพึงพอใจต่ออาหารไทยอยู่ในระดับ
มากถึงปานกลาง ผลการวิจัยยังสามารน าไปใช้ในการประกอบธ รกิจที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับอาหารไทยหรือธ รกิจอื่นที่ใกล้เคียง
และสามารถน าไปต่อยอดในการศึกษาค้นคว้าต่างๆ รุวมถึงช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ท่ีก าลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 

ค ำส ำคัญ : พฤติกรรมุนักท่องเที่ยวชาวจีนุความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to 1) To study behavior and satisfaction in choosing Thai food 

consumption of Chinese tourists in Mueang District Chiangmai Province 2) To study factors affecting food 
choices of Chinese tourists in Mueang District, Chiang Mai Province 3) To be a channel to recommend Thai 
food that is popular with Chinese tourists The research was quantitative research. The sample group is 
100 Chinese consumers, both male and female. Who used to eat Thai food in restaurants and tourist 
attractions in Mueang District, Chiang Mai Province During the period from July to October 2562, The 
researcher used questionnaires as a tool and collected data in the research. Analyze the data and 
analyze it with the finished program. SPSS and Google Online Questionnaires (Google Forms) The research 
found that most of the respondents are female, 20-30 years old, single status, occupation, a private 
employee. Estimate salary 30,001 - 40,000 baht. Bachelor's degree. The behavior of choosing Thai food 
because of the taste of food and the price is not expensive. Information sources that Chinese tourists 
know are advertising media, television media, online media (Weibo), followed by online media (We Chat). 
The conclusion is that online media (Weibo) is popular at the highest level. The factor that Chinese 
tourists choose to eat Thai food is Store service Next is the view and scenery. In general, Chinese tourists 
in Chiang Mai are satisfied with Thai food at a high to moderate level. The research results can also be 
used to operate businesses related to Thai food or other businesses that are nearby and can be used in 
many studies, including marketing channels through popular online media.  Of Chinese tourists. 

 

keywords : behavior, chinese tourists, satisfaction 
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ผลของโปรแกรมฝึกทักษะฟุตบอลร่วมกับเทคนิคเอส เอ คิว ที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูกฟุตบอล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ 

EFFECTS OF FOOTBALL SKILL TRAINING TOGETHER WITH TECHNIQUE SAQ AFFECTING 
DRIBBLING PERFORMANCE OF JUNIOR HIGH SCHOOL CHAIYAPHUM 

วิชัยุเรืองวิกรม1*ุุและอน ชิต แท้สูงเนิน1 

1คณะศึกษาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติุวิทยาเขตส พรรณบ รีุส พรรณบ ร ี
*corresponding author, e-mail: v.ruangvikrom31@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถ ประสงค์ุ1) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมฝึกทักษะฟ ตบอลร่วมกับเทคนิคเอสุเอุคิวุที่มีผลต่ อ
ความสามารถในการเลี้ยงลูกฟ ตบอลุ 2)ุเปรียบเทียบผลของความสามารถในการเลี้ยงลูกฟ ตบอลของกล ่มทดลองกับกล ่ม
ควบค ม กล ่มตัวอย่างุคือ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นุโรงเรียนบ้านลาดใหญุ่ต าบลลาดใหญุ่อ าเภอเมืองุจังหวัด
ชัยภูมิุปีการศึกษาุ2562ุโดยใช้วิธีการส ่มอย่างง่าย จ านวนุ40ุคนุแบ่งกล ่มเป็นกล ่มควบค มและกล ่มทดลองุกล ่มละุ20ุคนุ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แกุ่1)ุโปรแกรมการฝึกทักษะฟ ตบอลุ2)ุเทคนิคเอสุเอุคิวุ3)ุแบบทดสอบความสามารถในการ
เลี้ยงลูกฟ ตบอลุวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุการทดสอบค่าทีุและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบวัดซ้ าุผลการวิจัยพบว่าุ1.ุผลความสามารถในการเลี้ยงลูกฟ ตบอลของกล ่มทดลองและกล ่มควบค มุหลังการฝึกสัปดาห์ทีุ่
4ุหลังการฝึกสัปดาห์ทีุ่6ุและหลังการฝึกสัปดาห์ทีุ่8ุดีขึ้นกว่าก่อนการฝึกตามล าดับุ2.ุความสามารถในการเลี้ยงลูกฟ ตบอล
ระหว่างกล ่มควบค มกับกล ่มทดลองุภายหลังการฝึกสัปดาห์ทีุ่4ุหลังการฝึกสัปดาห์ทีุ่6ุและหลังการฝึกสัปดาห์ทีุ่8ุแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.05ุโดยกล ่มทดลองมีความสามารถในการเลี้ยงลูกฟ ตบอลดีกว่าของกล ่มควบค ม 
 
ควำมส ำคัญ: โปรแกรมการฝึกทักษะฟ ตบอลุเทคนิคเอสุเอุคิวุความสามารถในการเลี้ยงลูกฟ ตบอล 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to 1)ุinvestigate the  effects of football skill training together with 
technique saq affecting dribbling performance 2)ุcompare the results of dribbling performance between the 
experimental group and the control group. The subjects used in this research Male students junior high 
school students from Ban Lad Yai School Chaiyaphum. They were divided into two groups, the control group 
and the experimental group, twenty students per group. The research instrument comprised 1)ุfootball skills 
training programุ2) saq technical training programุ3)ุdribbling performance test. The subjects were training for 
eight weeks, three days per week, Monday, Wednesday, Friday, sixty minutes per day. After the training the 
subjects were tested with the dribbling performance test. The data were analyzed in terms of mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of repeated variance.ุThe results were found that;ุ1. Dribbling performance in 
the experimental group and control group after the four-week, the six-week and eight-week trainings was 
continuously developed.ุ2. Significant differences in dribbling performance were found in the control group 
and experimental group after the four-week, the six-week and the eight-week trainings at the level of .05 Also, 
the dribbling performance in the experimental group was batter than that in the control group. 
 
keyword: football skills training program,ุ saq technical ,ุdribbling performance 
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ ำเภอตะพำนหิน จังหวัดพิจิตร  

THE MOTIVATION AFFECTING DEMAND THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL POTENTIAL 
IN LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN TAPHAN HIN DISTRICT, PHITCHIT PROVINCE 

 
ปาริชาติุุดาวเรือง 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : parichat.d@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบ คลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอตะพานหินุจังหวัดพิจิตรุ2)ุเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
บ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตะพานหินุจังหวัดพิจิตรุ3)ุเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบ คลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตะพานหินุจังหวัดพิจิตรุเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงค ณภาพ กล ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ีคือบ คลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตะพานหินุจังหวัดพิจิตรุวิธีการส ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจงและใช้
สูตรส าเร็จของุTaro Yamaneุจ านวนุ235 คนุส่วนการวิจัยเชิงค ณภาพเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญุได้แกุ่ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นุจ านวนุ12ุคนุเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์ุสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อย
ละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าุt-testุและุF-test ุผลการวิจัยพบว่าุแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบ คลากรุโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงส ดคือด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานุรองลงมาคือด้าน
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติุด้านความรับผิดชอบุด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและด้านการได้รับการยอมรับนับถือุผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบ คลากรพบว่าุระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันุมีผลต่อความต้องการใน
การพัฒนาศักยภาพบ คลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ0.05ุและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบ คลากรคือกระต ้นให้
บ คลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเน่ืองุผู้บริหารควรทราบความต้องการในด้านการพัฒนาท่ีแท้จริงของ
บ คลากรุรวมถึงมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆุเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบ คลากร
และองค์การในระยะยาวต่อไป 
ค ำส ำคัญุ: แรงจูงใจุุความต้องการุุการพัฒนาศักยภาพบ คลากร 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the motivation that affects the development of personnel 

potential in local government organizations, To compare factors that affects demand the development of 
personnel potential in local government organizations andุ set guidelines for personnel development of 
personnel potential in local government organizations in Taphan Hin District, Phichit Province. The research is a 
mixed method: quantitative and qualitative research. The samples were 235 personnel who work in local 
government organizations in Taphan Hin District, Phichit Province by purposive sampling and Taro Yamane’s 
formulaุandุthe qualitative research sectionุ is an interview with key informants were 12 people the permanent 
secretary of the local government. The data were collected by using a questionnaire and analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.ุ The finding indicated that motivation affecting the 
development of personnel potential overall was at a high level.  When considered by items, it was found that the 
highest mean was on operational success, then on the job characteristics, Responsibility, Job progressุ and 
recognition. ุFrom the comparison resultsุof factorsุaffecting the needs of personnel development potential, it 
was found that differentุeducation level affected the needs on development of personnel potential significantly 
different at 0.05ุand theุguideline for personnel development is to stimulate the personnel’s eagerness for self-
developmentุ continuously.  The administrators should be aware of the real need includingุ plan to allocate 
budgets sufficient for various developmentุfor the efficiency and effectiveness for personnel and organization in 
the long term. 
keywords: motivation, needs, personnel development potential 
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การประชุ มวิชาการระดับชาติพุิบูลสงครามวุิจุัยุครุั้งทีุ่ 6ุประจำปีุพ.ศ.ุ2563 

 

กำรศึกษำควำมหมำยของกริยำรูป TE ที่ปรำกฎในข่ำวออนไลน์ NHK หมวดกำรเมือง 
A STUDY OF THE MEANING OF TE FORM VERB APPEARED  

IN POLITICAL NHK ONLINE NEWS 
 
จูน่าุคามะตะ1*ุุุวนิดาุแสงรัตน์1ุุุและศ ภลักษณ์ุวิริยะส มน2 

คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mailุ: wiriyasumon@hotmail.comุ 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีุ้มีจ ดม ่งหมายเพื่อศึกษาความหมายและความถี่ของกริยารูป te ในภาษาญี่ป ่นุที่ปรากฎในข่าว

ออนไลน์ุNHK หมวดการเมืองุรวบรวมข้อมูลจากจากข่าวออนไลน์ุNHK หมวดการเมืองุระหว่างวันทีุ่1ุกรกฎาคมุ-ุวันทีุ่
31ุกรกฎาคมุพ.ศ.ุ2562ุจ านวนุ100ุประโยค ศึกษากริยารูปุte ที่ปรากฏด้วยความถีุ่และค่าร้อยละุผลการวิจัยพบว่าุ
กริยารูปุte ที่ปรากฎในข่าวออนไลน์ุNHK หมวดการเมืองุมีการใช้ในความหมายแสดงล าดับของเหต การณ์ก่อน-หลังมาก
ที่ส ดพบุ57ุครั้งุคิดเป็นร้อยละุ57ุรองลงมาุคือุใช้ในความหมายขยายเหต การณ์หลักและความหมายแสดงสาเหต ุพบุ27ุ
ครั้งและุ12ุครั้งุคิดเป็นร้อยละุ27ุและร้อยละุ12ุตามล าดับุส่วนความหมายแสดงเหต การณ์เกิดเรียงกันุมีการใช้น้อยที่ส ดุ
พบเพียงุ4ุครั้งุคิดเป็นร้อยละุ4ุ 

 
ค ำส ำคัญุ:ุกริยารูปุte ความหมายุข่าวออนไลน์ุNHK หมวดการเมือง 
 

Abstract 
  This research aimed to analyze the meaning and frequency of Japanese “te form” verb  
appeared in political NHK online news. 100 sentences were collected from July 1 - July 31, 2019. The 
data were analyzed by using frequency and percentage. The result showed that  “te form” verb that 
appeared in political NHK online news was most used  57 times (57.00%) in the sequence of events 
before and after meaning. It was used 27 times (27.00%) and 12 times (12.00%) in expanding the main 
event meaning and cause meaning respectively.  It was used only 4 times (4.00%) in chronology meaning.  
 
keywords:  te form verb, meaning, political nhk online news  
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กำรศึกษำกำรใช้ค ำอุทำนภำษำญี่ปุ่นที่ปรำกฏในอนิเมะเรื่องกินทำมะ  
A STUDY OF JAPANESE INTERJECTIONS USAGE APPEARED IN ANIME “GINTAMA” 

 
กนกวรรณุพรพ่อแก้ว1 ุ ช ติมณฑน์ุสังข์ศรีอินทร์1  กนกรัตน์ุปิลาผล1* ุและต่อศักดิ์ุรม่สม้ซ่า1 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลกุ 
*corresponding author e-mail : kanokwanpornpo@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องุการศึกษาการใช้ค าอ ทานภาษาญี่ป ่นที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะปีุ9ุจ านวนุ13ุตอนุโดยหา
ความถี่เป็นค่าร้อยละของค าอ ทานตามบริบทที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องดังกล่าวุผลการวิจัยพบว่าค าอ ทานในภาพรวมพบว่า ุ
ประเภทของค าอ ทานที่มีการใช้มากที่ส ดคือุค าอ ทานประเภทแสดงอารมณ์ุมีค่าความถีุ่97ุครั้งุหรือคิดเป็นร้อยละุ58.08ุ
รองลงมาคืออ ทานประเภทเรียกให้รู้ตัวุมีค่าความถีุ่47ุครั้งุคิดเป็นร้อยละุ27.33ุและค าอ ทานที่พบการใช้น้อยที่ส ดคือค า
อ ทานประเภทตอบรับหรือปฏิเสธุพบความถีุ่23ุครั้งุคิดเป็นร้อยละุ13.77 
 
ค ำส ำคัญุ:ุ  การใชุ้ค าอ ทานภาษาญี่ป ่น อนิเมะุ 
 

Abstract 
 This research aims to study the use of Japanese interjection in anime entitled Gintama season 9 
including 13 episodes, by finding percentage of frequency of interjection for context shown in the anime. 
The results found that the most used interjection type is expression at frequency of 97 times or 58.08 
percent, followed by calling at the frequency of 47 times or 27.33 percent and the least is accepting or 
refusing at the frequency of 23 times or 13.77 percent. 
 
keywords : usage appeared, japanese interjections, anime 
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กำรศึกษำค ำปรำกฏร่วมกับค ำกริยำวิเศษณ์ในภำษำญี่ปุ่น 
A STUDY OF ADVERB COLLOCATIONS IN JAPANESE 

 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุปติญญาุพิริยะ1*  ส นิษาุตั๋นแก้ว1  และุกนกรัตน์ุปิลาผล1 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail: sunisa.tu @psru.ac.th 

ุ 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ค าและชนิดของค าที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับและ

ความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาุและศึกษาความถี่ตามชนิดของค าและค าศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์แสดงระดับ
และความถี่ของสภาพและอากัปกิริยาุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยุคือุต ารามินนะุโนะุนิฮงโกะุ(ฉบับปรับปร งครั้งทีุ่2) เล่มุ
1-4ุุและุเว็บไซต์ุTsukuba  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละุผลการวิจัยพบว่าุค ากริยาวิเศษณ์แสดง
ระดับและความถี่ในต าราุมินนะุโนะุนิฮงโกะุ(ฉบับปรับปร ง) เล่มทีุ่1-4ุมีทั้งหมดุ19ุค าุส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับค ากริยา
มากที่ส ดุยกเว้นุุtotemo (とても)ุุและ motto (もっと)ุปรากฏร่วมกับค าค ณศัพท์มากที่ส ดุค ากริยาวิเศษณ์ที่มีความถี่ในการ
ใช้มากที่ส ดคือ yoku  (よく) ร้อยละุ33.47ุรองลงมาคือ sukoshi (すこし)ุและุtotemo   (とても) ร้อยละุ9.45ุและุ9.42ุ
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาค าศัพท์ที่มีความถี่สูงที่ปรากฏร่วมกับค ากริยาวิเศษณ์ทั้งุ3 ค าดังกล่าวุพบว่าุyoku (よく) เกิด
ร่วมกับุค ากริยาุnaru (なる) มากท่ีส ดุุsukoshi (すこし)ุเกิดร่วมกับุค ากริยาุchigau (違う) มากที่ส ดุส่วนุtotemo (とて
も) เกิดร่วมกับค าค ณศัพท์ุureshii ( 嬉しい) มากที่ส ด 

ค ำส ำคัญุ:ุค ากริยาวิเศษณ์ุค าปรากฏร่วมุภาษาญี่ป ่นุ  
 

Abstract 

 The objectives of the study were to examine the usage of adverb collocations and to 
study the frequency of words co-occurring with adverbs. The data were collected from the textbook 
Minna no Nihongo (2nd Edition) 1-4 and Tsukuba website. The data were analyzed by using frequencyุand 
percentage. The findings indicated thatุadverbs of level and frequency most commonly occurred with 
verbs except totemo (とても)ุand motto (もっと) occurred most with adjectives. Considering the frequency of 
usage, yoku (よく) is the most frequently used (33.4 %).  Followed by sukoshi (すこし) and totemo (とても) 
(9.45 % and 9.42 %,) respectively.  Considering the words co-occurring with adverbs, it was found that 
verb naru (なる) is the most frequently occurred with “yoku”, verb chigau (違う) is the most frequently 
occurred with sukoshi (すこし) and adjective ureshii (嬉しい) is the most frequently occurred with totemo (と
ても). 

keywords:  adverbs, collocation, japanese 
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กำรขับเคลื่อนนโยบำยบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรำยได้น้อย) ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ของประชำชนในเขตอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

THE MOBILITY OF STATE WELFARE POLICY (TICKET FOR LOW INCOME EARNING PEOPLE)  
AFFECTING THE DEVELOPMENT QUALITY OF LIFE FOR THE PEOPLE  

IN SAWANKHALOK DISRICT, SUKHOTHAI PROVINCE 
 

นริศราุบ าย ทธิ ์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : narissara.b@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐุ(บัตรผู้มีรายได้น้อย)ุที่

ส่งผลต่อการพัฒนาค ณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงค ณภาพ 
กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัยุใช้
วิธีการส ่มกล ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและก าหนดขนาดกล ่มตัวอย่างด้วยสูตรส าเร็จของุTaro Yamaneุจ านวนุ386 คน 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามุโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าแจกแจงความถีุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและสถิติเชิงอน มานหาค่าุt-test และุF-test One-Way ANOVA ส่วนการวิจัยเชิงค ณภาพุใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญุ(Key informant) จ านวนุ15ุคนุและด าเนินการจัดระบบของ
ข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วน ามาเขียนแบบพรรณนาความุผลการวิจัยพบว่าความ
คิดเห็นของประชาชนต่อสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐุ(บัตรผู้มีรายได้น้อย)ุที่ส่งผลต่อการพัฒนาค ณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอสวรรคโลกุจังหวัดส โขทัยุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงส ดคือด้านการเข้าถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐานุรองลงมาคือด้านการมีงานท าุด้านการฝึกทักษะอาชีพและด้านการ
ช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินท นุผลการเปรียบเทียบพบว่าุรายไดุ้สถานภาพสมรสและสถานภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐุ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐุ(บัตรผู้มีรายได้น้อย)ุที่
ส่งผลต่อการพัฒนาค ณภาพชีวิตของประชาชนแตกต่างกันุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05ุและแนวทางการส่งเสริม
การขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐุ(บัตรผู้มีรายได้น้อย)ุที่ส่งผลต่อการพัฒนาค ณภาพชีวิตคือุควรมีการก าหนด
นโยบายและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกิดการสร้างงานุสร้างรายไดุ้สามารถเป็นเป็นที่พึ่งต่อตนเองและ
คนในครอบครัวไดุ้เพื่อให้เกิดการพัฒนาค ณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างยั่งยืนุเปรียบเสมือนกับ
การให้เครื่องมือในการหาปลาแก่ประชาชนุโดยไม่เน้นให้ปลาโดยการมอบเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ประชาชนเพียง
อย่างเดียวุอันจะส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกิดภูมิค ้มกันในตัวที่แข็งแกร่งและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้
อย่างมีความส ข 

 
ค ำส ำคัญุ: นโยบายุุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐุุการพัฒนาค ณภาพชีวิต 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the state of driving the state welfare card policy. (Low 

income cards) that affect the quality of life of people in Sawankhalok district Sukhothai It is quantitative 
and qualitative research. The sample group used in this research is people who are welfare holders of 
state living in Sawankhalok district. Sukhothai Data were collected by using a random sampling method 
and specifying the sample size by using 386 Taro Yamane's formula. The data collection tools were 
questionnaires using descriptive statistics, frequency distribution, percentage, mean and standard 
deviation. And inferential statistics for t-test and F-test One-Way ANOVA. Qualitative research The 
interview forms were used as a tool for collecting data from 15 key informants and organized the data 
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system in which the respondents expressed their opinions and suggestions and then wrote the descriptive 
forms. The results of the study revealed that the opinion of the people on the state of driving the state 
welfare card policy (Low income cards) that affect the quality of life of people in Sawankhalok district 
Sukhothai The overall picture is in a high level. When considered in each aspect, it was found that the 
aspect with the highest mean was access to basic necessities. Followed by having a job In vocational skills 
training and in helping to access funding sources The comparison results show that income, marital status, 
and status of state welfare card holders Is a factor that affects the public opinion on the state driving 
policy of the state welfare card (Low income cards) that affect the quality of life development of people 
differently With statistical significance at the level of 0.05 and guidelines for promotion of the driving of 
the state welfare card policy (Low income card) that affects the quality of life development is Policies 
and activities should be formulated to encourage low-income people to create jobs, create income, and 
become reliant on themselves and their family members. In order to improve the quality of life for 
people with sustainable state welfare cards It is like providing tools for fishing to people. By not focusing 
on fish by giving money through state welfare cards only to people This will result in people with low 
incomes to have strong immunity and be able to continue living in society happily. 

 
keywords :  policy, ticket for state welfare, development of quality of life 
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พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำรและทัศนคติที่มีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ของนักศึกษำวิชำนิเทศศำสตร์ 
ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม MEDIA EXPOSURE BEHAVIOR AND ATTITUDES 
TOWARDS ONLINE VIDEO CLIPS OF REGULAR COMMUNICATION ARTS STUDENTS 

PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 
 

วรว ฒิุชูเมอืง  พิษณ ุปราบพินาศุ  วิมพ์วิภาุสักลอ  ศิรินญาุุโกแสนตอุ วราภรณ์ุุจันทะศรุและส วารีย์ุวงศ์วัฒนาุ 
คณะวิทยาการจัดการุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก  

* corresponding author e-mail : sobita.wc@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุุการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติท่ีของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามมีต่อข่าวโทรทัศน์ุและเพื่อเปรียบเทียมความแตกต่างระหว่างทัศนคติุท่ีมีต่อข่าวโทรทัศน์    จ าแนกตามเพศุอาย ุคณะุ
และชั้นปีุผลวิจัยพบว่าุ1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการชมข่าวโทรทัศน์ท กวันโดยชมข่าว  โทรทัศน์ุ15-30 นาทีในช่วงเวลาุ
06.01-12.00 น.ุส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์สถานีวิทย ไทยทีวีสีช่องุ3 ซ่ึงชมข่าว โทรทัศน์สถานท่ีท่ีบ้าน/ท่ีพักอาศัยมากท่ีส ดุและ
มีพฤติกรรมในการชมข่าวโทรทัศน์เฉพาะช่วงท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจุมีลักษณะใน การรับชมข่าวโทรทัศน์มีโทรทัศน์ส่วนตัวเพื่อเปิดชมเอง
โดยอิสระุอีกท้ังยังชมข่าวประเภทรายการข่าว/วิเคราะห์ข่าวจ าวัน  มากท่ีส ดุซ่ึงชมข่าวโทรทัศน์แบบมีการนุาเสนอเน้ือหาท่ีมีความ
หลากหลายุและเชื่อถือข่าวโทรทัศน์สถานีวิทย ไทยทีวีสีช่องุ3 มากที่ส ดุ2) ทัศนคติต่อการรับชมข่าวโทรทัศน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.41 แต่เมื่อแยกพิจารณาเป็นราย ด้านแล้วพบว่าุมีทัศนคติต่อข่าวโทรทัศน์ว่ามีเนื้อหานุาเสนอข่าวทันเหต การณ์
อยู่ในระดับสูงส ดุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.52 ซ่ึงอยู่ใน ระดับมากุรองลงมาุด้านข่าวโทรทัศน์มีเนื้อหาเข้าใจสภาพและปัญหาสังคมมากขึ้นุโดย
มีค่าเฉลี่ยุ4.44 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และต่ าส ดคือุด้านข่าวโทรทัศน์มีเนื้อหาเกาะติดตามสถานการณ์ต่างุๆุได้ดีโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.36 ซ่ึง
อยู่ในระดับมากุ3)การ เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีทัศนคติต่อข่าวโทรทัศน์
ระหว่างกล ่มท่ีมีุเพศ อาย ุและชั้นปีุต่างกันุพบว่าุไม่แตกต่างกันุยกเว้นุนักศึกษาท่ีอยู่คณะต่างกันมีทัศนคติต่อข่าววิทย โทรทัศน์ุ
แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ0.05 
ค ำส ำคัญุ:ุพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารุทัศนคติข่าวโทรทัศน์  
 

Abstract 
             The purpose of this research was to study the media exposure behavior and attitudes of the regular 
program students Pibulsongkram Rajabhat University has on television news and to compare the differences 
between attitudes Towards television news classified by sex, age, faculty and year. The study showed that : Most 
of the students had the behaviors of watching television news every day by watching television news 15-30 
minutes during the time between 06.01-12.00 hrs. Most of them watch TV programs, Thai radio stations, TV 
Channel 3. Which watched television news, the most home / residence place And behaviors in watching 
television news only when there is interesting content Having the characteristics of watching television news and 
having private television for viewing independently And also watch news in the news program category / analyze 
daily news the most Which watched television news with a diverse content presentation and trusting the 
television news from Thai radio station Channel 3 most. 2) The overall view towards television news viewing was 
at a high level. With an average of 4.41, but when considered separately in each aspect, found that Have 
television attitudes that have news content presenting news at the highest level With an average of 4.52, which is 
at a high level, followed by television news with more understanding of social conditions and problems with an 
average of 4.44, which is in the high level and the lowest is television news with good content to follow various 
situations with an average of 4.36 which is in the high level. 3) Comparison of attitudes of regular program 
students Pibulsongkram Rajabhat University That has an attitude towards television news Between groups of 
different genders, ages and years, it was found that there was no difference except students with different 
faculties who had different attitudes towards television news. Differences were different at level 0.5, statistically.  
keywords : media exposure, attitude, television news 
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กำรศึกษำวิธีใช้กลุ่มรูปค ำแสดงหน้ำที่สันธำนในภำษำญี่ปุ่นที่มีควำมหมำยขัดแย้ง 
A STUDY OF THE USAGE OF CONFLICT MEANING CONJUNCTION WORD GROUP  

IN JAPANESE 

พรพิมลุุโตมา1ุส กัญญาุุเมืองชัย1ุุและต่อศักดิ์ุร่มสม้ซ่า1* 
1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : tor402001@yahoo.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
ุการวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาวิธีใช้กล ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ป ่นที่มีความหมายขัดแย้ ง 

“shikashi (しかし)”ุ“keredomo (けれども)ุ”ุ“dakedo (だけど)ุ”ุ“tokoroga (ところが)ุ”ุ“demo (でも)ุ”ุ“soredemo 
(それでも)ุ”ุ“tadash i(ただし)ุ”ุ“noni (のに)ุ” “monono (ものの)ุ”ุและุ“monowo (ものを)” รวบรวมประโยคุ100ุ
ประโยคจากหนังสือพจนาน กรมรูปประโยคภาษาญี่ป ่นุหนังสือโครงสร้างภาษาญี่ป ่นุหนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ป ่นุต ารามินนะุ
โนะุนิฮงโกะุ(ฉบับปรับปร งครั้งทีุ่2)ุเล่มุ1-4 และเว็บไซต์ุKotonoha ผลวิจัยพบว่าุกล ่มรูปค าแสดงหน้าที่สันธานใน
ภาษาญี่ป ่นที่มีความหมายขัดแย้ง มีทั้งที่สามารถใช้ในรูปแบบประโยคที่แทนกันได้และไม่สามารถใช้แทนกันไดุ้ส่วน
สถานการณ์เลือกใช้ไม่สามารถใช้แทนกันไดุ้เนื่องจากการเลือกใช้กล ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสันธานที่มีความหมายขัดแย้งขึ้นอยู่กับ
สภาพหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และในส่วนของระดับของภาษานั้นพบว่าุส่วนใหญ่จะใช้ในภาษาพูดไม่เป็นทางการุรองลงมาุ
คือุภาษาพูดทางการุนอกจากน้ีุกล ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสันธานบางตัวยังสามารถใช้ในภาษาเขียนได้อีกด้วย 

 
ค ำส ำคัญุ:ุกล ่มรูปค าแสดงหน้าท่ีสันธาน  ภาษาญี่ป ่น  ความหมายขัดแย้ง 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the usage of conflict meaning conjunction word group 

in Japanese: “shikashi, keredomo, dakedo, tokoroga, demo, soredemo, tadashi, noni, monono and 
monowo”. 100 sentences were collected from Japanese Sentences Dictionary Book, Japanese Structure 
Book, Japanese Grammar Books Minna no Nihongo (2nd Edition) 1-4 and Kotonoha website. The results 
revealed that conjunction word group in Japanese which have conflict meaning can be used in 
interchangeable structures and can't be used interchangeably. In the chosen situation, they cannot be 
used interchangeably due to the selection of conjunction word group depends on the condition or 
situation that occurs. For the form of language level, most are used in informal spoken languages, 
followed by the formal spoken language. In addition, some conjunctions can also be used in written 
language. 

 
keyword: conjunction word group, japanese, conflict meaning  
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“เมำให้ลืมเธอ”: พฤติกรรมกำรเที่ยวกลำงคืนของนักศึกษำในมหำวิทยำลัย  
กรณีศึกษำสถำนศึกษำในจังหวัดพิษณุโลก 

"DRUNK TO FORGET” : BEHAVIOR NIGHT DISCO BEHAVIOR OF UNIVERSITY STUDENTS 
CASE STUDY IN HITSANULOK 

 
เสาวลักษณ์ุกลิ่นสมาธิ1ุุและชัยพรุอ โฆษจันทร1 

1วิทยาลัยการจดัการและพัฒนาทอ้งถิ่นุมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : saowarak.597@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 บทความเรื่องุ“เมาให้ลืมเธอ”:พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยุกรณีศึกษาสถานศึกษาใน
จังหวัดพิษณ โลกุช้ินนี้เป็นการวิจัยเชิงค ณภาพทางสังคมสงเคราะห์ุโดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณ์ุการสังเกตแบบมีส่วนร่วมุ
โดยมีวัตถ ประสงค์ุ2ุประการคือุ1)ุเพื่อศึกษาม มมองความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสถานบันเทิงแต่ละแห่งในจังหวัด
พิษณ โลกุ2)เพื่อศึกษาสาเหต ของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามุข้อค้นพบที่
ส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยุ2 ประเด็นุ(1)ุสถานบันเทิงในม มมองของนักศึกษาุประกอบไปด้วย 4 ข้อค้นพบหลักได้แกุ่
1.ทัศนคติของนักศึกษาต่อสถานบันเทิงจังหวัดพิษณ โลก 2.แรงขับกับการไปเที่ยวกลางคืน 3.“เที่ยว”ไม่ผิดประเพณี 4.“เอาตัว
รอด” (2)ุสาเหต ของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาุประกอบไปด้วยุ3ุข้อค้นพบหลักได้แกุ่1.“ผ่อนคลาย” ได้จริง
หรือ? 2.สร้างภูมิค ้มกัน 3.เจอเพื่อนและสังคมใหมุ่ซึ่งจากข้อค้นพบการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงม มมองความคิดเห็นและ
สาเหต ของพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาอย่างเห็นได้ชัด 
 
ค ำส ำคัญุ: เที่ยวกลางคืนุุพฤติกรรมุุวัยร ่นุ 

ABSTRACT 
 Articles "Drunk to forget" :Behavior night disco behavior of university students case study in 
Phitsanulok. This is a qualitative research in social work based on interview techniques Participatory 
observation the two main objectives. 1) To view the opinions of students on each of entertainment in 
Phitsanulok. 2)ุ To study the behavior of the nightlife of University students Phibulsongkram. The key 
findings in this research study two issues. 1)ุEntertainment in the perspective of students consists of four 
main findings. 1.ุThe attitude of the students towards entertainment Phitsanulok. 2.ุThrust into the night. 
3."Search"not guilty tradition. 4."Survive" 2 cause of the behavior of student nightlife consists of three main 
findings. 1.ุ "Relax" is true? 2.ุ immunization. 3.ุMeet new friends and socialize. The findings from such 
research reflects the views and opinions of the behavior of student nightlife, obviously. 
 
keywords: disco, behavior, teenagers. 
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บทคัดย่อ 

บทความช้ินนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาุ1.ุความหมายของคนเลี้ยงส นัขุ2.ุศึกษาปัจจัยที่เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยง
ส นัขุและุ3.ุศึกษากระทบทางด้านบวกและทางด้านลบโดยใช้การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์เป็นเครื่องมือในการวิจัยุโดยมี
กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีุ้ได้แกุ่กล ่มผู้เลี้ยงส นัขุของช มชนบ้านเหนือุโดยอาศัยการวิจัยเชิ งค ณภาพในงานสังคม
สงเคราะห์เป็นเครื่องมือุเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ุวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กล ่มตัวอย่างุการวิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่
การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยการน าเทปมาแกะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลุการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักุโดยการเลือก
ประชากรมาอย่างเจาะจงุคือกล ่มผู้ที่เลี้ยงส นัขโดยตรงุข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลุโดยมีข้อค้นพบส าคัญคือุ1.ผู้
เลี้ยงส นัขุช มชนบ้านเหนือุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความหมายของส นัขุไว้ว่าุ“เพื่อน”ุกล่าวคือุผู้เลี้ยงส นัขส่วนใหญ่มี
การให้ความหมายที่เหมือนกันุเนื่องจากุส นัขเปรียบเสมือนเพื่อนของผู้เลี้ยงส นัขุเพราะจากการวิเคราะห์สร ปได้ว่าุผู้เลี้ยง
ส นัขุอาศัยอยู่บ้านเพียงล าพังุต้องการคนในครอบครัวที่จะรับฟังปัญหาชีวิตุรวมถึงท าให้เกิดเสียงหัวเราะกับผู้เลี้ยงส นัขไดุ้
ความหมายความในที่นี่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพื่อนเพราะุเพื่อนในที่นี่คือุการเลี้ยงแบบครอบครัวุการมอบความรักุมอบ
ความอบอ ่นให้แก่กันุหรือการอยู่เป็นเพื่อนกันในท กวัน  2.ผู้เลี้ยงส นัขุช มชนบ้านเหนือุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
เสริมสร้างชีวิตของผู้เลี้ยงส นัขุมีทั้งด้านบวกและด้านลบุกล่าวคือุผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ก่อนเลี้ยง
ส นัขเป็นทางด้านลบุคือุ“ความเหงา”ุความต้องการความรักจากครอบครัวุหรือเพื่อนุซึ่งส่วนใหญ่ลูกจะไปท างานไม่ค่อยมี
เวลาให้กับคนที่ต้องการครอบครัวุจึงท าให้รู้สึกเหงาุเพราะไม่รู้จะค ยกับใครุอีกทั้งยังพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางอารมณ์หลังจากท่ีน าส นัขมาเลี้ยงไปในทางด้านบวกุคือุท าให้อารมณ์ดีุไม่เหงาเพราะุมีเพื่อนุเหมือนกับการมี
ครอบครัวที่อยู่เคียงข้างุเมื่อผู้เลี้ยงอยู่คนเดียวหรอืลูกไมม่ีเวลาให้แต่เขายังมีส นัขที่เป็นเพื่อนุเขาสามารถค ยกับส นัขไดุ้ส นัขรับ
ฟังเขาุเขาสามารถเล่นกับส นัขไดุ้ส นัขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มันท าให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสุจึงส่งผลให้ผู้เลี้ยง
เกิดค ณค่าในชีวิตมากขึ้น 

 
ค ำส ำคัญ: สัตว์เลี้ยงุ ผู้เลี้ยงส นัขุ ค ณค่าในชีวิต 
 

Abstract 
This article is intended to study 1. The meaning of the dog 2. Studying factors that enhance a 

dog's life and 3. Study the positive and negative impacts by using social work research as a research tool 
The samples used in this research are dog breeder groups. Of Ban Nuea community By using qualitative 
research in social work as a tool To use in interviews Analyze the data obtained from the sample 
interview. Data analysis is the data obtained from the interview by using tape to analyze the data. 
Interviewing key informants By selecting specific populations Is a group of people who directly raise dogs 
Data obtained from interviews with data providers With the key findings being 1. Dog shepherd Ban Nuea 
community There is a comment about the definition of dogs as "friends". That is to say, most dog owners 
have the same meaning because dogs are like friends of dogs. Because the analysis concludes that Dog 
shepherd Live at home alone Needing family members to listen to life problems Including causing 
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laughter to the dogs The meaning here cannot be anyone except friends because Friends here Family 
rearing Giving Give each other warmth Or being friends everyday. 2.ุDog shepherd Ban Nuea community 
There are opinions about the factors that enhance the life of the dog shepherd. There are both positive 
and negative aspects, that is, most informants have emotional behaviors before raising a dog. The 
negative side is "loneliness". Needs love from family or friends, which most children do not have time to 
work for. With people who need family Therefore makes you feel lonely Because I don't know who to 
talk with Moreover, it is found that most of the changes in emotional behavior after adopting a dog in a 
positive way make good mood not lonely because having friends is like having a family beside. When the 
person is alone or the child does not have time to give, but he still has a friend dog. He can talk to the 
dog. The dog listens to him. He can play with dogs. Dogs create smiles and laughter for him, it makes the 
mind clear and fresh. Therefore resulting in the person raising more value in life. 

 
keyword: pets, dog shepherd, value in life 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีม ่งศึกษารูปแบบและกระบวนการรับน้องบนพื้นฐานการให้ค ณค่าความเป็นมน ษย์ุและผลกระทบทางบวกและด้าน
ลบท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี1ุหรือน้องใหมุ่ได้รับหลังจากผ่านกิจกรรมรับน้องของทางมหาวิทยาลัยุโดยมีกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีุ
ได้แก่ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีุชั้นปีท่ี1 ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุผู้เขียนได้ท าการเลือกกล ่มตัวอย่างุ
อย่างง่ายมาุจ านวนุ6ุคนุเก็บข้อมูลด้วยการสร้างข้อค าถามขึ้นมาุจ านวนุ6ุข้อเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ุวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์กล ่มตัวอย่างุการวิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่การน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์โดยการน าเทปมาแกะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลุการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักุโดยการเลือกประชากรมาอย่างเจาะจงุคือุกล ่มผู้มีสถานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมุจ านวนุ1 คนุ
และผู้มีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมุจ านวนุ5 คนุรวมุ6 คนุข้อมูลท่ีได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักุผู้เขียนได้จะน ามารวบรวม
จัดหมวดหมูุ่สร ปประเด็นส าคัญุและใช้วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาุหลังจากน้ันได้ด าเนินการพูดค ยแลกเปลี่ยนกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรมรับน้องของทางมหาวิทยาลัยุเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางในการจัด กิจกรรมครั้งต่อๆุไปเพื่อให้ออกมา
สอดคล้องกับจ ดประสงค์ของกิจกรรมโดยมีข้อค้นพบดังน้ี  1.) นักศึกษาชั้นปีท่ี1ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุมีความ คิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการของการจัดกิจกรรมรับน้องอยู่ในระดับท่ีมากพอสมควรุกล่าวคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี1ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่ารูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมรับน้องของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุควรมีการปรับให้รูปแบบของกิจกรรมให้
ทันย คสมัยและมีความเหมาะสมกับนักศึกษาใหม่มากกว่าเดิมุและในเรื่องของความเหมาะสมทางด้านเวลาในการจัดกิจกรรมุ ท่ีเป็น
ความต้องการของนักศึกษาท่ีต้องการให้สอดคล้องกับวัตถ ประสงค์ของโครงการุ2.) นักศึกษาชั้นปีท่ี1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีได้รับทางความรู้สึกด้านบวกและด้านลบจากรูปแบบและกระบวนการของการจัดกิจกรรมรับน้อง 
 

ค ำส ำคัญ:ุกิจกรรมรับน้องุุความคิดเห็นุุพื้นฐานของความเป็นมน ษย์ุุผลกระทบจากกิจกรรมรับน้อง 
 

Abstract 
 This article focuses on the form and process of recruiting children based on human values. And the 
positive and negative effects that first year students Or new students received after passing the university's 
recruitment activities With a sample group used in this study Namely students who are studying first year bachelor 
degree at Phibunsongkram Rajabhat University The author has chosen a simple sample of 6 people. Data was 
collected by creating 6 questions for interviewing. Analyze the data obtained from the sample interview. Data 
analysis Including the data obtained from interviews by using the tape to unpack for data analysis Interviewing key 
informants By selecting the population specifically, the group whose status is the participant in the activity 1 
person and the status of the participants are 5 people in total 6 persons Data obtained from interviews with key 
informants The author will be compiled and categorized. Summarize important points And use methods 
Descriptive data analysis After that, they conducted discussions with those involved in organizing the freshman 
activities of the university. To brainstorm ideas to find ways to organize Next activities To be in accordance with 
the purpose of the activity with the following findings 1.) 1st year students  Pibulsongkram Rajabhat University has 
a high level of opinions about the form and process of the day-to-day activity, that is, most of the first year 
students are of the opinion that the format and process of the activity of the freshmen  Pibulsongkram Rajabhat 
University  The activities style should be adjusted to be modern and more suitable for new students.  And 
regarding the appropriateness of the time for the activities  That is the needs of students who want to be in 
accordance with the objectives of the project2.) 1st year students  Pibulsongkram Rajabhat University  There are 
opinions about the positive and negative effects of the form and the process of organizing the freshman activities. 
 

keywords: recruitment activities, opinions, fundamentals of humanity,  the impact ofุrecruitment activities 
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ุ 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ุภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามท่ีมีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ุและเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ุภาคปกติุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามุท่ีมีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ุจ าแนกตามุเพศุอาย ุและชั้นปีุุ
ผลการวิจัยพบว่าุ1)ุนักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ท กวันุโดยรับรู้ข่าวสารจากสื่อออนไลน์
ประเภทข่าวสังคมท่ัวไปุใช้อ ปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อคลิปวีดิ โอออนไลน์ุคือุโทรศัพท์มือถือุสถานท่ีท่ีรับรู้ข่าวสารจาก
สื่อคลิปวีดิโอออนไลน์จากหอพักุส่วนใหญ่ช่วงเวลาท่ีนักศึกษาใช้ในการรับรู้ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ุคือุช่วงเวลาุ18:01ุ -ุ22:00ุน.ุ
และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านจากุFacebook มากท่ีส ดุ2)ุทัศนคติท่ีมีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ุส่วนใหญ่มีทัศนคติโดย
ภาพรวมต่อข่าวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลน์อยู่ในระดับมากุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.15ุุเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าุุ1.มีทัศนคติุใน
การรับข่าวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลน์ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสูงส ดโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.33ุรองลงมา
คือุการรับข่าวสารจากสื่อคลิปวีดิโอออนไลน์ต่อข้อมูลเน้ือหาท่ีน่าเชื่อถือและผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้วุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.22ุและ
ต่ าส ดคือุประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตัวท่านเองุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.04ุ3)ุการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีมีต่อสื่อคลิปวีดิโอออนไลน์โดยภาพรวมุระหว่างกล ่มตัวอย่างท่ีมีเพศุอาย และชั้นปีต่างกันุพบว่าไม่
แตกต่างกันุ  
 
ค ำส ำคัญุ:ุพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคต ิ วีดิโอคลิปออนไลน์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study media exposure and attitude of students in Communication 
Arts Program. Regular Program, Pibulsongkram Rajabhat University toward Video Clip Media Online and to 
compare the differences between attitudes of students in the regular program of Communication Arts at Phibun 
Songkram Rajabhat University. Have had on online video clips classified by sex, age and year. The study showed 
that : Most students have the behavior of receiving news from online video clips every day. By receiving news 
from online media in the category of general social news. Use the equipment used to receive news from the 
media, video clips, online, namely mobile phones. A place to receive news from the media, video clips online 
from the dormitory. Most of the time the students used to receive news from online media is between 18:01 - 
22:00 hrs. And exposure to the most information online via Facebook. 2) Attitude towards online video clips Most 
of them had an overall view of news from online video clips at a high level. With an average of 4.15 When 
considered separately in each aspect, it was found that 1. There was an attitude in receiving news from online 
video clips, which made it possible to access news sources more quickly, with an average of 4.33, followed by 
receiving news from video clips. Online video on content that has been trusted and has been screened With an 
average of 4.22 and a minimum, which is beneficial to your own lifestyle With an average of 4.04 3) Comparison of 
attitudes of regular program students Pibulsongkram Rajabhat University towards online video clips, as a whole 
Between the sample that have sex Different age and year Found no difference.  
 
keywords : media exposure, attitude, video clips 
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บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุุุการวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาุพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาภาคปกติและทัศนคติของุ
นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นุ
สถาบันอ ดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นุและเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติที่มีต่อุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุในการเป็นสถาบันอ ดมศึกษาท้องถิ่นุโดยจ าแนกตามุเพศุอาย ุคณะุและชั้นปีุผลการวิจัยุ
พบว่าุ1)นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่ส ดคือุติดตามรับข่าวสารจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยุ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความเหมาะสมของข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นุ
สถาบันอ ดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมากที่ส ดุนักศึกษาใช้เครื่องมือสื่อสารในการเปิด รับข้อมูลข่าวสารุ
เกี่ยวกับสถาบันอ ดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยุช่วงเวลาที่นักศึกษาได้รับุ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันอ ดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นุของมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาุ12.01 – 18.00ุน.ุระดับความถี่ทีุ่
นักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารของในมหาวิทยาลัยอยูุ่4 – 5ุวันุ/ุสัปดาห์ุมากกว่าุ30ุนาทีุ– 1ุช่ัวโมงุ2)ุทัศนคติของุ
นักศึกษาที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.14ุเมื่อแยกุ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามนั้นมีความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างช มชนท้องถิ่นุ
สูงส ดโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.23ุซึ่งอยู่ในระดับมากุรองลงมาคือุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมุ
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างท้องถิ่นุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.22ุซึ่งอยู่ในระดับมากุและต่ าที่ส ดคือุมหาวิทยาลัยราชภัฎุ
พิบูลสงครามมีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่นุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.07ุซึ่งอยู่ในระดับมากุ
3)การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติุที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุในการเป็นุ
สถาบันอ ดมศึกษาท้องถิ่นุโดยจ าแนกตามุเพศุอาย ุคณะุและช้ันปีุผลการวิจัยพบว่าุนักศึกษาท่ีมีเพศและชั้นปีแตกต่างกันมีุ
ทัศนคติต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นสถาบันอ ดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นุโดยภาพรวมไมุ่
แตกต่างกันุส่วนนักศึกษาที่มีอาย และคณะแตกต่างกันมีทัศนคติต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นุ
สถาบันอ ดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นุโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05    
  
ค ำส ำคัญุ:ุพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารุทัศนคติุสถาบันอ ดมศึกษาุการพัฒนาท้องถิ่นุ 
  

Abstract 
              The purposes of the study were to  study News exposure behavior of the regular program 
students and the attitudes of the regular program students at Pibulsongkram Rajabhat University on the 
role of Pibulsongkram Rajabhat University in being a higher education institution for local development 
and to compare the differences between the attitudes of the regular program students towards 
Pibulsongkram Rajabhat University. In being a local higher education institution, classified by gender, age, 
faculty and year. The study showed that : 1) Most of the students used the most open channels for 
receiving information. Follow news from the university's website. Most of the students were satisfied with 
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the appropriateness of the news about Pibulsongkram Rajabhat University as the higher education 
institution for local development of the university the most. Students use communication tools to 
receive information about higher education institutions for the local development of the university 
through the university website. The period when students receive information about higher education 
institutions for local development Of the university during 12.01 - 18.00 hrs. The frequency level that the 
students get to know the information of the university is 4 - 5 days / week for more than 30 minutes - 1 
hour. 2) The students' attitudes towards the roles of Pibulsongkram Rajabhat University were at a high 
level. With an average of 4.14. When considering each aspect, it was found that Pibulsongkram Rajabhat 
University has relationships. And a good understanding among the local communities with an average of 
4.23 which is at a high level. Followed by Pibulsongkram Rajabhat University, organized projects or 
activities to enhance good cooperation between the locals With an average of 4.22 which is at a high 
level. And the lowest is Pibulsongkram Rajabhat University has a course to enhance awareness of local 
development. With an average of 4.07 which is at a high level. 3) Comparison of differences between 
attitudes of normal program students Towards Pibulsongkram Rajabhat University In being a local higher 
education institution, classified by gender, age, faculty and year, the research found that students of 
different sexes and years Have attitude towards the role of Pibulsongkram Rajabhat University in being a 
higher education institution for local development the overall picture is not different. Students of 
different ages and faculties have different attitudes towards the roles of Pibulsongkram Rajabhat 
University in being a higher education institution for local development. Overall, the differences were 
different at level 0.5, statistically.   
  
keywords : media exposure, attitude, higher education institutions, local development 
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A STUDY OF BEHAVIOR AND ATTITUDES OF THE REGULAR PROGRAM FACULTY OF 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติุุคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์เน็ตุและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของ
นักศึกษาภาคปกติุคณะวิทยาการจัดการุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสนทนาบน
อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามเพศุอาย ุสาขาวิชาุชั้นปีุผลการวิจัยพบว่าุ1)ุนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมการสนทนาผ่านแอฟเฟซบ ๊คเป็น
หลักุในลักษณะการเข้าไปใช้งานท กวันุ1-2ุชม.ุณุบ้านพักอาศัยของตนเองุในช่วงเวลาุ13 .00ุ–ุ20.00ุน.ุผ่านทางช่องทาง
โทรศัพท์มือถือส่วนตัวุเพื่อสนทนาเหต ผลหลักท่ีท ากิจกรรมผ่านทางโปรแกรมสนทนาเฟสบ ๊ค  เพราะกล ่มเพื่อนใช้บริการมากท่ีส ดุ 
2)ุทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์จากการใช้โปรแกรมสนทนาอินเตอร์เน็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยุ4.08ุเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้วพบว่าุนักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมสนทนาบนอินเตอร์เน็ตสามารถติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบมาก
ท่ีส ดโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.33ุซ่ึงอยู่ในระดับมากุรองลงมามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมสนทนาบนอินเตอร์เน็ตว่ามีส่วนช่วยในการค้าขาย
ออนไลน์สร้างธ รกิจโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.26ุซ่ึงอยู่ในระดับมากุและต่ าส ดมีความคิดเห็นว่าสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน
บนโปรแกรมสนทนาบนอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยุ3.39ุซ่ึงอยู่ในระดับมากุ3)ุการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติุของ
นักศึกษาภาคปกติุคณะวิทยาการจัดการุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ท่ีมีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสนทนาบน
อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมุจ าแนกตามเพศุุสาขาวิชาุและชั้นปีุผลการวิจัยพบว่าุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ0.05ุ
ยกเว้นุอาย ต่างกันมีทัศนคติโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 

ค ำส ำคัญุ:ุพฤติกรรม ทัศนคต ิการใช้ประโยชน์ โปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์เน็ต 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study behavior and attitudes of regular program students. Faculty of 
Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University on the utilization of internet chat programs and compare 
the differences between attitudes of regular program students Faculty of Management Science Pibulsongkram 
Rajabhat University towards the utilization of internet chat programs classified by sex, age, subject area and year. 
The study showed that : 1) Most students use chat programs mainly through Facebook. In the form of daily use 1-
2 hours at one's own home between 13:00 - 20:00 hrs. Via the channel private mobile phone to chat. The main 
reason for doing activities through the Facebook chat program because the group of friends use the service the 
most. 2) The overall attitude towards using the internet conversation program was at a high level. With an average 
of 4.08. Considering in each aspect, it was found that : Most of the students thought that the internet chat 
program was able to communicate in many forms, with the average of 4.33 which was at the high level. Followed 
by opinions about internet chat programs that contributing to online trading, building a business with an average 
of 4.26 which is at a high level. And at the lowest, there are opinions that they can share opinions on internet 
chat programs with an average of 3.39 which is at a high level. 3) Comparison of differences between attitudes of 
regular program students Faculty of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University on the utilization of 
internet chat programs in general, classified by gender,ุ subject, area and year were different at level 0.5, 
statistically. Except for the different age, the overall attitude is not different  
 

keywords : behavior, attitude, utilization, internet chat programs 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1. ศึกษาระดับความผูกพันของบ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชาติ
ตระการุจังหวัดพิษณ โลก 2.ุศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอ าเภอ
ชาติตระการุจังหวัดพิษณ โลกุ3.ุศึกษาแนวทางการส่งเสริมความผูกพันของบ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชาติ
ตระการุจังหวัดพิษณ โลกุเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงค ณภาพุโดยใช้ประชากรท่ีเป็นบ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอชาติตระการุจังหวัดพิษณ โลกุจ านวนุ296 คนุเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บข้อมูลุได้แกุ่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ุโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าแจกแจงความถีุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและใช้สถิติเชิงอน มานหาค่าุt-test และุF-
test One-Way ANOVA ส่วนการวิจัยเชิงค ณภาพุใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญุ(Key informant) จ านวนุ5 คนุโดย
ผลการวิจัยสร ปว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบ คลากรุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงส ดคือด้านความภาคภูมิใจที่มีต่อองค์การุรองลงมาคือุด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ คลากรุุด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและ
ด้านประสบการณ์ท างานุผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าุระดับ
การศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันุมีผลต่อความผูกพันของบ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ.05ุและแนวทางการส่งเสริมความผูกพันของบ คลากรคือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบ คลากร ุมีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ให้บ คลากรมีความเชื่อมั่นุตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันุซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน ุุุมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
ค ำส ำคัญุ: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพัน ุความผูกพัน ุบ คลากร 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the level of commitment of the personnel in local 

administrative organizations in Chat Trakan District, 2) to study the comparative factors affecting the commitment 
of personnel in local administrative organizations in Chat Trakan District, 3) to study the guidelines for promoting 
the commitment of personnel in local administrative organizations in Chat Trakan District Phitsanulok Province. It is 
quantitative and qualitative research by using the population of 296 local government personnel in Chat Trakan 
District Phitsanulok Province. The data were collected by using questionnaires and interview and analyzed by 
using descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics: t-test 
and F-test One-Way ANOVA. In terms of qualitative research, the 5 key informants were interviewed. The research 
findings concluded that the factors that affected employee engagement overall were at a high level. When 
considered by items, it was found that the highest mean was the pride in the organization, followed by the 
relationship between the personnel, the aspects of operation characteristics, and working experience. The 
comparison of factors affecting the commitment of the personnel in the local government organizations was 
found that different educational levels and working periods resulted in the commitment of personnel in the local 
government organizations significantly different at .05 and the guideline to promote the commitment of 
personnel is to build morale for personnel, to have activities to build relationships for personnel having 
confidence as well as having a good attitude to work together for a better effective performance. 

 
keywords : factors affecting commitment, commitment, personnel 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2) ศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุอ าเภอหนองบัวุจังหวัดนครสวรรค์  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณุโดยใช้วิธีการส ่มกล ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงุจ านวนุ2ุกล ่มุได้แกุ่กล ่มตัวอย่างจากบ คลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กุ
จ านวนุ84ุคนุกับการก าหนดกล ่มตัวอย่างจากผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กุด้วยสูตรส าเร็จรูปของุ
“Taro Yamane” ที่จ านวนุ271ุคนุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยุคือุแบบสอบถามุโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าแจกแจง
ความถีุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและใช้สถิติเชิงอน มานหาค่าุt-test และุF-test One-Way 
ANOVA โดยผลการวิจัยสร ปว่าุระดับความคิดเห็นของบ คลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุอ าเภอหนองบัวุจังหวัดนครสวรรค์ุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากุโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่ส ด
คือด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรุรองลงมาคือด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กุด้านเครือข่ายบ คลากรุด้าน
อาคารสถานทีุ่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยุด้านส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยุและด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสน น
จากท กภาคส่วนุและความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นุอ าเภอหนองบัวุจังหวัดนครสวรรค์ุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากุโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ส ดคือด้านอาคารสถานทีุ่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยุรองลงมาคือด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กุด้านบ คลากรุด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรุด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสน นจากท กภาคส่วนุและด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยุผลการ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าเพศุระดับการศึกษาุอาย ุและสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ .05 ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือุควรมีการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งควร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทียมกัน เพิ่มจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงเด็กให้เพียงพอกับจ านวนเด็กุเปิดโอกาสให้
ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาความรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก แยกห้องเรียนกับห้องนอนให้เป็น
สัดส่วน ควรจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาสื่ออย่างหลากหลายและเหมาะสม  เพิ่มสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ควรจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากข้ึน และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของช มชนและจัด
ให้มีเครือข่ายกับช มชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องุเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
ค ำส ำคัญุ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กุ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กุุมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the opinions towards the management of the 

Child Development Centers, 2) to compare the factors affecting the management of the Child 
Development Centers, 3) to study the guidelines for the management of the Child Development Centers 
of Local Government Organizations in Nong Bua District, Nakhon Sawan Province.  It is a quantitative 
research using purposive random sampling into 2 groups.  The first group of samples were 84 personnel 
responsible for managing the Child Development Centers and 271 parents of the students of the Child 
Development Centers by using Taro Yamane’s formula. The data were collected by using a questionnaire 
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and analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, and 
using inferential statistics: t-test and F-test One-Way ANOVA.  The findings indicated that the level of 
opinions of the personnel responsible for the administration of the Child Development Centers of the 
Local Government Organizations in Nong Bua District, Nakhon Sawan Province overall was at a high level. 
highest mean was academic and curriculum activities followed by the management of Child Development 
Centers, Network of personnel, Building Environment and safety, Promoting early childhood development 
and participation and support from all sectors. The opinions of the students' parents towards the 
management of the Child Development Centers of the Local Government Organizations in Nong Bua 
District, Nakhon Sawan Province overall were at a high level. The highest mean was the buildings 
Environment and safety followed by the administration of the Child Development Centers, academic 
personnel and curriculum activities, support from all sectors, and the aspect of supporting the early 
childhood development network. The comparison of factors affecting the administration of the Child 
Development Centers found that gender, educational level, age, and the local administrative 
organizations had different effects on opinions with statistical significance at .05. As for the suggestions 
regarding the management of the Child Development Centers, there should be a budget increase for the 
development of Child Development Centers and each Child Development Center should be allocated an 
equal budget; increase the number of teachers/care keepers /babysitters to meet the number of children; 
provide opportunities for teachers/care keepers to receive knowledge development; arrange the 
environment suitable for the learning of children; separate classrooms and bedrooms.  In addition, they 
should set up the budget for procuring various media appropriately, add modern teaching media. 
Furthermore, more activities should be organized for parents and children in the centers, increase the 
role of community involvement and establish a network with related communities and agencies for the 
continuous early childhood development. 
 
keywords: child development center, management of child development center, standard operation of 

child development center. 
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*corresponding author e-mailุ: Chatri_lawyer@hotmail.co.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองุความโน้มเอียงทางการเมืองุการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองุการมีส่วนร่วมทางการเมือง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร กล ่มตัวอย่างคือมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพิจิตรุจ านวน 400 ราย เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จังหวัดพิจิตรภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางุการกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.01 (

Sr  = .145)ุอยู่ในระดับต่ ามากุการติดตามข่าวสารทางการเมืองุุุ
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.01ุ(

Sr  = .300) อยู่ในระดับต่ าุ
การกล่อมเกลาทางการเมือง (A) ความโน้มเอียงทางการเมือง (B)ุและการติดตามข่าวสารทางการเมืองุ(C) กับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ร่วมกันอธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ร้อยละ 
(R2) = 52.5 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = -7.923 + .467 (A) + .385 (B) + .492 (C)   

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Ẑ = .556 (A) + .489 (B) + .578 (C)     
 
ค ำส ำคัญ:ุการมีส่วนร่วมุุการเมืองุุระบอบประชาธิปไตย  

 
Abstract 

This research aims to study level of political refinement. Political inclination following political 
news political participation and factors related to the political participation in democracy of the people in 
Phichit Province. The samples were 4 0 0  voting rights in Phichit Province, Quantitative research use 
questionnaires to collect data and data analysis using mean statistics, standard deviation, analysis of the 
Spearman correlation coefficient. The results found that political factors in democracy of the people in 
Phichit Province in general and in each aspect at a medium level. The politicalization had a significant 
correlation with the political participation at the statistical significance of 0 .01 ุ(

Sr = ุ.145 )ุat very low 
levels. While following political news correlated with political participation with statistical significance of 
0.01ุ(

Sr =ุ.300)ุlow level. Political refinement (A), political inclination (B) and political follow-up (C) and 
political participation were statistically significant at the 0.01 level. Political participation, percentage (R2)ุ=ุ
52.5 

Forecasting equations in raw scores Ŷ = -7.923ุ+ุ.467ุ(A) + .385ุ(B) + .492ุ(C) 
Forecasting equations in the form of standard scores Ẑ = .556ุ(A) + .489ุ(B) + .578ุ(C) 

 
keywords: participation, political, democracy 
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พฤติกรรมกำรเคำรพกฎหมำยจรำจรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเอกชนในภำคเหนือ 
BEHAVIOR IN RESPECTING TRAFFIC LAW  

OF PRIVATE UNIVERSITY STUDENTS IN NORTHERN REGION 
 

ญาติพิชัยุกลิ่นเจริญ 
คณะนติิศาสตร์ุมหาวิทยาลยัพิษณ โลก พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail: Yati_1957@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจ ดประสงค์เพื่อศึกษาุ1)ุพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรุ2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

บ คคล ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือในกฎหมาย ปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายกับพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจร และ 
3) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ  ใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกล ่มตัวอย่างุคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีุมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือุจ านวน 286 คน โดยวิธีการ
ส ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน จากนั้นท าการส ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืนดว้ยวิธีการจับสลาก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลุค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนุและการวิเคราะห์การถดถอยพห คูณุผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมากุ( =3.58,ุ
SD.=.37)ุตัวแปรปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายุและปัจจัยด้านการยอมรับกฎหมายุสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเคารพ
กฎหมายจราจรได้ร้อยละ 20 (R2 = 0.203) ตัวแปรปัจจัยด้านการบังคับใช้กฎหมายสามารถท านายพฤติกรรมในการเคารพ
กฎหมายได้สูงกว่าตัวแปรอื่น คือถ้าการบังคับใช้กฎหมายระดับสูงก็จะมีพฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือในระดับสูงตามไปด้วย  
 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมุุการเคารพกฎหมายจราจร ุมหาวิทยาลัยเอกชน 
 

Abstract 
This research aims to study 1 ) ุRespect for traffic law behavior 2 )ุThe relationship between 

personal factors legal acceptance factor law enforcement factors and behavior in respect of traffic law 
and 3 ) ุ Factors affecting traffic behavior respect for private university students in the northern region 
questionnaires were used to collect data from sample groups namely undergraduate students private 
universities in the north, comprised of 2 8 6  people, using a randomized, stratified random sampling 
method. Then randomly put it back easily by lottery statistics used to analyze the data for the mean, 
standard deviation analysis of the Spearman correlation coefficient and multiple regression analysis. The 
result found that behavior in respecting traffic law of Private university students in the northern region 
total high level ( =3.58,ุSD.=.37)ุand factors for legal acceptance can predict behavior in respect of traffic 
laws by 20 percent (R2ุ=ุ0.203).ุThe law enforcement factors can predict behavior in respect of the law 
higher than other variables law enforcement is high level, it will have the behavior to respect traffic laws 
of private university students in the high level as well. 

 
keywords: behavior, respect for traffic laws  private university students 
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กำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนที่ส่งผลต่อควำมร่วมมือในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ของผู้ขับข่ีรถสองและสำมล้อเครื่องในเขตเทศบำลนครพิษณุโลก  

ROAD SAFETY MANAGEMENT AFFECTING LAW  
ENFORCEMENT COOPERATION OF TWO AND THREE WHEELERS IN PHITSANULOK  

 

พิสิฐพลุพาน รัตน์ 
นิติศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 

corresponding author: Pisitpol51@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาระดับของการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทาง

ถนนและระดับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่องุและความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนกับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่อง
ในเขตเทศบาลนครพิษณ โลก กล ่มตัวอย่างคือผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณ โลก วิจัยเชิงปริมาณจ านวนุ396ุ
และวิจัยเชิงค ณภาพได้กล ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่าุการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนภาพรวมอยู่ในระดับมากุ( =3.74,ุSD.=.28) อยู่ในระดับมากท กด้านุโดยให้ความส าคัญในการจัดการงานบริการทาง
การแพทย์มากท่ีส ด ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายของผู้ขับขี่รถสองและสามล้อ  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางุ
( =3.55,ุSD.=.35)ุรายด้านอยู่ในระดับมากคือด้านความร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความส าคัญมากกว่าด้านุอื่น ๆุ
รองลงมาคือด้านความร่วมมือในการแก้ปัญหาหาความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่องุด้านอื่นุๆุอยู่ในระดับปานกลาง 
การจัดการความปลอดภัยทางถนนตามกฎหมายกับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่อง  

มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ.01 ในระดับปานกลางุ( Sr = .52**)ุรายด้านให้ความส าคัญ

กับการให้การศึกษาอบรมุมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง  ( Sr = .59**) ด้านการให้บริการทางการแพทย์มี

ทิศทางตรงกันข้ามอยู่ในระดับต่ าุ( Sr = -.43**)ุ 
 

ค ำส ำคัญ:ุการบังคับใช้กฎหมาย  การจัดการความปลอดภัยทางถนนุ ผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่อง 
 

Abstract 
The research found that the level of road safety management in accordance with the road safety law 

and the level of cooperation in law enforcement of two- and three –wheeler drivers (PTW). The relationship 
between road safety management according to road safety law and cooperation in law enforcement of PTW 
drivers in Phitsanulok municipality. The samples were PTW motorcyclists in Phitsanulok municipality. Quantitative 
research number 396 and qualitative research obtained a total of 10 people. The research instruments were 
questionnaires and interview forms. Data analysis using mean statistics standard deviation and Spearman 
correlation coefficient analysis. The result found that total road safety management is at a high level ( =3.74,ุ
SD.=.28) high level in all aspects. Especially focus on managing medical services the most. ุ Cooperation in 
enforcement law of motorcyclists total moderate level ( = 3.55, SD.=.35).  Each aspect was at a high level, 
namely, cooperation in the implementation of the law gave more importance than other, followed by 
cooperation in to solve the problem of the safety of PTW and other motorcyclists in the medium level. Legal 
Road Safety Management and Law Enforcement Collaboration of PTW driver correlation with statistical 
significance at the .01 level. Moderate level ( Sr = .52 **) in each aspect. The importance of providing education 

and training correlations were in the same direction at a moderate level ( Sr = .59 **). The medical services had 

the opposite directions at a low level ( Sr = -.43 **). 
 

keywords: law enforcement, road safety management, two- and three –wheeler drivers 
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กำรบังคับใช้กฎหมำยจรำจรภำยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของสถำนีต ำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

TRAFFIC LAW ENFORCEMENT IN THE AREA OF RESPONSIBILITY OF MUEANG PHISANULOK 
POLICE STATION MUEANG DISTRICT PHISANULOK PROVINCE 

 
ไกรจักรุภักดณีรงค ์

คณะนติิศาสตร์ุมหาวิทยาลยัพิษณ โลก พิษณ โลก 
*corresponding author e-mail: Kraijak.121516@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรุเปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมาย
จราจร จ าแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และศึกษาปัญหา อ ปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้กฎหมาย
จราจร ภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรเมอืงพิษณ โลกุอ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลก เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงค ณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เลือกกล ่มตัวอย่างจากผู้มารับบริการที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณ โลกุแบบบังเอิญ  300 คนุและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  5 คน สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลุคือุค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test (One-way ANOVA) ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการุ
Scheffeุข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  น าเสนอเป็นความเรียงประกอบ
ตาราง แจกแจงความถี่ วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ตามวัตถ ประสงค์การวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การบังคับใช้กฎหมายจราจร
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณ โลกุอ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย ( =3.91, SD.=.43) รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งุ4ุด้านุเรียงจากมากไปหาน้อยคือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรุ( =4.21, SD.=.52) ด้านเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและอ ปกรณ์ต่างๆ  ( =4.01, SD.=.40) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน  ( =3.82, SD.=.56) และด้านการให้บริการแก่ประชาชน  ( =3.52,SD.=.67)
ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณ โลกุอ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลก  ที่มีปัจจัยส่วนบ คลุคือุเพศ อาย ุ
การศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายจราจรไม่แตกต่างกัน  ปัญหาและอ ปสรรคุประชาชน
ยังไม่เข้าใจกฎหมายจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเจ้าหน้าที่จราจรไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ เมื่อ
จะมีการปิดเส้นทางในการสัญจรไปมา ด้านการให้บริการแก่ประชาชนการบริการกับประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร  ด้าน
เครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจรและอ ปกรณ์ต่างุๆ สัญลักษณ์จราจรบนท้องถนนไม่ค่อยชัดเจน มีการช าร ดเสียหายการ
ติดตั้งบนท้องถนนไม่ค่อยมีความเหมาะสม ปัญหาอ บัติเหต จากการใช้รถจักรยานยนต์มากท่ีส ด ข้อเสนอแนะ ด้านการบังคับใช้
กฎหมายต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กฎหมายจราจรกับประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนต้องมี
การประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งให้ทราบก่อนเมื่อจะมีการปิดเส้นทาง การจราจร ด้านการให้บริการแก่ประชาชนต้องให้ความ
สนใจ เอาใจ ใส่ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และบริการด้วยความเต็มใจ ด้านเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจรและอ ปกรณ์ต่างุๆ 
ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ส จริต เป็นธรรม  

 
ค ำส ำคัญ : การบังคับใช้กฎหมายุ กฎหมายจราจรุ สถานตี ารวจภธูรเมืองพิษณ โลก 

 
Abstract 

This Research aims to study the level of traffic law enforcement comparison of traffic law 
enforcement classified by gender, age, education level, occupation, and study of problems, obstacles, 
and suggestions for the enforcement of traffic laws. Within the jurisdiction of Mueang Phitsanulok Police 
Station, Mueang District, Phitsanulok Province. It is a combined research during quantitative research and 
qualitative research questionnaire samples were selected from 300 randomly selected patients at the 
Phitsanulok Provincial Police Station and in-depth interviews with 5 key informants. Statistics for data 
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analysis were mean, standard deviation, t-test, F-test (One-way ANOVA) test pairs by Scheffe method. 
Data from open-ended questionnaires used contextual content analysis techniques. Presented as an 
assembly of the table Frequency distribution analyze interview words according to research objectives. 
The result found that enforcement of traffic laws within the jurisdiction of Mueang Phitsanulok Police 
Station, Mueang District, Phitsanulok Province total high level, average ( =3.91, SD.=.43) in each aspect, 
found that high level in all 4 aspects in descending order, is the enforcement of traffic laws ( =4.21, 
SD.=.52) on the traffic sign. Traffic lights and devices ( =4.01, SD.=.40) on public relations regarding road 
use ( =3.82, SD.=.56) and services for the public ( =3.52,SD.=.67). People attending the service at Mueang 
Phitsanulok Police Station, Mueang District, Phitsanulok Province. Which have different personal factors 
such as gender, age, education and occupation. There are no differences in opinions on the enforcement 
of traffic laws. Barriers People do not understand traffic laws. Regarding public relations regarding the use 
of cars on the road, traffic officers rarely publicized. When there will be a closed path for traveling 
regarding the provision of services to the public, the service to the public is not yet good. The traffic signs, 
traffic lights and devices, traffic signs on the road are unclear. There is damage, installation on the road is 
not appropriate. Accident problems from using motorcycles the most. Suggestions on law enforcement 
must understand the application of traffic laws to people. Public relations regarding the use of cars on 
the road requires public relations. Or prior notice when traffic routes are closed for service to the public, 
must pay attention to car users on the road and service with willingness as for traffic signs, traffic lights 
and other devices, they must operate with honesty and fairness. 
 
key words: law enforcement, traffic law, mueang phitsanulok police station 
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กำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนกำรท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

TOURISM LAW ENFORCEMENT IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS  
FOR TOURISM DEVELOPMENT IN PETCHABUN  

 

อน สรณ์ุสอนใจดี 
คณะนิติศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 

corresponding author: May_figure@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุ

และการพัฒนาการท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) การบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การท่องเท่ียว  เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กล ่มตัวอย่างุคือนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และโดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นคณะกรรมการย ทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และนิติกรของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ุรวมท้ังสิ้นุ7ุคน ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพห คูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76, SD.=.25)  การบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเท่ียว

ของกล ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมากุ( =3.62, SD.=.23) การบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ุทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับต่ าุ( Sr =.317**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ0.01 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวในจังหวัด
เพชรบูรณ์มีผลมาจากการบังคับใช้กฎหมาย จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความชัดเจนและพื้นฐานของกฎหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และด้านความทับซ้อนของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีรับผิดชอบด้านการท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2= 0.441) หรือพยากรณ์ได้ร้อยละ 44.1 สร ปได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเท่ียวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่พัฒนาการท่องเท่ียวจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

ค ำส ำคัญ: การบังคับใช้กฎหมายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุ พัฒนาการท่องเท่ียว  
 

Abstract 
This research aimed to: 1) Opinions on tourism law enforcement in local administrative organizations 

and tourism development in Phetchabun Province 2 )ุTourism law enforcement related in local development in 
tourism blended research sample the mayor and president of the district administration organization Phetchabun 
Province. Consisting of 97ุpeople. The instrument used this research was a questionnaire and with key informants 
as the tourism strategy committee of Phetchabun Province and legal officers in the district Phetchabun Province. 
Totaling 7 ุpeople using in-depth interview form. The statistics used analysis are the mean, standard deviation. 
Stepwise multiple regression analysis and content analysis. The research found that local development in tourism 
in Phetchabun Province total high level ( =3.76, SD.=.25) and tourism law enforcement of the sample group high 

level ( =3.62,  SD.=.23).ุ Law enforcement tourism in local administrative organization for tourism development 
has a direct relationship with local development in tourism in Phetchabun Province. The same direction was at 
the low level ( Sr = .317ุ**)ุsignificant at the level of 0.01.ุThe variables that could predict the local development 
in tourism in Phetchabun province were the result of law enforcement in 2  aspects which are clarity and the 
fundamentals of the law with statistical significance at the level of 0 .0 1  and the overlapping of agencies or 
organizations responsible for tourism significantly at the level of 0.05 forecast coefficient (R2=ุ0.441)ุor 44.1% can 
conclude that tourism law enforcement by local administrative organizations for tourism development will 
directly affect tourism development in Phetchabun province. 

 

keywords: law enforcement, local government organization, tourism development. 
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กำรศึกษำข้อผิดพลำดในกำรเขียนภำษำจีนของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีน  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

A STUDY OF ERRORS IN CHINESE WRITING OF CHINESE MAJOR STUDENTS, 
PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 

 
ดลชาุน ชศาสตร์1*  พัชราภาุสิงหะ1  ส ทธิกานต์ุบ่องเขาย้อย1  และวศินุส ขสมบรูณ์วงศ์1 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : donlacha.n@psru.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงค ณภาพุ(Qualitative Research)ุมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน

ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีที่ 2 และปีที่3ุกล ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนช้ันปีทีุ่2ุและปีทีุ่
3ุคณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจ านวน 77 คนุผู้วิจัยก าหนดให้นักศึกษาเขียนแบบ
บันทึกประจ าวันคนละุ1ุฉบับุฉบับละไม่ต่ ากว่าุ300 ตัวอักษรรวมทั้งสิ้น 77ุฉบับุจากนั้นผู้วิจัยจึงน าแบบบันทึกประจ าวัน
ทั้งหมดมาร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดโดยผู้ทรงค ณว ฒิด้านภาษาจีนจ านวนุ3ุคนุุผลการวิจัยพบว่าุนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนมีข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนรวมทั้งหมดจ านวนุ1,740ุแห่งุแบ่งออกเป็นุ3ุด้านุคือุ1)ุข้อผิดพลาด
ในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนุพบข้อผิดพลาดจ านวนุ759 แห่งุคิดเป็นร้อยละุ43.62 โดยลักษณะที่ผิดพลาดมากที่ส ดคือุ
การไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนุ2)ุข้อผิดพลาดในการเขียนระดับประโยคุพบข้อผิดพลาดจ านวนุ749 แห่งุคิดเป็นร้อยละุ
43.04 โดยลักษณะที่ผิดพลาดมากที่ส ดคือุการผูกประโยคโดยขาดค าที่จ าเป็นุ3)ุข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีนุพบ
ข้อผิดพลาดจ านวนุ232 แห่งุคิดเป็นร้อยละุ13.33 โดยมีลักษณะข้อผิดพลาดคือุการขีดเส้นตัวอักษรจีนที่สั้นเกินไปหรือยาว
เกินไปจนท าให้มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอักษรอื่นและมีความหมายผิดไปจากเดิม 

ค ำส ำคัญ:ุนักศึกษาุการเขียนุภาษาจีน 
 

Abstract 
This research qualitative research aims to investigate errors identified in Chinese writing. The 

samples of these studies were 77 students of sophomore and junior, major in Chinese of the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University. The researcher assigned to the 
students to write a diary minimum to 300 characters per day the total is 77 diaries, then the researcher 
analysis the errors with the 3 of Chinese instructors.ุThe results of this research showed 1,740 errors. 
Classified into 3 aspects of errors. 1. The punctuation error which is 759 positions which were of the 
percentage of 43.62% errors, most of them is the error of none punctuation. 2. The errors of the sentence 
structure are 749 positions errors, which were of the percentage of 43.04%, most of the error sentence is 
unnecessary words in the sentence. 3. The wrong Chinese characters are 232 positions which were of the 
percentage of 13.33%, there is writing a long or short of the line of the Chinese characters, signification to 
the changes of the meaning. 

keywords : students, writing, chinese 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในอ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

PEOPLE PARTICIPATION IN THE ADMINISTRATIONS  
IN WANG THONG DISTRICT PHISANULOK  

 
พริมรฎาุส ขค าภา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : Primrada.pimmy@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุในอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลกุจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บ คคลุคือุเพศุอาย ุอาชีพุการศึกษาุและรายไดุ้ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกล ่มตัวอย่างคือประชาชนอาย ุ18 ปี
ขึ้นไปุในอ าเภอวังทองุจ านวนุ400 คน สถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แกุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าุ T-test, 
F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่าุการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอวังทองภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากุ
( =3.86, SD.=.25)ุรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีส ดุคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจุ( =4.30, SD.=.47)ุอยู่ในระดับมากุ
คือด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ุ( =4.09, SD.=.55) และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติุ( =3.72, 
SD.=.29)ุอยู่ในระดับปานกลางุคือด้านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลุ( =3.33, SD.=.33)ุการเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลกุจ าแนก
ตามุเพศุอาย ุอาชีพุระดับการศึกษาุและรายได้ไม่พบความแตกต่าง 

 
ค ำส ำคัญ:ุุการมีส่วนร่วมุุการบริหารงานุุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract  
The purposes of the research were to study level of public participation and compare the level 

of public participation in the administration of local government organizations in Wang Thong District 
Phitsanulok Province. Classified by personal factors such as gender, age, occupation, education and 
income, use the questionnaire to collect data from a sample of people aged 18 years and over in Wang 
Thong District total 400 . Statistics used to analyze data include percentage, average, standard deviation, 
value    T-test, F-test (One-Way ANOVA) test the differences by pair using the Scheffe's method. The 
results found that people participation in the administration of the local government organization in Wang 
Thong District total highest level ( =3.86, SD.=.25). The aspect of participation in decision making ( =4.30, 
SD.=.47)ุwas at a high level. The aspect of participation in receiving benefits ( =4.09, SD.=.55) and the 
participation in the operation ( =3.72, SD.=.29) ุwere at a medium level, namely the participation in 
monitoring and evaluation ( =3.33, SD.=.33) . ุ Comparison of the level of public participation in the 
administration of local government organizations in Wang Thong District Phitsanulok Province. Classified 
by sex, age, occupation, education level and income not difference. 

keywords: participation, administration, local government organization 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามแผนย ทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท ่งหลวงุ
อ าเภอคีรีมาศุจังหวัดส โขทัยุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีุ้คือุประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท ่งหลวงุอ าเภอ
คีรีมาศุจังหวัดส โขทัยุจ านวนุ372ุคนุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แกุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่า t-test และุF-testุผลการวิจัยพบว่าุการบริหารจัดการตามแผน
ย ทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท ่งหลวงุอ าเภอคีรีมาศุจังหวัดส โขทัยุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากุผลการ
เปรียบเทียบจ าแนกตามปัจจัยส่วนบ คคลุพบว่าุเพศุอาย ุระดับการศึกษาุสถานภาพสมรสุอาชีพุรายได้เฉลี่ยต่อเดือนุ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นทีุ่และความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของช มชนที่แตกต่างกันุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ
0.05ุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามแผนย ทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท ่งหลวงุอ าเภอคีรีมาศุ
จังหวัดส โขทัยุเห็นควรก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ใช้ในการเกษตรุพัฒนาทางระบายน้ าให้มากขึ้นุ
ควรมีการสนับสน นกล ่มแม่บ้านและกล ่มอาชีพุควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช มชนให้ออกสู่ตลาด
ภายนอกุเป็นต้น 

 
ค ำส ำคัญุ: การบริหารจัดการุุย ทธศาสตร์การพัฒนาุ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the management according to the strategic 
development plan of Thung Luang Subdistrict Municipality Khiri Mat District, Sukhothai Province.  The 
samples were 372 people who live in Thung Luang Subdistrict Municipality Khiri Mat District, Sukhothai 
Province.  The data were collected by using questionnaires and analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test.  The findings were as follows: the management according to the 
strategic development plan of Thung Luang Subdistrict Municipality Khiri Mat District, Sukhothai Province 
overall was at a high level.  From the comparative personal factors, it was found that the difference in 
gender, age, educational level, marital status, career, monthly income, duration of living in the area and 
the frequency of community activity participation was statistically significant at 0.05.  While the 
suggestions on the management according to the strategic development plan of Thung Luang Subdistrict 
Municipality Khiri Mat District, Sukhothai Province were that they should designate the measure on the 
water resource management for the agricultural purposes, develop more draining ways.  In addition, there 
should be support for housewife group and career group, support the development of the products 
produced in the community to the outside market. 

 
keyword : management, strategic development 
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ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยงไก่ไข่ในฟำร์มชุมชนบ้ำนไร่ไม้งำม จังหวัดตำก  
COST AND RETURN FROM LAYING HEN IN BAN RAI MAI-NGAM  

COMMUNITY FARM TAK PROVINCE  
 

ร จาภาุส กใส1*  สินีนาฏุวงค์เทียนชัย1 และธนารินทร์ุศรีพัฒ1 

คณะบริหารธ รกิจและศิลปศาสตร์ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาุตาก 
*corresponding author e-mail: sa-rujapa1@hotmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นท นและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มช มชนบ้านไร่ไม้งามุและ 
เพื่อหาแนวทางในการบริหารต้นท นที่ดีจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มช มชนบ้านไร่ไม้งามุในการศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกล ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มช มชนบ้านไร่ไม้งามุซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูล
ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฟาร์มช มชนบ้านไร่ไม้งามุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไขุ่ต้นท นและค่าใช้จ่าย
การเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มุวิเคราะห์ผลด้านต้นท นุคือุต้นท นคงทีุ่ต้นท นผันแปรุต้นท นต่อหน่วยในการผลิตุและการวิเคราะห์
ด้านผลตอบแทนุผลการศึกษาครั้งนีุ้พบว่า ระยะเวลาในการท าฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ช มชนบ้านไร่ไม้งามุ2-3 ปีุมีจ านวนสมาชิกที่
เลี้ยงไก่ไข่จ านวนุ3ุคนุแหล่งเงินท นมาจากเงินท นสมาชิกภายในฟาร์มุและเงินท นภายนอกจากรัฐบาลุจ านวนที่ดินในฟาร์ม
ช มชนบ้านไร่ไม้งามมีจ านวนทั้งหมดุ4ุไรุ่รายละเอียดพันธ ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงุคือุพันธ ์โร๊ดไอส์แลนด์เรดุจ านวนุ115 ตัวุรูปแบบ
การเลี้ยงเป็นระบบเปิดแบบปล่อยในเล้าุแหล่งที่มาของอาหารมาจากแหล่งธรรมชาติและจากการซื้อุส่วนการรักษาโรคของ
การเลี้ยงไก่ไขุ่คือุรักษาด้วยตนเองและจากเจ้าหน้าที่ปศ สัตว์ุุการวิเคราะห์ต้นท นการผลิตุเป็นต้นท นจากการเลี้ยงไก่ไข่ใน
รอบระยะเวลาุ7 - 8 เดือนุต้นท นคงทีุ่69.57ุบาทต่อตัวุส่วนต้นท นผันแปรุ563.48ุบาทต่อตัวุประกอบด้วยุค่าอาหารุค่า
น้ าค่าไฟุต้นท นการผลิตรวมุ633.05ุบาทต่อตัวุปริมาณการผลิตอยู่ท่ีุ115ุตัวต่อในรอบการผลิตุ1ุครั้งต่อปีุและการขายไข่
ไกค่วรที่จะขายผลผลิตให้ได้เท่ากับุ633.05 บาทต่อตัวถึงจะค ้มท นุุ 
 
ค ำส ำคัญ:  ไก่ไขุุ่การเลี้ยงไก่ไขุุ่ต้นท นและผลตอบแทนุ 

 
Abstract 

The objectives of this research were to analyze the cost and return from laying hen in Ban Rai 
Mai-Ngam Community Farm and to find ways to good cost management of laying hen in Ban Rai Nai-Ngam 
Community Farm.ุHow to interview from a group from laying hen in Ban Rai Mai-Ngam Community Farm. 
The interview has a lot of information. The interview provides general information about Ban Rai Mai-
Ngam Community Farm. General information about the cost from laying hen analyzed the cost effect, 
namely variable cost unit cost in production and return analysis.  The results showed that the duration of 
caring for 2-3 year old wild life farms with many members raising 3 people. Funding Member farms with in 
the farm and government grants. The total amount of land on Ban Rai Mai-Ngam Community Farm is 4 
Rai. Details of laying ken is (Rhode Island Red) number 115 hens farms of raising is an open system in the 
coop. In the source of food from natural hen sources and from the purchase. As for the treatment of 
diseases of laying hen is a self-preservation and from livestock officer. From the analysis of the cost of 
laying hen in the period of 7 - 8 months, the fixed cost is 69.57 baht per hen, variable cost 563.48 baht 
per hen. Include of food, water and electricity, total production cost 633.05 baht per hen. Produced at 
115 hens in production period of production 1 time per year. Egg production should be able to produce 
and sell for 633.05 baht per hen to break even point. 

 
keywords :  laying hen, laying hen raising , cost and return 
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เทคนิคกำรลดต้นทุนจำกกำรเลี้ยงปลำนิลด้วยวิธีธรรมชำติ  
กรณีศึกษำฟำร์มชุมชนบ้ำนไร่ไอละมุน จังหวัดตำก 

Techniques to Reduce Costs from Nile Tilapia Farming Using Natural Methods  
In the case of Baan Rai I Lamoon Organic Farm in Tak Province 

 
สรินยาุส ภัทรานนท์*1 ุย พินุมีใจเจริญ1ุ และพรธิวัลย์ุพนาเชิงชาญ1 

คณะบริหารธ รกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาุตากุ 
*corresponding author e-mail: kaisirinya@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีุมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นของการเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีธรรมชาติในฟาร์มช มชนบ้าน

ไร่ไอละม นุโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกล ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในฟาร์มช มชนบ้านไร่ไอละม นุ
บทสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลุต้นท นการเลี้ยงปลานิลุและแนวทางการ
ลดต้นท นการเลี้ยงปลานิลุผลการศึกษาพบว่าุเกษตรกรรวมกล ่มกันเพื่อเลี้ยงปลานิลมาเป็นระยะเวลาุ2-3ุปีุแหล่งเงินท นมา
จากเงินท นสมาชิกภายในฟาร์มุและท นภายนอกจากรัฐบาลุการเลี้ยงปลานิลุมีจ านวนุ3ุบ่อุต้นท นจากการเลี้ยงปลานิล
ประกอบด้วยุต้นท นคงทีุ่2.50ุบาทต่อกิโลกรัมุต้นท นผันแปรุ41.30ุบาทต่อกิโลกรัมุต้นท นการผลิตรวมุ43.80ุบาทต่อ
กิโลกรัมุปริมาณการผลิตอยู่ทีุ่300ุกิโลกรัมุในรอบการผลิตระยะเวลาุ1ุร ่นุเทคนิคการลดต้นท นคือการให้อาหารธรรมชาติ
ร่วมกับอาหารส าเร็จรูปและเน้นการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 

 
ค ำส ำคัญุ:ุปลานิลุุต้นท นการเลี้ยงปลานิลุ การลดต้นท น 
 

Abstract 
The objective is of this study the guidelines for the reduction of Nile tilapia farming using natural 

methods in Ban Mai Ngam community farm. Data were collected using in-depth interviews with groups of 
Nile tilapia farmers at Ban Mai Ngam Community Farm. The interview consists of the interviewee general 
information about Nile tilapia farming cost and techniques to reduce the cost of Nile tilapia farming. The 
results showed that Farmers have gathered to Nile tilapia farming for a period of 2-3 years. Funding 
sources come from the members' funds within the farm and external funds from the government. Nile 
tilapia farming has 3 ponds. The cost of Nile tilapia farming consists of fixed costs 2.50 baht per kilogram 
and variable costs 41.30 baht per kilogram. The total production cost is 43.80 baht per kilogram. Annual 
amount of production is 300 kilograms. Techniques to reduce costs are to feed natural food together with 
instant food and focus on Nile tilapia in the soil pond.  

 
keywords: nile tilapia, cost of tilapia farming, cost reduction 
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กำรศึกษำต้นทุนและผลตอบแทนกำรท ำข้ำวแตนน้ ำแครอทของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนสระบัว  
ต ำบลโป่งแดง อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก  

THE STUDY ON COST AND RETURNS MAKINGS OF RICE CRACKER CARROT JUICE 
COMMUNITY ENTERPRISE GROUP IN SABUE, PONGDANG SUB-DISTRICT,  

MUANG DISTRICT, TAK PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกล ่มวิสาหกิจช มชนบ้านสระบัวุต าบลโป่งแดงุอ าเภอเมืองุ

จังหวัดตาก ุศึกษาต้นท นและผลตอบแทนการท าข้าวแตนน้ าแครอทุของกล ่มวิสาหกิจช มชนบ้านสระบัวุต าบลโป่งแดงุ
อ าเภอเมืองุจังหวัดตากุโดยท าการเก็บข้อมูลุ1ุปีุ(1ุมกราคมุ2562-ุ31ุธันวาคมุ2562)ุกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยุได้แกุ่
สมาชิกกล ่มวิสาหกิจช มชนบ้านสระบัวุต าบลโป่งแดงุอ าเภอเมืองุจังหวัดตากุจ านวนุ15ุคนุและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ุคือุร้อยละและค่าเฉลี่ยุและใช้การวิเคราะห์ทางการบัญชีการเงินประกอบด้วยุก าไรุ
(ขาดท น)ุอัตราก าไรส ทธิต่อยอดขายุอัตราก าไรส ทธิต่อเงินลงท นุและระยะเวลาคืนท นุผลการศึกษาพบว่าุกล ่มวิสาหกิจ
ช มชนบ้านสระบัวเป็นเพศหญิงทั้งหมดุมีอาย มากกว่าุ45ุขึ้นไปุคิดเป็นร้อยละุ80ุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อย
ละุ93.33ุุในการท าข้าวแตนน้ าแครอทน้ันได้รับความรู้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและศึกษาเพิ่มเติมด้วยการลองผิดลองถูกจน
ได้ข้าวแตนน้ าแครอทที่มีรสชาติดีถูกปากผู้บริโภคุโดยการลงท นท าข้าวแตนน้ าแครอทมีค่าใช้จ่ายในการลงท นเริ่มแรกเท่ากับุ
8,150ุบาทุมีต้นท นการผลิตรวมต่อปีเท่ากับุ135,340ุบาทุต้นท นการผลิตที่มีจ านวนมากที่ส ดได้แกุ่ค่าแรงงานุวัตถ ดิบและ
ค่าใช้จ่ายการผลิตุคิดเป็นร้อยละุ43.33ุ28.40ุและุ27.27ุตามล าดับุทั้งนี้รายได้จากการขายข้าวแตนน้ าแครอทจะไม่
เท่ากันในแต่ละเดือนมาจากสภาพเศรษฐกิจและค าสั่งซื้อจากลกูค้าสามารถขายไดจ้ านวนมากในช่วงเทศกาลได้แก่เดือนมีนาคม
ถึงเมษายนและเดือนธันวาคมุส่วนใหญ่ซื้อเป็นของฝากและท าบ ญุด้านอัตราผลตอบแทนจากการท าข้าวแตนน้ าแครอทของ
กล ่มวิสาหกิจช มชนบ้านสระบัวุพบว่าุอัตราก าไรส ทธิต่อยอดขายุเท่ากับุ30.95%ุและมีอั ตราผลตอบแทนจากเงินลงท นุ
(ROI)ุเท่ากับุ744.29%ุและเมื่อท าการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนท นุพบว่าการท าข้าวแตนน้ าแครอทุใช้เวลาประมาณุ1 -2ุ
เดือนจะได้คืนเงินลงท นที่จ่ายไปุเพราะการลงท นเริ่มแรกใช้เงินลงท นค่อนข้างน้อยและใช้วัตถ ดิบที่มีในหมู่บ้านจึงท าให้
สามารถคืนท นได้เร็วุแต่เมื่อพิจารณาในด้านของก าไรพบว่าการท าข้าวแตนน้ าแครอทมีก าไรน้อยุดังนั้นเพื่อให้ได้ก าไรมากข้ึน
ทางกล ่มควรท าข้าวแตนที่มีรสชาติแปลกใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจ บันที่เน้นการดูแลรักษาส ขภาพุ
เช่นุข้าวแตนหน้าธัญพืชุเป็นต้นุเพื่อเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคและยอดขายให้กับกล ่มวิสาหกิจช มชนบ้านสระบัวุ 
 
ค ำส ำคัญุ:ุข้าวแตนน้ าแครอท  ต้นท น  ผลตอบแทน  
 

Abstract 
This study aims to study the general conditions of the Rice Cracker carrot juiceุ Community 

enterprise group in Sabue, Pongdang Sub-district, Muang District,Tak Province. The cost and returns of the 
Rice Cracker carrot juiceุCommunity enterprise group in Sabue, Pongdang Sub-district, Muang District,Tak 
Province. Data was collected by one year (January 1, 2562-December 31, 2562).ุThe sample used in this 
study member Rice Cracker carrot juiceุ Community enterprise group in Sabue, Pongdang Sub-district, 
Muang District,Tak Province 15 persons. Data collected by interview. Statistics are used to analysis 
percentage and average. And analysis of the financial account includes profit (loss).ุNetุprofitุonุsalesุ
NetุprofitุonุinvestmentsุandุPaybackุPeriod. The study found that Community enterprise group in 
Sabue all female. Aged 45 and over accounted for 80 percent of the farmers of 93.33 in the making Rice 
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Crackers carrot juice had gained knowledge of local knowledge and learn by trial and error until Rice 
Crackers cost of the initial investment of 8,150 baht, with total production cost of 135,340 baht per year 
in production costs. Percentage 43.33 28.40 and 27.27. Revenue from the sale of Rice Crackers carrot juice 
is not the same in each of the months from economic and orders from customers can sell a lot during 
the season, including the March-April and December. Most buy a souvenir and merit. The yield from 
making Rice Crackers carrot juice of community enterprise group in Sabue the rate of net profit on sales 
was 30.95% and return on investments (ROI)ุwas 744.29%. Analyzing the payback period. Rice Crackers 
found that the carrot juice. It takes about 1-2 months to recover the investment paid off. The initial 
investment cost is relatively low and materials are in the village, enabling faster payback. However, when 
considered in terms of profit making Rice Crackers with exotic tastes to meet the needs of today’s 
consumer-focused health care such as Rice Cracker Cereal, etc., to increase the choice for consumers and 
sales. Community enterprise group in Sabue. 
 
keywords : rice cracker carrot juice, cost, returns 
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กำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพระ อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

A STUDY OF PUBLIC OPINION ON ACCESS TO PUBLIC SERVICES UNDER THE 
DEVELOPMENT STRATEGY OF NONG PHRA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION, WANG THONGDISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะภายใต้แผน

ย ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระุอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลก  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงค ณภาพ กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระุใช้วิธีการส ่ม
กล ่มตัวอย่างแบบง่ายและก าหนดขนาดกล ่มตัวอย่างด้วยสูตรส าเร็จของุTaro Yamaneุจ านวนุ378 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามุโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าแจกแจงความถีุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานุและสถิติเชิงอน มานหาค่าุt-test และุF-test One-Way ANOVA ส่วนการวิจัยเชิงค ณภาพุใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญุ(Key informant) จ านวนุ10ุคนุผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ภายใต้แผนย ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระุอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลกุโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงส ดคือด้านโครงสร้างพื้นฐานุรองลงมาคือด้านสังคมและค ณภาพ
ชีวิตของประชาชนุด้านการศึกษาุศาสนาุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ุด้านอาชีพและรายได้และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติุสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวุผลการเปรียบเทียบพบว่าุภูมิล าเนาุระยะเวลาที่อาศัยในช มชน
และความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมช มชนุเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะภายใต้
แผนย ทธศาสตร์การพัฒนาแตกต่างกันุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05ุและแนวทางการส่งเสริมการให้บริการ
สาธารณะคือบ คลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต้องมองถึงประโยชน์ส่วนรวมุมีความร่วมมือร่วมใจกันุใน
การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในช มชนให้ประสบผลส าเร็จล ล่วงไปด้วยดีุซึ่งจะท าให้ช มชนต าบลหนองพระเกิด
ความเข้มแข็งุพร้อมที่จะน าพาช มชนสู่การเป็นเมืองช มชนน่าอยู่และมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

 
ค ำส ำคัญุ: บริการสาธารณะุุแผนย ทธศาสตร์การพัฒนาุุองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the opinions of people towards access to public 

services under the strategic development plan of Nong Phra Subdistrict Administrative Organization, Wang 
Thong District, Phitsanulok Province. It is quantitative and qualitative research. The sample group used in 
this research was people living in the area of Nong Phra Subdistrict Administrative Organization. Data were 
collected by using simple random sampling method and the sample size was determined by the Taro 
Yamane's formula of 378 people. The tools used to collect data were questionnaires using descriptive 
statistics, frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. And inferential statistics for t-
test and F-test One-Way ANOVA. Qualitative research By interviewing key informants of 10 people. The 
research found that the public opinion on access to public services under the strategic development plan 
of the Nong Phra Subdistrict Administration Organization, Wang Thong District, Phitsanulok Province The 
overall picture is in a high level. When considered in each aspect, it was found that the aspect with the 
highest mean was the infrastructure. Next is social and quality of life of people, education, religion, art, 
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culture and local wisdom. Career and income and natural resources Environment and tourism promotion 
The comparison results show that the domicile, duration of the community and the frequency of 
participation in the community activities. It is a factor that affects people's opinions on access to public 
services under different development strategies. With the statistic significance at the level of 0.05 and the 
guidelines for promotion of public services, personnel of local administrative organizations and the public 
must look at the common benefits. With cooperation In solving the infrastructure problems within the 
community to be successful successfully. Which will strengthen the community of Nong Phra Subdistrict 
Ready to take the community to be a livable city with a vision to solve problems for sustainable 
development. 

 
keywords : public service, strategic development plan, nong phra subdistrict administration organization 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์ุดังน้ีุเพื่อศึกษาความคาดหวังและการต้องการของผู้สูงอาย ต่อการจัดสวัสดิการของเทศบาล
ต าบลป่าเซ่าุุอ าเภอเมืองุุจังหวัดอ ตรดิตถ์ุเพ่ือศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอาย ต่อการจัดสวัสดิการของเทศบาลต าบลป่าเซ่าุ
อ าเภอเมืองุุจังหวัดอ ตรดิตถ์ุและุเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการสวัสดิการผู้สูงอาย ต่อการจัดสวัสดิการของเทศบาลต าบลป่าเซ่าุอ าเภอ
เมืองุุจังหวัดอ ตรดิตถ์ ประชากรและกล ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยุผู้มีอาย ุ60ุปีขึ้นไปในเขตปกครองของเทศบาล
ต าบลป่าเซ่าุอ าเภอเมืองุจังหวัดอ ตรดิตถ์ุจ านวนุ1,368ุคนุซ่ึงค านวณหาุขนาดของกล ่มตัวอย่างุุด้วยสูตรของุTaro Yamane 
(ธานินทร์ุศิลป์จาร ,ุ2557)ุท่ีระดับความเชื่อมั่นุ0.95 และความคลาดเคลื่อนในการส ่มตัวอย่างท่ีระดับุ0.05 โดยได้ขนาดของกล ่ม
ตัวอย่างุจ านวนุ310ุคนุโดยการส ่มตัวอย่างแบบง่ายุ(Simple random sampling)ุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยุได้แก่ แบบสอบถาม
ความคาดหวังและความต้องการด้านการจัดการสวัสดิการผู้สูงอาย ของเทศบาลุต าบลุป่าเซ่าุอ าเภอเมืองุจังหวัดอ ตรดิตถ์ุสถิติท่ีใช้ใน
การวิจัยุคือุค่าร้อยละุ(%)ุุค่าเฉลี่ยุ( x )ุและุค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุ(S.D.)ุผลการวิจัยมีุ3 ส่วนดังน้ีจากการวิจัยผลการศึกษา
ความพึงพอใจของความคาดหวังและความต้องการด้านการจัดการสวัสดิการผู้สูงอาย ของเทศบาลุต าบลุป่าเซ่าุอ าเภอเมืองุจังหวัด
อ ตรดิตถ์ุซ่ึงได้มาโดยวิธีการเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-Depth Interview)โดยเป็นการุคัดเลือกส ่มตัวอย่างแบบเจาะจงุ
(Purposive Sampling)ุจ านวนุ78ุคนุโดยภาพรวมระดับการจัดสวัสดิการอยู่ในเกณฑ์ระดับมากุ(ค่าเฉลี่ย เท่ากับุ4.03 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับุ0.63) 
 
ค ำส ำคัญ : ความคาดหวังและความต้องการด้านการจัดการสวัสดิการผู้สูงอาย  
 

Abstract 
This research has the following objectives: 1) to study the expectations and needs of the elderly towards 

the welfare of the Municipality of Pa Sao Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province. 2) To study the problems 
of the elderly welfare provision for the municipality's welfare. Pa Pao Subdistrict, Mueang District, Uttaradit 
Province, and 3) to study the guidelines for managing the elderly welfare to the welfare of the Ban Pa Sub-district, 
Mueang District, Uttaradit Province The population and sample used in this research consisted of 1,368 people 
aged 60 years and over in the administrative district of Pa-Sao Sub-district, Muang District, Uttaradit Province, 
which calculated the size of the samples using the formula of Taro Yamane (Thanin Sinjaru, 2014: 47) at the 
confidence level of 0.95 and the error in sampling at the level of 0.05 by the sample size of 310 people by 
random sampling. Simple random sampling tool used in this research was a questionnaire for expectations and 
needs in elderly welfare management of Pa Sao Subdistrict Municipality, Muang District, Uttaradit Province. The 
statistics used in the research are percentage (%), mean (), and standard deviation (S.D.). The result of the 
research has 3 parts as followsุFrom the research, the results of the satisfaction of expectations and needs in the 
elderly welfare management of Pa Sao Subdistrict Municipality, Muang District, Uttaradit Province Which was 
obtained by collecting data in-depth interviews (In-Depth Interview) as 78 purposive sampling were selected. 
Overall, the level of welfare was in the high level (mean was 4.03 and standard deviation was 0.63) 
 
keywords:  expectations and needs of elderly welfare management 
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กำรศึกษำกำรแปลประโยครูปถูกกระท ำและรูปให้กระท ำในบทบรรยำยใต้ละครชุดญี่ปุ่น 
เรื่องอรุณสวัสดิ์ ส่งรักมำทักทำย  

A STUDY OF THE TRANSLATION OF PASSIVE CLAUSES AND CAUSATIVE CLAUSES  
IN SUBTITLES OF JAPANESE SERIES : GOOD MORNING CALL 

 
ธนัชพรุมั่นเมือง1*ุุเสาว์ศิริุจันทร์ศรีเผือก1ุุส จิตราุเลศิเสมุบ ณยานันต์1 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail:  thanatchapornnx@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแปลประโยครูปถูกกระท าและรูปให้กระท าจากภาษาญี่ป ่นเป็นภาษาไทยุุุุ
ในบทบรรยายใต้ละครช ดุเรื่องอร ณสวัสดิ์ุส่งรักมาทักทายุภาคุ1ุและภาคุ2ุุโดยคัดเลือกข้อมูลแบบเจาะจงจากละครช ดที่
ใช้ภาษาญี่ป ่นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและหาดูได้ง่ายในเว็บไซต์ุNetflix โดยวิเคราะห์วิธีการแปลตามแนวคิดของ
สมเกียรติุเชวงกิจวณิชุ(2559)ุและนาก ระุ(Nagura, 2011)ุข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละุ
ผลการวิจัยพบว่าุ1) ในละครเรื่องอร ณสวัสดิ์ุส่งรักมาทักทายุปรากฏประโยครูปถูกกระท าุจ านวนุ164ุประโยคุ(ร้อยละุ
75.23)ุและประโยครูปให้กระท าุจ านวนุ54ุประโยคุ(ร้อยละุ24.77)ุรวมุ218ุประโยคุโดยประโยครูปถูกกระท าใช้วิธี    
การแปลแบบตรงตัวุร้อยละุ9.76ุวิธีการแปลแบบเอาความหมายุร้อยละุ90.24ุและประโยครูปให้กระท าใช้วิธีการแปลแบบ
ตรงตัวุร้อยละุ35.19ุวิธีการแปลแบบเอาความหมายุร้อยละุ64.81ุและุ2)ุค ากริยาที่ปรากฏรูปถูกกระท าสูงที่ส ดุ5ุอันดับุ
ได้แกุ่言われる, 見られる,  告白される, 振り回される,  許されるและค ากริยาที่ปรากฏรูปให้กระท าสูงท่ีส ดุ5ุอันดับุได้แกุ่ 泣かせ
る, びっくりさせる, 顔（を）させる, 気使わせる, 言わせるุ 
 
ค ำส ำคัญุ:ุการแปล  ประโยครูปถูกกระท า  ประโยครูปให้กระท า  ละครช ดญี่ป ่น 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the translation of Passive clauses and Causative 

clauses in subtitles of Japanese series “Good Morning Call season 1 and season 2” by the means of 
purposive sampling from the Japanese series using basic Japanese conversation in daily life and being 
available on Netflix website. The analysis of translation method was based on the concepts of Somkiat 
Chawengkitwanich (2016) and Nagura (2011) and the statistical data were analyzed and presented as 
frequency and percentage. The findings revealed that 1) in the Japanese series "Good Morning Call", there 
were 218 clauses including 164 Passive clauses (75.23%) and 54 Causative clauses (24.77%). In the part of 
Passive clauses, 9.76% of literal translation and 90.24% of free translationุwere used whereas in the part 
of Causative clauses, 35.19% of literal translationุand 64.81% of free translationุwere used. Andุ2)ุthe 
top 5 of Passive verb  with the most frequency of use are iwareru (言われる),ุ  mirareru (見られる),ุ
kokuhakurareru (告白される), furimawasareruุ (振り回される),ุ yurusarru (許される)ุ and the top 5 of Causative 
verb with         the most frequency of use are nakaseruุ(泣かせる), bikkurisareruุ(びっくりさせる), kaowosaseru 
(顔（を）させる),ุkitsukawaseru (気使わせる),ุiwaseruุ(言わせる). 
 
keywords : translation, passive clauses, causative clauses, japanese series 
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กำรศึกษำรูปไวยำกรณ์ระดับ N3 และ N2 ที่ปรำกฏในนวนิยำยญ่ีปุ่น 
A STUDY OF JLPT N2 AND N3 GRAMMATICAL FORMS APPEARING IN JAPANESE NOVELS 

 
ศิริศักดิ์ุวงรอด1*ุศ ภฤกษ์ุตันติอ านวย1 และส จติราุเลิศเสมุบ ณยานันต์1 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : Sirisak.w@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุศึกษารูปไวยากรณ์ุN3ุและุN2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ป ่นุและุ2ุ)ุเปรียบเทียบ
อัตราการปรากฏของรูปไวยากรณ์ุN3ุและุN2ุในนวนิยายญี่ป ่นุ4ุแนว รวมุ4ุเล่มุได้แกุ่แนวสยองขวัญุแนวสืบสวน
แนวประวัติศาสตร์ุและแนวความรักุโดยคัดเลือกข้อมูลตามสะดวกุข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่และ     
ค่าร้อยละุผลการศึกษาพบว่าุ1)ุในนวนิยายญี่ป ่นปรากฏรูปไวยากรณ์ุN3ุและุN2 ในอัตราร้อยละุ31.17 เมื่อแยกวิเคราะห์
ตามระดับไวยากรณ์ุรูปไวยากรณ์ระดับุN3 ปรากฏร้อยละุ89.47 โดยรูปไวยากรณ์ที่มีอัตราการปรากฏมากที่ส ด 5ุอันดับุ
ได้แก่「受身」「～ような/～ように」「～という」「～について」「～として」ในขณะที่รูปไวยากรณ์ระดับุN2    ปรากฏร้อยละุ10.53ุ
โดยรูปไวยากรณ์ที่มีอัตราการปรากฏมากท่ีส ดุ5ุอันดับุได้แก่「～にしたら～にすれば/～にして みれば～にしても」「～ものだから/

～もので/～もの/～もん」「～といった 」「～というものだ」「～ものではない/～ものじゃない」และุ2)ุเมื่อเปรียบเทียบนวนิยายุ4ุ
แนวุรูปไวยากรณ์ระดับุN3ุและุN2 ปรากฏในนวนิยายญี่ป ่นแนวสยองขวัญมากที่ส ดุ(ร้อยละุ32.45)ุรองลงมาุได้แกุ่แนว
สืบสวนุ(ร้อยละุ22.34)ุแนวประวัติศาสตร์ุ (ร้อยละุ10.64)ุและแนวความรักุ(ร้อยละุ6.91)ุตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ : รูปไวยากรณ์  ไวยากรณ์ภาษาญี่ป ่นระดับุN3 และN2  นวนิยายญี่ป ่นุ 
 

Abstract 
This research aims to 1) study the JLPT N3 and N2 grammatical formsthat appeared in Japanese 

novels, and 2) compare the frequency of them in 4 books of the 4 following genres of Japanese novels: 
Horror, Mystery, History and Romantic, by means of convenience sampling.  The data were analysed and  
presented in frequency and percentage.  The findings reveal that 1) there are 31.17% of the JLPT N3 and 
N2 grammar in Japanese novels.  We can divide that 31.17% to a JLPT N3ุgrammar usage of 89.47% with 
the following five examples as most common:「受身」「～ような/～よう」「～にという」「～について」「～として」and 
10.53% of JLPT N2 grammar usage with the following five examples as most common: 
「 ～にした ら /～にすれば /～にしてみれば /～にしても 」 「～ものだから /～もので /～もの /～もん 」 「～と い

った」「～というものだ」「ものではない/～ものじゃない」. If we want to look closely at the rate they were found in the 
above-mentioned genres, the research also presents that 2) the appearace of N2 and N3 grammatical forms 
divided by genres are as follow: in the Horror novelit was the highest (32.45%), in Mystery we got aslightly lower 
rate (22.34%), in the History novel it was even lower (10.64%), and the Romantic novel proved to be of having the 
lowest rate of all (6.91%). 
 
keywords : grammatical form, jlpt n3 and n2 grammar, japanese novel 
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กำรศึกษำอนุพำกย์วิเศษณ์แสดงเวลำในภำษำญี่ปุ่น 
A STUDY OF ADVERBIAL CLAUSE OF TIME IN JAPANESE 

 

รักษิณาุภูท้วม1  ุและส จติราุเลิศเสมุบ ณยานันต์1 
1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail: Raksina.p@psru.ac.th 
ุ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1) ศึกษาค่าความถีแ่ละค าปรากฏร่วมของอน พากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ป ่นุ

จ านวนุ15ุอน พากย์ุได้แกุ่ส านวน「まで」「時(に)」「前(に)」「うち(に)」「までに」「(の)と同時に」    「際(に)」「(た)上で」「ている最中

に」「たび(に)」「間(に)」「(て)から」「(た)とたん」「(た)後」   「折り(に)」และุ2)ุเปรียบเทียบค่าความถีข่องอน พากย์วิเศษณ์แสดงเวลา
ที่ปรากฏในต าราเรียนภาษาญี่ป ่นระดับต้นและกลางและในหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ป ่นระดับุN5-N2ุแหล่งข้อมูล
คือต าราเรียนภาษาญี่ป ่นระดับต้นและระดับกลางุมินนะุโนะุนิฮงโกะุจ านวนุ6ุเล่มุและหนังสือเตรี ยมสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ป ่นุTRY! เตรียมสอบวัดระดับุJLPTุระดับุN5-N2ุจ านวนุ4 เล่มุข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่และ
ค่าร้อยละุผลการวิจัยพบว่าุ1)ุอน พากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ป ่นที่พบใช้มากที่ส ดคือุส านวน「時(に)」(ร้อยละุ39.67)ุ
มักปรากฏร่วมกับค ากริยา「なる」「思う」「言う」รองลงมาคือส านวน「まで」(ร้อยละุ18.06)ุมักปรากฏร่วมกับ「する」「言う」「思
う」ส่วนส านวน「折り(に)」ไม่ปรากฏการใชุ้และุ2)ุในต าราเรียนภาษาญี่ป ่นระดับต้นและกลางมีอน พากย์วิเศษณ์แสดงเวลาที่
พบใช้มากที่ส ดุ3ุอันดับุได้แก่「時(に) 」(ร้อยละุ48.68)「までに」(ร้อยละุ15.40)「まで」(ร้อยละุ14.75)ุขณะที่ในหนังสือ
เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ป ่นระดับุN5-N2ุมีอน พากย์วิเศษณ์แสดงเวลาที่พบใช้มากที่ส ดุ3ุอันดับุได้แก่「まで」(ร้อยละุ
23.63)「時(に) 」(ร้อยละุ21.81)「前(に) 」(ร้อยละุ14.54)ุตามล าดับ 

 

ค ำส ำคัญุ: อน พากย์วิเศษณ์แสดงเวลาุุภาษาญี่ป ่น  ค่าความถีุุ่ค าปรากฏร่วม 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the frequency and the collocation of 15 adverbial 

clauses of time in Japanese, including「まで」「時(に)」「前(に)」「うち(に)」「までに」「(の)と同時 に」「際に)」「(た)上で」「て

いる最中に」「たび(に)」「間(に)」「(て)から」「(た)とたん」「(た)後」「折り(に)」and 2) compare the frequency of adverbial 
clauses of time appearing in the basic and intermediate Japanese textbooks and in the JLPT N5-N2 guide 
books. The data sources were 6 “Minna no Nihongo” basic and intermediate Japanese textbooks and 4 
TRY! JLPT N5-N2 guide books. Statistical data were analyzed and presented as frequency and percentage. 
The findings revealed that 1) the most frequently used adverbial clauses of time in Japanese were「時(に)」

(39.67%) co-occurring with verbุ「なる」「 思う」「言う」, as following「まで」(18.06%) co-occurring with verb「する」「
言う」「思う」, but「折り(に)」did not found And 2) in the basic and intermediate Japanese textbooks, the 3 
most frequently used adverbial clauses of time were「時 (に)」(48.68%),「までに」(15.40%),「まで」 (14.75%) 
whereas in the JLPT N5-N2 guide books, they were「まで」(23.63%),「時(に) 」(21.81%),「前(に) 」(14.54%), 
respectively. 

 

keywords: adverbial clause of time, japanese, frequency, collocation  
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ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรพัฒนำ
องค์กรในเขตอ ำเภอบำงระก ำ จังหวัดพิษณุโลก 

LOCAL ADMINISTRATION EXECUTIVE’S TRANSFORMATIONS LEADERSHOP AFFECTIONG 
FOR ORGANIZATION DEVELOPMEN IN BANG RAKAM DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 

 
ทัศนีย์ุวันทัศน์ 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail: Wanthat59@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารุ2)ุเปรียบเทียบภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารุตามความคิดเห็นของบ คลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุ3)ุศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบางระก าุจังหวัดพิษณ โลก  
ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แกุ่สมาชิกสภาท้องถิ่นุบ คคลากรส่วนท้องถิ่นุและผู้น าช มชนุท่ีอาศัยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งุ13ุแหงุ่ในเขตอ าเภอบางระก าุเครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ุการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และใช้สถิติเชิงพรรณนาุ(Descriptive Statistics)และสถิติอน มานุ
(Interential Statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณุส่วนแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์แบบสร ปผลและเขียนรายงานุ
จากการวิจัยพบว่าุ1.ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์กรในเขตอ าเภอบางระก าุจังหวัดพิษณ โลกุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางุ2.การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารุตามความคิดเห็นของบ คลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุท่ีมีสถานภาพส่วนบ คคลุคือุเพศุอาย ุ
สถานภาพุระดับการศึกษาุหระเภทของผู้ตอบแบบสอบถามุและหน่วงงานท่ีสังกัดุมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันไปอยู่ในระดับ
มากุ3.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่
มีแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 

 
ค ำส ำคัญุ:ุผู้น าุ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงุ ประสิทธิภาพุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) the level of transformational leadership 2) to 
compare transformational leadership according to the opinions of personnel in the local government 
organization 3) to suggestions about guidelines for the development of transformational leadership in 
Bang-Rakam district, Phitsanulok Province. Population used in this study are local councils, local personal 
and community leader of 13 local government organizations in Bang-Rakam district, Phitsanulok Province. 
The research instrument was the questionnaire and interview which was statistical analyzed by descriptive 
statistics and Inferential statistics. The result of the research found as follow 1) The level of of 
transformational leadership of the local administrative organization which affects the efficiency of 
organizational development in Bang Rakam District Phitsanulok Province was at a medium level. 2) The 
transformational leadership according to the opinions of the personnel in the local government 
organization was at a high level. 3) The suggestions about guidelines for the development of 
transformational leadership in Bang-Rakam district, Phitsanulok Province was at the difference.  
 
keywords : leaderุุchange leadershipุุperformanceุุlocal government organization 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการภาค

สมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคท่ีุ3ุโดยมีวัตถ ประสงค์ของการวิจัยุคือุปัจจัยส่วนบ คคลท่ีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ.ุเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ.ุเพื่อศึกษาแนวทางสร้างแรงจูงใจในการสนับสน นสมัครเข้าเป็นทหารกองประจ าการุ1.ุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการภาคสมัครใจุคือุชายไทยท่ีมีอาย ระหว่างุ21ุ–ุ23ุปีุจบการศึกษาุม.3,ม.6,ปวช,ปวส.ุและ
ปริญญาตรีุสถานภาพโสดุอาชีพก่อนเข้ารับราชการทหารุส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง,ท่ัวไปุรายได้ระหว่างุ5,000ุ -ุ10,000ุบาทุุ
จ านวนพี่น้องร่วมบิดามารดาุ1ุ–ุ2ุคนุ2.ุเพื่อศึกษาแนวทางในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารัยราชการทหารกองประจ าการภาค
สมัครใจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อกันุคือุด้านความก้าวหน้าในชีวิตุความต้องการสิทธิเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกุโดยกล ่มอาย ุ21ุ-23ุ
ปีุและกล ่มการศึกษาุม.6ุหรือุปวช.ุมีความต้องการด้านนน้ีมากท่ีส ดุและด้านความมั่นคงุความต้องการรายไดุ้(เบี้ยเลี้ยงุุเงินเดือน)ุ
กล ่มกรรมอาชีพท าการเกษตรและกล ่มรายได้น้อยกว่าุ5,00ุบาทุมีความต้องการน้อยท่ีส ดุ3.ุเพื่อศึกษาแนวทางสร้างแรงจูงใจในการ
สนับสน นสมัครเข้าเป็นทหารกองประจ าการุคือุการเพิ่มสวัสดิการกับบ คคลท่ีเข้ามารับราชการโดยวิธีร้องขอให้มากกว่าจับบ คคลท่ีจับ
ฉลากุเช่นความก้าวหน้าในอาชีพุความต้องการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกุเน้นช่วงอาย ุ21ุ -23ุปีุและการศึกษาุม.6ุหรือุ 
ปวช.,ุด้านความมั่นคงุความต้องการรายไดุ้และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยใช้เจ้าหน้าท่ีุสื่อสิ่งพิมพ์ุวิทย ุและ
โทรทัศน์เพื่อประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 
Abstract 

The purpose of this article is to study the influence of the selection of soldiers in the military service for 
voluntary military service, the study of the 3 rd Army Region with the objective of researching as a participant in 
the selection of soldiers. Influence on the selection of military forces to serve in the military service To study 
ways to create incentives to support applicants to become military officers.ุ1. Factors influencing the selection of 
military officers to join the voluntary military service, namely Thai men between the ages of 21 - 23 years old, 
graduating high school 3, m.6, vocational certificate, diploma And bachelor's degree, single career status before 
entering military service Most of them are employed, general Income between 5,000 - 10,000 baht, number of 
brothers and sisters, parents 1 - 2 people. ุ2. To study the guidelines for inspecting selected military officers to 
enter the government, voluntary military officers who have a relationship with each other, namely the progress of 
life. The need for rights to be an army officer cadet by the age group of 21 - 23 years old and education group 6 
or vocational certificate has the most needs. And security Income requirements (allowances, salaries), agricultural 
occupation groups and income groups of less than 5,00 baht with minimal requirements. ุ3. To study ways to 
create incentives for support, apply to be a military officer, to increase welfare with people who come to 
government service by requesting methods rather than catching the person who draws the label. Such as career 
advancement The need to become a military officer, focusing on the age range of 21 - 23 years old and 
education 6 or vocational certificate, security Income requirement And related agencies should increase public 
relations using staff Print media, radio and television for people to access information 
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ศึกษำควำมเป็นมำ ควำมเชื่อ และบทบำทหน้ำที่ต่ำง ๆ ของศำลเจ้ำพ่อเห้งเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง  
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OF THE SHRINE OF JAOPOR HENGJIA OF SAITEE HUKTUANG VEGETARIAN HOUSE  

AT WANG THONG DISTRICT, PHITSANULOK 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้เป็นวิจัยเชิงค ณภาพมีวัตถ ประสงค์คือุเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาุความเช่ือุบทบาทหน้าที่ของ
ศาลเจ้าพ่อเห้งเจียุท่ีมีต่อสังคมุโรงเจไซทีฮ กตึ้งุอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลกุเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารุรูปภาพุเก็บ
ข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมุรวมทั้งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์เชิงพรรณนาุ
ผลการวิจัยพบว่าุในช่วงที่ประเทศจีนเกิดความว ่นวายหรือเกิดสงครามุชาวจีนจ านวนมากได้อพยพมายังประเทศต่างุๆุ
รวมถึงประเทศไทยุเกิดการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในจังหวัดต่างุๆุท าให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นุตลอดจนความเชื่อต่างุๆุ
ศาลเจ้ายังมีบทบาทที่ส าคัญต่อสังคมจากการก่อตั้งหน่วยกู้ภัยบูรพาที่ช่วยเหลืออ บัติเหต ต่างุๆุศาลเจ้าแห่งนีุ้แสดงให้เห็นว่า
ชาวจีนที่อพยพมานั้นได้น าความเชื่อุวัฒนธรรมุและประเพณีของตนติดตัวมาด้วยุและไม่ลืมที่จะสร้างประโยชน์ สร้างความ
เชื่อให้กับสังคม ตามหลักความเช่ือของศาสนาพ ทธและลัทธิเต๋า 

 
ค ำส ำคัญ ความเป็นมาุุความเช่ือุุบทบาทหน้าท่ีุุศาลเจ้า 
 

Abstract 
The researcher used qualitative research in this study aimed to study the history, beliefs, and the 

roles of the Shrine of Jaopor Hengjia of Saitee Huktuang Vegetarian House at Wang thong District, 
Phitsanulok which influence to people who believe in Jaopor Hengjia.ุThe researcher collected the data 
by using the documents, photo, interview questions, and observation by being a participation and non-
participation. ุThe researcher used descriptive analysis in order to interpret the data. ุThe result shown 
that of the Shrine of Jaopor Hengjia of Saitee Huktuang Vegetarian House Caused by the integration of 
overseas Chinese who migrated to Thailand living in Phitsanulok province. ุGroup together to build a 
shrine. ุ And there is a construction of a cafeteria ( vegan) .  For services to touristsุmaking it a tourist 
destination. there was a great reconstruction afterward which attract more tourists and be the famous 
place for people who are Thai –ุChinese descent and whoever wants to worship Jaopor Hengjia of Saitee 
Huktuang Vegetarian House at Wang thong District, Phitsanulok.ุThe shrine also plays an important role in 
society from the establishment of Burapha Rescue Unit to aid cover all various accidents. ุThis shrine 
shows that the migrated Chinese brought their beliefs, cultures, and traditions, and did not forget to serve 
the benefit to Thai society.building beliefs in society According to the doctrine of Buddhism and Taoism. 

 
keywords : history,ุbelief,ุrole,ุshrine 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมน ษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณ โลกุุ2.) ศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมน ษย์กับประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณ โลกุกล ่มตัวอย่าง คือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพิษณ โลก ใช้ตารางส าเร็จของทาโร่ยามาเน่ 
จ านวน 375 คน ใช้การส ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาุ
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยุค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอน มานใช้การวิเคราะห์ถดถอยพห ุผลการวิจัยพบว่าระดับ
ประสิทธิผลการพัฒนาทรัพยากรมน ษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณ โลกในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากุเรียงจาก
มากไปหาน้อยุคือด้านความคิดระบบุด้านความสามารถขององค์การในการ ชนะใจผู้มีอิทธิพล ด้านค่านิยมท่ีแตกต่างกันของสมาชิกใน
องค์การ และด้านความสามารถในการบรรล เป้าหมายขององค์การตามล าดับ  ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมน ษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณ โลก พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมน ษย์ุด้าน
การพัฒนาสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณ โลกได้สูงส ดุโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
คะแนนดิบและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นุ.10 กับุ.23 รองลงมาคือุด้านการเรียนรู้ค่าสัมประสิทธิ์  เป็น .15 
กับุ.26 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับุ .28 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านการฝึกอบรม
และด้านการศึกษาไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ท้ังน้ีตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพุุในการอธิบายประสิทธิผลองค์การสูงมากถึง
ร้อยละ 94.72 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นุสามารถแสดงในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานุได้ดังนี้ 

Ŷ =ุ4.472 - .06A - .03B + .10C + .15D   ุุุุุุุุุุุุẐ = -.14A - .06B + .23C + .26D 
ค ำส ำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมน ษย์  ประสิทธิผลองค์การ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

Abstract 
This research aimed to: 1.) Level of human resource development effectiveness that affects the 

effectiveness of local administrative organizations in Phitsanulok Province 2.) Study the relationship of human 
resource development and effectiveness of local administrative organizations in Phitsanulok Province. Sample Ie 
local government organization employees in Phitsanulok Province. Using Taro Yamane total 375 multi-stage 
sampling. Tool is questionnaire. The statistics analyze descriptive data are mean, percentage and standard 
deviation. Inference data analysis using multiple regression analysis. The research found that level of effectiveness 
of human resource development in the local administrative organization in Phitsanulok province as a whole and 
in each aspect is at a high level. Sorted in descending order Is the system thinking. The ability of the organization 
to win the hearts of influencers different values of members in the organization and the ability to achieve goals of 
organization respectively. Human resource development factors affect the effectiveness of local administrative 
organizations in Phitsanulok province, found that the regression coefficients of the human resource development 
factor predictors. The development can predict the effectiveness of local administrative organizations in 
Phitsanulok Province. With regression coefficients in the form of raw scores and regression coefficients in the 
standard scores as equal to .28 statistical significance at 0.01 level. While training and education did not affect the 
effectiveness of the organization independent variable is effective. In describing organizational effectiveness as 
high as 94.72 percent. Equation for forecasting the effectiveness of local government organizations can be shown 
in the form of raw scores and standard scores as follows. 

Ŷ =ุ4.472 - .06A - .03B + .10C + .15D   ุ             Ẑ = -.14A - .06B + .23C + .26D 
keyword:  human resource development, organizational effectiveness,  local government organization 
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กำรจัดกำรควำมรู้ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำกรณีศึกษำ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรหัวเดียด อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก 
KNOWLEDGE MANAGEMENT OF PRODUCTION COSTS 

A CASE STUDY OF HUA DEA AGRICULTURAL HOUSEWIFE GROUP,  
MUEAGN DISTRICT, TAK PROVINCE 

 
ย พรัตน์ุุจันทร์แก้ว1* ุยพรัตน์ุอิ่มพิทักษ์1  และร จาภาุส กใส1   

1คณะบริหารธ รกิจและศิลปศาสตร์ุุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุตาก  
*corresponding author e-mail: yuparat2550@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุงานวิจัยน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อการจัดการความรู้ต้นท นการผลิตสินค้าุกรณีศึกษาุกล ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเดียดอ าเภอเมืองุจังหวัดตากุุ
โดยแบ่งการด าเนินงานวิจัยเป็นุ2 ขั้นตอนุคือุขั้นตอนท่ีุ1ุศึกษาบริบทของกล ่มุุขั้นตอนท่ีุ2 ุศึกษาการบริหารจัดการต้นท นผลิตภัณฑ์ุุ
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์บริบทคณะกรรมการด าเนินงานของกล ่มุจ านวนุ6ุรายุกล ่มแม่บ้านเกษตรกรมี
รายได้มาจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าจ านวนุ2ุชนิดุได้แกุ่ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด าแห้งุและข้าวเกรียบงาด าสด ผลการวิจัยพบว่าุ
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด าแห้งุมีต้นท นรวมุ139.50ุบาทต่อครั้งการผลิตุและข้าวเกรียบงาด าสดมีต้นท นรวมุ152.50ุบาทต่อครั้งการ
ผลิตุโดยมูลค่าขายของผลิตภัณฑ์ท้ังุ2ุชนิดุเท่ากับุ200ุบาทต่อครั้งการผลิตุท าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด าแห้งและข้าวเกรียบงาด า
สดมีก าไรขั้นต้นุ60.50ุบาทุและ47.50ุบาทุตามล าดับุการจัดการความรู้ต้นท นการผลิตสินค้าได้เลือกผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด าแห้งไป
เพิ่มมูลค่าโดยใช้เป็นวัตถ ดิบของผลิตภัณฑ์ย าข้าวเกรียบงาด าุสามารถท าให้มูลค่าการขายเพิ่มขึ้นแต่ต้องมีต้นท นส่วนเพิ่มขึ้นด้วยุพบว่า
มูลค่าขายเพิ่มขึ้นเท่ากับุ3,000ุบาทต่อครั้งการผลิตุและมีต้นท นส่วนเพิ่มเท่ากับุ1,200ุบาทุส่งผลให้กล ่มเกษตรกรมีก าไรเพิ่มขึ้นุ
1,800ุบาทต่อครั้งการผลิตุกล ่มผลิตข้าวเกรียบงาด าแห้งท้ังปีุจ านวนุ12ุครั้งุโดยมีต้นท นรวมุุ1,674ุบาทุมีมูลค่าขายรวมุ2,400ุ
บาทุมีก าไรขั้นต้นุ726ุบาทุคิดเป็นร้อยละุ30.25ุของมูลค่าขายุส าหรับการด าเนินการผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาด าแห้งเป็นวัตถ ดิบผลิต
ต่อเป็นย าข้าวเกรียบงาด าแห้งจะมีต้นท นรวมุ14,400ุบาทุและมีมูลค่าขายรวมุ36,000ุบาทุและส่งผลท าให้กล ่มเกษตรกรมีก าไรุ
21,600ุบาทุคิดเป็นร้อยละุ60ุของมูลค่าขายรวม 
 
ค ำส ำคัญ: การจัดการความรูุุ้ต้นท นการผลิตสินค้าุุกล ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to manage knowledge of product cost, case study of Huadet Agricultural 
Housewife Group, Mueang District, Tak Province. This research was to divide into 2 steps. Step 1 was to study the 
context of the group and step 2 was to study product costs management. Data was collected by interviewing and 
observing the context of the operation committee of the group of 6 persons. Housewife groups had income from 
the production and sell 2 products of dried poppy crackers and fresh poppy crackers. The results of the research 
showed that the dried poppy crackers had a total cost of 139.50 baht per production and the fresh poppy 
crackers had a total cost of 152.50 baht per production. Sale value of both products was 200 baht per time of 
production so the gross profits of dried poppy crackers and fresh poppy crackers had 60.50 baht and 47.50 baht, 
respectively. Knowledge management of production costs, the dried poppy crackers were to select for increasing 
the value by using raw materials of mixed poppy crackers product. It could increase sales value but it had to 
increase the cost. Results found that the sales value increased to 3,000 baht per time of production and had an 
additional cost of 1,200 baht. The profit of farmer housekeeper group had to increase 1,800 baht per production. 
The dried poppy crackers were to produce 12 times per years. The total cost was 1,674 baht and total sales value 
was 2,400 baht. The gross profit was 726 baht or 30.25 percent of the sales value. For the dried poppy crackers 
for using raw materials of mixed poppy crackers product found that the total cost was 14,400ุbaht and total sales 
value was 36,000ุbaht. The gross profit was 21,600ุbaht or 60ุpercent of the total sales value.  
 
keywords: Knowledge management, product costing, farmer housekeeper group. 
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รูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันปัญหำอำชญำกรรมของประชำชนในจังหวัดพิษณุโลก 
THE MODEL OF PARTICIPATORY CRIMINAL PREVENTION OF PEOPLE IN PHITSANULOK 

 
กมลภพุยอดบ่อพลับ1*  พึงรักุริยะขัน2ุ และนนทชาุชัยทวิชธานันท์3 

1คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail :ุploy_der@hotmail.com* 

ุ 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์ุ1)ุเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมุ2)ุเพื่อศึกษาปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมุและุ3)ุเพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดพิษณ โลกุโดยกล ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาุคือุประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวั ดพิษณ โลกุจ านวนุ
400ุคนุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยุได้แกุ่แบบสอบถามุและแบบสัมภาษณ์ุสถิติท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีุได้แกุ่ค่าความถีุ่ค่าร้อยละุ
ค่าเฉลี่ยุค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าสหสัมพันธ์ุและใช้การวิเคราะห์เนื้อหาุผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าุปัจจัยส่วนบ คคลส่วนใหญ่ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามุเป็นเพศหญิงร้อยละุ57.2ุเพศชายร้อยละุ42.80ุมีอาย ระหว่างุ41ุ–ุ50ุปีุระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาุมีสถานภาพสมรสุโดยมีรายได้อยู่ระหว่างุ5,001ุ–ุ10,000ุบาทุและจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีจ านวนุ4ุคนุส่วนผล
การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญุ่พบว่าุลักษณะของช มชนอยู่ในย่านท่ีพักอาศัยุอาศัยอยู่ในช มชนมากกว่าุ
10ุปีขึ้นไปุไม่เคยมีประสบการณ์ด้านอาชญากรรมุและรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่แล้วุท้ังน้ีเคยเข้า
ร่วมการอบรมป้องกันอาชญากรรมุและหลังจากท่ีได้ร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจแล้วน้ันุพบว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมากขึ้นุส่วนผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมุพิจารณารายด้านุได้แกุ่ด้านการ
วางแผนุด้านการด าเนินการุด้านการสนับสน นุด้านการประเมินผลุภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางุและผลการวิเคราะห์รูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมุสร ปเป็นุ3ุมาตรการุได้แกุ่มาตรการสิ่งแวดล้อมุมาตรการการป้องกันอาชญากรรม
โดยการมีส่วนร่วมประชาชนุและมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังกล ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระท าความผิดุ 

ค ำส ำคัญุ:ุรูปแบบการมีส่วนร่วมุ ปัญหาอาชญากรรมุุการป้องกัน 
 

Abstract 
 The purposes of the research were 1) to study public participation in criminal prevention, 2) to study 
factors that affect to the public participation, and 3) to develop patterns of the public participation. The sample 
group in this research was 400 citizens who have lived in Phitsanulok province. The research tools were a 
questionnaire and an interview, and the statistical data analysis consisted of frequency, percentage, means, 
standard deviation, correlation, and content analysis. According to the data analysis, it was found that, in terms of 
personal factors, all of the respondents were 57.2% female and 42.8% male. Most of them were at the age of 41-
50 and were married, and most of them had 4 members in their family. Most of them graduated in educational 
level of primary school together with their income between 5,001 – 10,000 Bath. With regard to social factors, it 
could be stated that most of the respondents’ community pattern was in habitation areas, and they have lived in 
the communities for over 10 years. Most of them had no involvement in crime; in addition, they were well 
familiar with local police officers personally. As a result of participating in a training course for preventing crime, 
after that, they provided more cooperation with the police officers. Regarding the results of analyzing levels of 
public participation in criminal prevention, the data was analyzed in terms of planning, implementation, support, 
and assessment, of which overall result was in moderate level. As for analyzing patterns of public participation in 
criminal prevention, it could be concluded that there were 3 measures; an environmental measure, a measure of 
criminal prevention by public participation, and a surveillance measure by public participation for those who had 
the risk of committing a crime.       

 
keywords : the model of participatory, criminal, prevention 
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กำรศึกษำกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัดพิษณุโลก 
THE STUDY SUPPORT AND DEVELOPMENT OF THE QUALITY  

OF LIFE FOR THE DISABLE IN PHITSANULOK 
 

เรวัตุุศิวชาติ 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : rewat.si@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาค ณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณ โลก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงค ณภาพ กล ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือคนพิการท กประเภทท่ีจดทะเบียนและขอมีบัตรคนพิการในจังหวัดพิษณ โลกุ
วิธีการส ่มกล ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและก าหนดขนาดด้วยสูตรส าเร็จของุTaro Yamaneุจ านวนุ400 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลุคือุแบบสอบถามุสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุค่าุt-testุและุF-test ุผลการวิจัย
พบว่า การส่งเสริมและพัฒนาค ณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณ โลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางุเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงส ดคือด้านการแพทย์ุรองลงมาคือุด้านการศึกษา ด้านการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ด้านอาชีพุ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารุด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการและด้านการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยุผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาค ณภาพชีวิตคนพิการพบว่าุภูมิล าเนาและประเภทความพิการที่ต่างกันุเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาค ณภาพชีวิตคนพิการแตกต่างกันุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุ.05 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาค ณภาพชีวิต
คนพิการจังหวัดพิษณ โลกคือุให้คนพิการท่ีมีความบกพร่องในท กด้านได้รับการดูแลุขจัดการเลือกปฏิบัติุพึ่งพาตนเองไดุ้รู้สึกมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนท่ัวไปุรวมถึงการได้เข้าถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะุ
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาในท กมิติุเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยกับท กสภาพร่างกายุ
เพื่อให้คนพิการมีค ณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
ค ำส ำคัญุ: การส่งเสริมุการพัฒนาค ณภาพชีวิตุคนพิการ 
 

Abstract 
          The purpose of this research was to study, support and development of the quality of life for the disable 
in Phitsanulok. It is a mixed method research: quantitative and qualitative.  The samples were 400  disables who 
registered for being the disable in Phitsanulok by purposive sampling and designated the size of the sample by 
Taro Yamane formula. The data were collected by using questionnaires and analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test.  The findings were as follows: The support and development of the quality 
of life for the disable in Phitsanulok overall was at a moderate level and when considered by items, the highest 
mean was the medication followed by education, acceptance, and participation on social activities, career, 
information technology and communication, allowance for the disable and living environment adjustment.  From 
the comparative factors resulted to the support and development for the quality of life for the disable, it was 
found that the different domicile and type of disability were factors towards the support and development with 
significantly different at 0.05 The guidelines for the support and development for the quality of life for the disable 
in Phitsanulok were that the disable should be taken care of, eliminated for the discrimination, self-sufficient, 
honored and prestige equally with other people including the accessibility of the right and facility publicly as well 
as the welfare and other help for the development in every dimension. In addition, the environment should be 
made to facilitate their physical status enabling the disable to have a better life. 
 
keywords:  support the development of quality of life the disable 
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กำรวิเครำะห์ค ำศัพท์และควำมสำมำรถในกำรแปลค ำศัพท์ภำษำอังกฤษจำกพำดหัวข่ำวภำษำอังกฤษ 
ประเภทข่ำวกำรท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์บำงกอกโพสต์ 

THE ANALYSIS AND ABILITY OF GOOGLE TRANSLATION FOR ENGLISH VOCABULARIES IN 
TOURISM HEADLINE OF BANGKOK POST NEWSPAPER 

 
ภควัตุส ม่พิทักษ์สก ล1ุ และณัฐกานต์ุเส็งช่ืน1* 

1สาขาภาษาอังกฤษธ รกิจุคณะมน ษย์ศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : ajnattakan@gmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อท าการวิเคราะห์ค าศัพท์ที่ปรากฏในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวการ

ท่องเที่ยวุและศึกษาความสามารถในการแปลความหมายของค าศัพท์ด้วยุGoogle Translationุจากพาดหัวข่าวุประเภท
ข่าวการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีุ้คือุค าศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทค านามุ
จ านวนุ166ุค าุที่ได้จากการวิเคราะห์ประเภทของค าด้วยโปรแกรมุTagant เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยุได้แกุ่โปรแกรมุ
Tagant เวอร์ช่ันุ1.2.0, Google Translationุและุพจนาน กรมออนไลน์ุLongdo Dictionary การวิเคราะห์ข้อมูลุผู้วิจัยได้
ท าการวิเคราะห์ค าศัพท์และความสามารถในการแปลด้วยุGoogle Translationุได้แกุ่ค่าเฉลี่ยร้อยละุผลการวิจัยพบว่าุ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทค านามที่พบในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวการท่องเที่ยวุมีจ านวนทั้งสิ้นุ166ุค าุและ
พบว่าุความสามารถในการแปลความหมายของค าศัพท์ด้วยุGoogle Translationุสามารถแปลค าศัพท์ได้ตรงตามพจนน กรมุ
ทั้งสิ้นุจ านวนุ150ุค าุคิดเป็นร้อยละุ90.36ุ 

 
ค ำส ำคัญุ:ุค าศัพท์ภาษาอังกฤษุุการแปลุุการแปลโดยคอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to analyze the vocabularies and ability of vocabularies 
translation by Google translation from Tourism news headlines in Bangkok Post newspaper. The samples 
of this research were 166 noun English vocabularies that were analyzed from Tagant Program. The 
instruments were Tagant Program version 1.2.0, Google Translation, and online Longdo Dictionary. The 
findings revealed that there were 166 nouns English vocabularies that appeared in the headlines of 
Tourism news in Bangkok Post newspaper and that 150 nouns English vocabularies could be translated 
accurately by Google Translation (90.36%). 
 
keywords : english vocabularies, translation, google translation 
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กำรศึกษำโครงสร้ำงประโยค (SENTENCE STRUCTURE)  
ในข่ำวภำษำอังกฤษออนไลน์ ระดับ 1 (ELEMENTARY) 

A STUDY ON SENTENCE STRUCTURES  
IN AN ONLINE ENGLISH NEWS: LEVEL 1 (ELEMENTARY) 

 
จันทร์ทิพย์ุสนโต1ุุและสริินญาุศรีชมภู1* 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
*corresponding author e-mailุ:ุsirinyachom@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ของโครงสร้างประโยคุ(Sentence Structure) ในข่าว
ภาษาอังกฤษออนไลน์ุเว็บไซต์ุBreaking News English  ระดับุ1ุ(Elementary) โดยมีกล ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีุ้
ได้แกุ่โครงสร้างประโยคุ(Sentence Structure) ที่ปรากฏค าเชื่อมในเนื้อข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ุระดับุ1ุ(Elementary) 
ประจ าเดือนธันวาคมุพ.ศ.2561ุ- เดือนก มภาพันธ์ุพ.ศ.2562ุจ านวนุ21ข่าว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แกุ่โครงสร้าง
ประโยคุ(Sentence Structure) ซึ่งมีท้ังหมดุ4 ประเภทุโดยใช้ทฤษฎีของุส าราญุค ายิ่งุ(2557) การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
ใช้ค่าสถิติร้อยละ ผลจากการศึกษาพบว่าุเนื้อข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับุ1ุ(Elementary) มีการใช้ประโยคใจความเดียวุ
(Simple Sentence) มากที่ส ดุจ านวนุ180ุประโยคุคิดเป็นร้อยละุ83.72ุรองลงมามีการใช้ประโยคใจความซ้อนุ
(Complex Sentence) และประโยคใจความรวมุ(Compound Sentence) จ านวนุ29ุประโยคและจ านวนุ5ุประโยคุคิด
เป็นร้อยละุ13.49ุและร้อยละุ2.33ุตามล าดับุและมีการใช้ประโยคใจความผสมุ(Compound-Complex Sentence) น้อย
ที่ส ดุจ านวนุ1ุประโยคุคิดเป็นร้อยละุ0.46 

 
ค ำส ำคัญุ:ุภาษาอังกฤษุุโครงสร้างประโยค  ข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์   
 

Abstract 
 The study aimed to investigate the frequency of sentence structures in an online English news: 
level 1 (Elementary). The samples were 306 English sentences gathered from 21 news in an online English 
news level 1 (Elementary) from December 2018 to February 2019. The findings revealed that simple 
sentence was the highest frequency type of English sentence that appeared in the online English news 
level 1 (Elementary). There were 180 simple sentences (83.72%). Complex sentence was the second 
frequency type of sentence structure. There were 29 sentences (13.49%). Compound sentence was the 
third frequency type of sentence structure. There were 5 sentences (2.33%). And compound complex 
sentence was the lowest frequency type of sentence structure. There was 1 sentence. (0.46%). 
 
keywords : english, sentence structure, online english news 
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กำรศึกษำค ำปรำกฏร่วมประเภท ค ำกริยำกับค ำนำมและค ำกริยำวลี ค ำว่ำ MAKE และ DO ที่มีควำมถี่สูง
ในหนังสือนวนิยำยเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนศิลำอำถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล 

INVESTIGATION OF COLLOCATION OCCURRENCE IN VERB AND NOUN, AND PHRASAL 
VERB WITH “MAKE AND DO” IN HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE  

WITH CORPUS LINGUISTIC  
 
ภูรินทร์ุุประภาวงศ์1  เมธัสุุแจ้งใจบ ญ1  ทิศากรุุไชยมงคล1* 

1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
*corresponding author e-mailุ:ุch.thisakorn@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ของค าปรากฏร่วมุ(Collocation) ค าว่าุMake และ Do ใน
หนังสือนวนิยายเรื่องุแฮร์รีุ่พอตเตอร์ุ(Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ์ุโดยใช้คลังข้อมูล (Corpus)ุโดยกล ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้คือุค าปรากฏร่วม(Collocation) ประเภทุVerb + Noun และุPhrasal Verb ค าว่าุMake และุDo ที่ปรากฏ
ในหนังสือนวนิยายเรื่องุแฮร์รีุ่พอตเตอร์ (Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ์ุประพันธ์โดยุโจแอนน์ุแคธลีนุโรว์ลิ่งุ (2540) 
จ านวนุ52 ค าุจากจ านวนทั้งหมด 78,543 ค าุเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แกุ่รูปแบบและชนิดของค าปรากฏร่วมุ
(Collocation) จ านวนุ8 ประเภทุซึ่งเป็นทฤษฎีของุลูอิสุ(Luwis, 2000) และโปรแกรมุAntConc 3.2.1w ในการวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละุโดยผลการวิจัยพบว่าในหนังสือนวนิยายเรื่องุแฮร์รีุ่พอตเตอร์ุ(Harry Potter) ตอนศิลาอาถรรพ์ุมี
การใช้ค าปรากฏร่วม (Collocation) ประเภทุVerb + Noun และุPhrasal Verb ค าว่าุMake และุDo จ านวน 52 ค าุคิด
เป็นร้อยละุ0.07 พบว่ามีการใช้ค าปรากฏร่วม (Collocation) ค าว่าุMakeุจ านวนุ27 ค าุคิดเป็นร้อยละุ0.034 และุDo 
จ านวนุ25 ค าุคิดเป็นร้อยละุ0.031 และค าอื่นๆจ านวนุ78,491 ค าุคิดเป็นร้อยละุ99.93ุจากค าทั้งหมดุ78,543 ค า  

 
ค ำส ำคัญุ:ุค าปรากฏร่วมุุหนังสือนวนิยายุุคลังข้อมูล 
 

Abstract 
 The study aims to investigate English collocations extract from Harry Potter and the Philosopher’s 
Stone with Corpus Linguistic. This is only focused on using “Make and Do” with two types of collocations 
types: (1) Verb+Noun and (2) Phrasal Verb.  The instruments were analyzed with the Oxford Collocations 
Dictionary for students of English (Second Edition) (2009).  The collected data were coded according to 
the collocational frame work of Lewis (2000) for 8 types of collocations with AntConc 3.2.1w program.ุ
The main findings showed that the author of the novel used “Make and Do” about 52 collocation words 
(0.07%) from 78,543 words.  The word “Make” was used about 27 collocation words (0.034%), and “Do” 
was used for 25 collocation words (0.031%).   
 
keywords : collocation, harry potter, corpus linguistic 
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ขั้นสูงด้วยคิวอำร์โค้ต:  
เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

ADVANCED SCIENTIFIC INSTRUMENT LEARNING EFFICIENCY DEVELOPMENT VIA QR CODE:  
ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER (AAS) 

 

ธนาย ทธุกล่ าเงิน1ุ วชิรวิทย์ุแก้วทองดี1ุุและอนงค์ุศรีโสภา1* 
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : anongsrisopa@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีจ ดประสงค์ุ1)ุเพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เครื่องอะตอมมิกุ

แอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุ2)ุเพื่อสร้างสื่อส าหรับการใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุ3)ุเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้การใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุ4)ุเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนรูุ้โดยท าการศึกษาสภาพและความตอ้งการพัฒนาประสทิธิภาพการเรียนรู้เครื่องมือเครือ่งอะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ุ(กูเกิลฟอร์ม)ุกับกล ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเคมีุช้ันปีทีุ่
2ุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุน าผลการศึกษามาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบุุุุุุุ
วีดิทัศน์ออนไลน์ุและเข้าถึงด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านคิวอาร์โค้ตุศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาเมื่อได้
เรียนรู้ผ่านคิวอาร์โค้ตุผลการศึกษาพบว่าุ1)ุนักศึกษามีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้เครื่องอะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุร้อยละุ76.9ุ2)ุสื่อส าหรับการใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุสร้างขึ้น
ในรูปแบบวีดิทัศน์ออนไลน์และเข้าถึงโดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ตุประกอบด้วยุ3ุหัวข้อหลักุได้แกุ่หลักการุองค์ประกอบ
ของเครื่องมือุและขั้นตอนการใช้เครื่องมือ 3)ุผลคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบของนักศึกษาช้ันปีทีุ่2ุหลังการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ตุ(ร้อยละุ82.2)ุสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนรูุ้(ร้อยละุ32.2)ุอย่างมีนัยส าคัญุ(p = 0.05)ุ
4)ุความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การใช้เครื่องเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ยุ4.02) 

 

ค ำส ำคัญุ: ประสิทธิภาพการเรียนรูุ้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ุคิวอาร์โค้ต 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the situations and the demands for the 
development of learning efficiency in Atomic Absorption Spectrophotometer, 2) to create learning media 
of Atomic Absorption Spectrophotometer, 3) to study the learning achievement of Atomic Absorption 
Spectrophotometer 4) to study the students' satisfaction. The situations and the demands for learning 
efficiency development were investigated using Google online form. The sample group for this study was 
the  2nd year Chemistry students at the Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat 
University.ุThe developed video online media was created based on the survey results and accessed 
using mobile phone via QR code. Achievement and satisfaction after learning using QR code were 
evaluated. The results of the study showed that 1) the students wanted to develop their learning 
efficiency in Atomic Absorption Spectrophotometerุ (7 6 . 9 ุ %) 2) The media for Atomic Absorption 
Spectrophotometer was built as online video consists of 3 main topicsุ i.e. principle, instrumentation 
system and instrument set up. This media was accessed using QR code. 3) The average post-test (82.2 %) 
was significant different from the pre-test (3 2 . 2  %) at p = 0.05. ุ 4) Learning satisfaction of Atomic 
Absorption Spectrometer instrument via QR code was good (4.02). 
 

keywords: learning efficiency, atomic absorption spectrometer, qr code 
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กำรพัฒนำชุดกำรสอนวิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ ส ำหรับนักศึกษำสำขำดนตรีศึกษำชั้นปีที่ 1 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้ของเพียเจต์ 

A DEVELOPMENT OF MUSIC THEORY TEACHING PACKAGE ON INTERVALS FOR YEAR 1 
STUDENTS, MUSIC EDUCATION PROGRAM, PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 

BASED ON PIAGET’S LEARNING THEORY 
 

จิรภัทรุมีชัย1* อัครชัยุจันทะคะม ด1ุพินิจุพนัสจ ฑาบูลย์1ุภาน วัฒน์ุกองแก้ว1 
เคลนุบ ณยานันต์1ุและส จิตราุเลศิเสมุบ ณยานันต์1 

1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : Jirapat.m@psru.ac.th 

ุ 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุพัฒนาช ดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ส าหรับนักศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษาช้ันปีทีุ่1ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ุให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ุ80/80ุ2) ุ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีทีุ่1ุที่ ได้รับการสอนโดยใช้ช ดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคูุ่
ส าหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปีทีุ่1ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ุ3) ุส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อช ดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคูุ่ส าหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปีทีุ่1ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ุกล ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนีุ้คือุนักศึกษาสาขาดนตรี
ศึกษาช้ันปีทีุ่1ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุในภาคเรียนทีุ่1ุปีการศึกษาุ2562ุจ านวนุ15ุคนุที่ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยุได้แกุ่ช ดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ส าหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาช้ันปี
ทีุ่1ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ุแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนุก่อนเรียนและ
หลังเรียนุแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนุด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานจากุค่าร้อยละุ
ค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่าุ1) ช ดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพุE1/E2ุเท่ากับุ
83.83/88.44ุตามล าดับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไวุ้80/80ุ2) นักศึกษาที่เรียนด้วยช ดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05ุ3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนด้วยช ดการสอนุมีค่าเฉลี่ยุ4.25ุและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุ0.53ุโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค ำส ำคญัุ:ุ ช ดการสอนทฤษฎีดนตรีุุขั้นคูุุ่ทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ุ 
 

Abstract 
 This research aimed to create and identify the efficiency of music theory teaching package on 
intervals for year 1 students, music education program, Pibulsongkram Rajabhat University based on 
Piaget's Learning Theory by 80/80 standard criteria examine academic achievement before and after using 
of music theory teaching package survey students’ satisfaction towards music theory teaching package on 
intervals. Chosen by purposive sampling method, the research samples were 15 of year 1 students, music 
education program, Pibulsongkram Rajabhat University. The research tools were music theory teaching 
package on intervals, academic achievement pre-test and post-test, and satisfaction questionnaires of 
student towards the use of music theory teaching package on intervals. Data collection and statistics used 
in this research were percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent. The findings revealed 
that 1) the E1/E2 efficiency of music theory teaching package on intervals was 83.83/88.44 which was 
higher than 80/80 standard criteria 2) the academic achievement of year 1 students after using music 
theory teaching package on intervals was higher than before with the significant level at .05 and 3) the 
students’ satisfaction towards music theory teaching package on intervals were comprised of mean at 
4.23, standard deviation at 0.53, with satisfaction level at high level. 
keywords : music theory teaching package, intervals, piaget's learning theory 
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กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงนำมำนุประโยค (NOUN CLAUSE)  
ในหนังสือเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลำอำถรรพ์ 

THE ANALYSIS OF NOUN CLAUSE IN HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE 
 

ย ทธนาุภู่เสม1  และอธิษฐานุงามกิจวัตร1 
1คณะมน ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : ngamkitjawat_a@hotmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของนามาน ประโยคุ(Noun Clause)ุที่ปรากฎ
ในหนังสือเรื่องแฮร์รีุ่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ุ(Harry Potter and the Philosopher's Stone) โดยกล ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนีุ้ได้แกุ่นามาน ประโยคุ(Noun Clause) ที่ปรากฎในหนังสือเรื่องแฮร์รีุ่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ุ(Harry 
Potter and the Philosopher's Stone) จ านวนทั้งสิ้นุ67 ประโยคุโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แกุ่รูปแบบ
โครงสร้างนามาน ประโยคุ(Noun clause) จ านวนุ15ุโครงสร้างุโดยทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฎีของุAlice Oshia และุ
Ann Hogue (2006)ุในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ใช้สถิติร้อยละุผลการวิจัยพบว่ามีการใช้นามาน ประโยค  (Noun Clause) 
จ านวนุ67 ประโยคุคิดเป็นร้อยละุ2.48ุของจ านวนประโยคทั้งหมดของหนังสือุในการวิเคราะห์โครงสร้างนามาน ประโยคุ
(Noun Clause) พบว่ามีการใช้โครงสร้างนามาน ประโยคุ(Noun Clause) จ านวนุ9 โครงสร้างุจากโครงสร้างทั้งหมดุ15 
โครงสร้างุโดยโครงสร้างที่พบมากที่ส ดุคือุโครงสร้างทีุ่1 [S + V + (That Clause)] จ านวนุ24 ประโยคุคิดเป็นร้อยละุ
35.82   
 
ค ำส ำคัญุ:ุนามาน ประโยค ุหนังสือเรื่องแฮร์รีุุ่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์   
 

Abstract 
 The objective of this study was to investigate the frequency of noun clauses and to classify the 
subtype of noun clauses in Harry Potter and the Philosopher's Stone. The focus was placed on the 
grammatical analysis, particularly the noun clause based on Alice Oshima and Ann Hogue (2006). It was 
found that there were 67 sentences (2.48%) of noun clauses out of the total sentences in the book. The 
result revealed that 9 subtypes from the total 15 subtypes in Harry Potter and the Philosopher's Stone. It 
turned out that Structure 1 (Subject + Verb + That clause) occurred at the highest frequency (24 clauses 
or 35.82%). 
 
keywords: noun clause, harry potter and the philosopher's stone  
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การศึกษาเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง 
ในเขตพื้นที่ต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

STUDY OF FUNGI ON RIPE PODS OF TAMARINDUS INDICA L. (VARIETY PRAKAITHONG) 
COLLECTED FROM CHANGTALUT, LOMSAK, PHETCHABUN 

 
วรษาุช านาญพันธ์1ุ ภรภัทรุส าอางค์1 ุร าไพุโกฎสบื1* 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : kodsueb@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเช้ือราที่พบในฝักส กมะขามพันธ ์ประกายทองในเขตต าบลช้างตะลูดุ
อ าเภอหล่มสักุจังหวัดเพชรบูรณ์ุเก็บตัวอย่างมะขามที่มีเช้ือราจากแหล่งปลูกุ3 สวนุจ านวนุ30 ตัวอย่างมาท าการแยกเช้ือ
ด้วยวิธีุtissue transplanting technique บนอาหารุPDA เมื่อพบเช้ือเจริญออกจากเนื้อเยื่อที่เป็นโรคุจึงท าการตัดปลาย
เส้นใยไปเลี้ยงในอาหารจานใหม่เพื่อให้ได้เชื้อบริส ทธิ์ุผลการแยกเช้ือสามารถแยกเชื้อราได้ทั้งหมดุ20ุไอโซเลตุเป็นเชื้อกล ่มที่
สร้างสปอร์ุ6ุไอโซเลตุและไม่สร้างสปอร์ุ14ุไอโซเลตุุตรวจสอบลักษณะของเชื้อภายใต้กล้องจ ลทรรศน์ุโดยใช้เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเชื้อบนแผ่นสไลด์แล้วจึงระบ ช่ือเช้ือราในระดับสก ลโดยการเปรียบเทียบรายละเอียดของเชื้อกับข้อมูลในเอกสารและ
รูปวิธานที่เกี่ยวข้องผลจากการระบ ช่ือเช้ือพบว่าเช้ือราที่แยกได้และมีการสร้างสปอร์เป็นเช้ือราในสก ลุAspergillus, 
Curvularia และุPenicilliumุซึ่งพบเป็นเชื้อกล ่มที่มีการรายงานในมะขามหวานพันธ ์อ่ืนมาก่อนุ 
 
ค าส าคัญ: มะขามหวานุุพันธ ์ประกายทอง  เชื้อราในมะขาม 
 

Abstract 
The objective of this study was to study the fungal species found in ripe tamarind (variety 

Prakaithong) collected from Changtalut, Lomsak, Phetchabun Province. The study was carried out by 
collecting tamarind samples which suspected to have fungi inside the pods from three different orchards. 
A total of 30 tamarind samples have been collected.  Isolation of the fungi then has been done by using 
tissue transplanting technique on PDA medium, then transferred fungal hyphal tip to new petri dish. 
Totally 20 isolates of fungi have been obtained, where six isolates are sporulated and 14 isolates are non-
sporulated ones. Microscopic characteristics of fungi were then examined under compound microscope 
using slide culture technique. Scientific name of each fungus was specified by comparing the information 
with relevant fungal taxonomic documents. Identification result showed that the sporulated fungi are 
belonging in the genus Aspergillus, Curvularia and Penicillium which is consistent with the results of 
previous reports. 

 
keywords: sweet tamarind, tamarindus indica l. (variety prakaithong), tamarind fungi 

244 



การประชุ มวิชาการระดับชาติพุิบูลสงครามวุิจุัยุครุั้งทีุ่ 6ุประจำปีุพ.ศ.ุ2563 

 

ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต 
และองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ 

EEECT OF FERMENTED OF BOILED ORGANIC SOYBEAN IN DIET ON GROWHT 
PERFORMANCE AND CARCASS COMPOSITION OF BROILER CHICKENS 

 
ค าพันุปัญญา1ุอดิศักดิ์ุจมูวงษ์2*ุบัวเรียมุมณีวรรณ์3ุและุวาทีุคงบรรทัด2 

1คณะวิศวกรรมและอ ตสาหกรรมการเกษตรุมหาวิทยาลัยแมโ่จุ้เชยีงใหม่ 
2คณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยแม่โจุ้เชียงใหม ่

3คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัแม่โจ้ เชียงใหม่ 
*corresponding author email: adisakjoomwong@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มส กหมักในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อุโดยใช้ไก่เนื้อทางการค้าจ านวนุ234ุตัวุที่อาย ุ1ุวันุแบ่งเป็นุ6ุกล ่มๆุละ  
3 ซ้ าๆุละ 13 ตัวุประกอบด้วยุอาหารควบค มที่ใช้กากถั่วเหลืองุอาหารควบค มที่ใช้ถั่วอินทรีย์ต้มส กุ100% และกล ่มที่ใช้ถั่ว
อินทรีย์ต้มส กหมักทดแทนถั่วอินทรีย์ต้มส กท่ีระดับุ25, 50, 75 และุ100% ตามล าดับุผลการทดลองุพบว่าุการใช้ถั่วเหลือง
อินทรีย์ต้มส กหมักท กระดับในอาหารท าให้สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลงในไก่เนื้อระยะเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติุ
(P<0.05) และท าให้ปริมาณการกินอาหารลดลงในไก่เนื้อระยะร ่นและตลอดการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติุ (P<0.05) 
นอกจากนีุ้การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มส กหมักท กระดับในอาหารท าให้เปอร์เซ็นต์ซากอ ่นุเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่งุเปอร์เซ็นต์
เนื้ออกนอกุและเปอร์เซ็นต์เนื้ออกลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
 
ค าส าคัญ:ุไก่เนื้อุ ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มส กหมัก ุสมรรถภาพการเจริญเติบโต ุองค์ประกอบซาก 
 

Abstract 
This research aims to investigate the effects of fermented of boiled organic soybean in diets on 

growth performance and carcass composition of broiler chickens. Two hundred Thirty-four of commercial 
broiler chickens about one day aged, each were used. It is separated into 6 groups, 3 replications (n = 13) 
were contained control diet with soybean meal, control diet replaced with boiled organic soybean 100% 
and boiled organic soybean diet replaced with fermented of boiled organic soybean at 25, 50, 75 and 
100% respectively. The results found that the boiled organic soybean and all fermented of boiled organic 
soybean in diets cause decreased growth performance in starter period and significantly decreased feed 
intake (P<0.05) in grower period and overall of the diets. The additional effect of boiled and fermented 
boiled organic soybean significantly decreased the percentage of hot carcass, dressing, loins and tender 
loins (P<0.05). 
 
keywords: broiler chicken, fermented of boiled organic soybean, growth performance, carcass 

composition 
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การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
FORECASTING THE RAINFALL IN NORTHEASTERN OF THAILAND. 

 
จ ฑามาศุเสนแก้ว1*  และุบัญชาุศรีสมบัติ1 

สาขาวิชาสถิติประย กต์ุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
*corresponding author. E-mail address: juthamas.se@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

วัตถ ประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือุประย กต์ใช้ตัวแบบพยากรณ์ที่ เหมาะสมกับปริมาณน้ าฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือุโดยใช้ข้อมูลท ติยภูมิจากกรมอ ต นิยมวิทยาุซึ่งได้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนุตั้งแต่เดือนมกราคมุ2555ุถึงเดือน
มิถ นายนุ2562ุวิธีการพยากรณ์ุคือุการวิเคราะห์อน กรมเวลาแบบแยกส่วนุการท าให้เรียบส าหรับอน กรมเวลาที่มีความผัน
แปรตามฤดูกาลุการวิเคราะห์อน กรมเวลาบอกซ์-เจนกินซ ์และวิธีการพยากรณ์รวมุซึ่งวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณา
จากคา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยุพบว่าุวิธีการพยากรณ์รวมมีความเหมาะสมมาก 

 
ค าส าคัญ :ุการพยากรณ์  ปริมาณน้ าฝน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การพยากรณ์รวมุ 

Abstract 
The purpose of this study is applied forecasting that suitable with time series affect to the 

quantity the rainfall in Northeastern of Thailand from the weather meteorological department. In-season 
from January, 2012 to June, 2019. Studying forecasting methods is Decomposition method, Smoothing for 
time series with seasonal variations, Box-Jenkins time series analysis and combined forecasting method. 
The suitable forecasting method be considered from the measurement of accuracy include coefficient of 
Correlation, mean absolute percentage error. The result model combined forecasting method is the most 
accurate. 

 
keywords : forecasting  rainfall  northeastern  combined 
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ผลของน้ าหมักชีวภาพต่อผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ 
EFFECT OF FERMENTED BIOEXTRACTS ON PRODUCTION OF  

THAMMASAT AROMATIC RICE VARIETY 
 

ส จิตราุเรืองเดชาวิวัฒน์1*ุุพรวภิาุสะนะวงศ์1ุุและม กจรินทร์ุบ ญเอี่ยม1 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail:ุsujitra5000@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ศึกษาผลน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ุโดยวางแผนทดลองแบบส ่มบล็อก
สมบูรณ์ุประกอบด้วย 4 สิ่งทดลองุได้แก่สิ่งทดลองุ1ุช ดควบค มุสิ่งทดลองุ2 หลังจากท าการเพาะปลูกุ15ุวันุใส่น้ าหมัก
สูตรหน่อกล้วยุสิ่งทดลองุ3 น้ าหมักสูตรนมสดุและสิ่งทดลองุ4 ใส่สารเร่งซ ปเปอร์ุพด.2 โดยทดลองที่แปลงทดลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุพิษณ โลกุพบว่าช่วงระยะเวลาการปักด าตั้งแต่อาย ุ15-115ุวันุเมล็ดข้าวที่ได้จาก
การใช้น้ าหมักสูตรหน่อกล้วยุและสูตรนมสดได้สารอาหารปริมาณไนโตรเจนุฟอสฟอรัสุและโพแทสเซียมสูงุปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อค ณภาพทางเคมีในเมล็ดข้าวขึ้นกับผลการดูดซึมสารอาหารในการเพาะปลูกุโครงสร้างโมเลก ลหรือการเกิดจากการ
เกาะกันของโมเลก ลภายในสารอาหารุุโดยน้ าหมักสูตรนมสดมีศักยภาพต่อผลผลิตของข้าวหอมธรรมศาสตร์สูงส ดุ180.04ุ
กิโลกรัมต่อไรุ่และให้ความสูงของต้นุความยาวรวงุและความยาวเมล็ดข้าวหอมธรรมศาสตร์ดีส ดุซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของน้ าหมักชีวภาพสตูรนมสดมีศักยภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ 

 
ค าส าคัญุ:ุข้าวหอมธรรมศาสตร์ุน้ าหมักชีวภาพุผลผลิต 
 

Abstract 
 The objective this research was study the effects of fermented bioextracts on growth and yields 
of Thammasat Aromatic rice variety. ุ The experiment was set as randomized complete block designุ
( RCBD)  with 4 treatments and 4 replications contained with treatment 1 ( T1) : ุ no fertilized added.ุ
Treatment 2 (T2) : ุ fermented bioextracts from banana shoot. ุTreatment 3 (T3) : ุ fermented bioextracts 
from fresh milk and treatment 4 (T4):ุfermented bioextract from microbial activators PD2 (ARDA2) at Plant 
Science Field, Faculty of Science and Agricultural Technology,ุ Rajamangala University of Technology 
Lanna, Phitsanulok. ุ The results showed that during plant for 15 –ุ 115  days the treatment 3 could 
produce highest growth and yield of Thammasat Aromatic rice variety, as well as, plant height.ุFor the 
chemical grain qualities of Thammasat Aromatic rice variety, the results found that the treatment 2 and 
treatment 3 could produce highest nitrogen, phosphate and potassium contents. This could possibly be 
due to the structure or molecular aggregation occur on adsorption in rice growth. During plant, treatment 
3ุhad highest the yield at 180.04 kg per rai.ุWe can be concluded that the using fermented bioextracts 
from fresh milk had efficiency on yield quality of Thammasat Aromatic rice variety.ุ 
 
keywords : thammasat aromatic rice variety, fermented bioextracts, yield 
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ผลของ NAA ต่อการออกราก และการแตกยอดของกิ่งปักช าหนานเฉาเหว่ย  
(Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) STEETZ) 

EFFECT OF NAA ON ROOTING AND SHOOTING OF BITTER LEAF TREE CUTTING STEM 
(Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) STEETZ) 

 
ทองเพชรุจิตตบ ปผา1 ุชลินดาุอรยิเดช1ุอดิศักดิ์ุจูมวงษ์1*  และปารวีุกาญจนประโชติ2 

1คณะวิศวกรรมและอ ตสาหกรรมเกษตรุมหาวิทยาลัยแมโ่จุ้เชียงใหมุ่ 
2คณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยแม่โจุ้เชียงใหมุ่ 

*corresponding author e-mail: adisakjoomwong@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของุNAA ต่อการออกรากและแตกยอดของกิ่งปักช าหนานเฉาเหว่ยุใช้กิ่งหนานเฉาเหว่ยจากสวน

เกษตรกรุในจังหวัดเชียงใหมุ่น ามาตัดกิ่งช าให้มีขนาดยาวุ25ุเซนติเมตรุจ ่มส่วนโคนของกิ่งปักช าในน้ ากลั่น  (ช ดควบค ม) 
และสารควบค มการเจริญเติบโตุNAA ความเข้มข้นุ250, 500, 1,000, 2,000 และุ3,000 ppm น าไปแช่ในน้ ากลั่นในแก้ว
พลาสติกเพาะช าุณุเรือนเพาะช าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพุคณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยแม่โจุ้จังหวัดเชียงใหมุ่ในช่วงเดือน
เมษายนุถึงเดือนพฤษภาคมุพ.ศ.ุ2562ุการวางแผนเป็นการทดลองแบบส ่มตลอดสมบูรณ์ุ(CRD) บันทึกผลเมื่อครบุ30ุวันุ
ของการทดลองุผลการทดลองพบว่าุกิ่งปักช าที่ไม่ใช้สารควบค มการเจริญเติบโตุNAA ที่ความเข้มข้นุ0 ppm (ช ดควบค ม)ุมี
ร้อยละการออกรากสูงส ดุคือุร้อยละุ100ุส่วนช ดทดสอบกิ่งปักช าที่ใช้สารควบค มการเจริญเติบโตุNAA 250, 500, 1,000, 
2,000 ppm มีการออกรากร้อยละุ73, 73, 76 และุ77ุตามล าดับุส่วนสารควบค มการเจริญเติบโตุNAA 3,000 ppm มีร้อย
ละการออกรากต่ าที่ส ดุคือมีการออกรากร้อยละุ53ุการใชุ้NAA ความเข้มข้นุ250, 500, 1,000, 2,000 ppm และช ด
ควบค มมีจ านวนรากต่อกิ่งเฉลี่ยมากกว่ากิ่งปักช าที่ใช้สารควบค มการเจริญเติบโต NAA 3,000 ppmุความยาวรากเฉลี่ยุและ
ความกว้างรากเฉลี่ยในช ดควบค มและุNAA ท กความเข้มข้นมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.5). 

ค าส าคัญ : หนานเฉาเหว่ยุกรด-1-แนฟทาลีนอะซีติกุปักช า การงอกราก 

Abstract 
The effects of NAA on rooting and shooting of the bitter leaf tree (Gymnanthemum extensum) 

cutting stem were investigated. The stems were obtained from a private garden in Chiang Mai Province. 
The 25-cm long cutting stems were dipped into distilled water (control) and NAA with 250, 500, 1000, 
2000, and 3000 ppm concentrations for about 30 minutes and dipped in plastic glass in the plant nursery 
(Division of Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai) from April to May of 2019. 
The experiment was performed in a completely randomized design (CRD), and the data were collected 
over the course of 30 days. The result showed that the cutting stem treated with NAA 0 ppm (control) is 
the highest percentage of rooting at 100%. While, the cutting stem treated with NAA at 250, 500, 1,000, 
2,000 ppm were percentage of rooting 73, 73, 76 andุ77%, respectively. On the other hand, at 3000 ppm 
is the lowest percentage of rooting at 53%. The control (NAA 0 ppm), NAA at 250, 500, 1,000 and 2,000 
ppm were higher number of the average number of roots per cutting than NAA 3000 ppm. The average 
root length and average root width of control and all treatments were not different significantly (P≤0.5).  

 
keywords: gymnanthemun extensum, naphthaline acetic, cutting, rooting 
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การพัฒนาเครื่องประดับดินเผาร่วมสมัยจากอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห  
DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY CERAMIC JEWELRY  

FORM IDENTITY CERAMICS BAN TAO HAI 
 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุสนิทุุปิ่นสก ล* ชาติชายุจันทร์ประทีป และุฐติาภรณ์ุแหวนเพชร  
คณะเทคโนโลยีอ ตสาหกรรมุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลกุ 

ุ*corresponding author e-mail : sanit17@hotmail.com  
ุ 

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุการวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์ุ1) เพื่อพัฒนาส่วนผสมของดินท้องถิ่นบ้านสระโคล่และดินส าเร็จรูปุส าหรับผลิต
เครื่องประดับดินเผา 2) เพื่อออกแบบและผลิตชิ้นงานเครื่องประดับดินเผา และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อรูปแบบเครื่องประดับดินเผาุสูตรส่วนผสมประกอบด้วยุดินบ้านสระโคลุ่และุดินส าเร็จรูปุผสมกันตามสัดส่วนได้ส่วนผสมุ
จ านวน 10ุตัวอย่างุข้ึนรูปช้ินทดสอบโดยการอัดแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ุเผาทดลองที่อ ณหภูมิุ1,200 องศาเซลเซียสุทดสอบ
สมบัติทางกายภาพหลังเผาุได้แกุ่ความแข็งแรงุความหดตัวุการดูดซึมน้ าุและสีของเนื้อดินุคัดเลือกสูตรส่วนผสมที่มีสมบัติ
ทางกายภาพเหมาะสมไปผลิตช้ินงานเครื่องประดับดินเผาจ านวนุ2 แบบุผลการวิจัยพบว่าส่วนผสมของเนื้อดินที่เหมาะสม
ประกอบด้วยุดินบ้านสระโคล่ร้อยละุ60ุและดินเหนียวส าเร็จรูปร้อยละุ40ุมีความหดตัวหลังเผาร้อยละุ7.22ุการดูดซึมน้ า
ร้อยละุ8.93ุความแข็งแรงุ118.75ุุกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรุเนื้อดินปั้นมีสีขาวอมชมพูุสามารถขึ้นรูปเครื่องประดับดิน
เผาได้ดี ผู้วิจัยน าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาไปประเมินความพึงพอใจุุโดยลูกค้าและเจ้าของร้านจ าหน่ายเครื่องประดับ
จ านวนุ50 คนุพบว่าประเด็นท่ีมีผลการประเมินสงูุคือผลิตภัณฑ์สามารถขายไดุ้มีค่าเฉลี่ยุ4.10ุอยู่ในระดับุมาก ในส่วนของ
ประเด็นท่ีมีผลการประเมินในระดับุน้อยุคือวัสด ที่น ามาใช้ในการผลิตมีความเหมาะสมน้อยุมีค่าเฉลี่ยุ3.60ุอยู่ในระดับุมากุ
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมุค่าเฉลี่ยุ3.84ุอยู่ในระดับุมาก 
 

ค าส าคัญุ:ุเครื่องประดับดินเผาุบ้านเตาไหุดินบ้านสระโคล่   
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to test the formula right mix of localุBan Sa Khlo clay and 
compound clay for produce ceramics jewelry 2) to design and produce ceramics jewelry and 3) to assess 
consumer satisfaction with the ceramics jewelry product model. Experimental formula from four kinds of 
material is Ban Sa Khloุclay and compound clay. Number of samples 10 . Forming a test pieces by plaster 
mold. The firing was at  1,200 ° C. Physical properties, shrinkage, strength, water absorption and fired 
color. Selection of ingredients to produce 2 ceramics jewelry. The results showed that the Ban Sa Khloุ
clay. Formula contains is 60 % of Ban Sa Khloุclay and 40 % of compound clay. The fired shrinkage 7.22 
%, water absorption 8.93 %, strength averaged 118.75ุkg/cm2 and fired color was white-pink. It is suitable 
to produce ceramics jewelry. Researchers used clay jewelry to assess the satisfaction of customers and 
owners of jewelry stores 50. Evaluation of ceramics jewelry high level. Products can be sold the means of 
4.10  which is in the high level. The case of low level of evaluation, the materials used in the production 
are not suitable the means of 3.60 which is in the high level. The overall satisfaction contains the means 
of 4.84 which is in the high level.      
 

keywords : ceramics jewelry, ban tao hai, ban sa khloุclay 
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การสร้างเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ 
THE CONSTRUCTION OF A REACTION TIME MACHINE MEASURING EYE – HAND 

 
ทักษ์ดนัยุน ่นไทย1  รัฐกรุภารสถติย์1  และุจักรดาวุโพธิแสน1 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามุมหาสารคาม 
*corresponding author potisan_jukdao@hotmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัต ประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือุและเพื่อหาเกณฑ์
มาตรฐานของนักศึกษาเพศชายกับเพศหญิง ผู้เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้คือุนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามุ
จ านวนุ390ุคนุอาย ระหว่างุ19ุ-22ุปีุโดยท าการศึกษาหาค่าความเที่ยงตรงุค่าความเช่ือถือไดุ้ค่าความเป็นปรนัยุท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันและสร้างเกณฑ์ปกติโดยใช้คะแนนที 
 ผลการวิจัยพบว่าุค่าความเที่ยงตรงุเท่ากับุ0.932ุค่าความเชื่อมั่นุเท่ากับุ0.91ุค่าความเป็นปรนัยุเท่ากับุ0.80ุ
และได้เกณฑ์ปกติของนักศึกษาชายและหญิงตามวัตถ ประสงค์ุสร ปผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าุเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของตาและมือที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นุมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้วัดการท างานประสานกันของตาและมือได้ 
 
ค าส าคัญุ:ุการสร้างเครื่องมือุเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองุตากับมือ 
 

Abstract 
 The research aimed to construction of a reaction time machine measuring eye – hand and to find 
benchmark for male-female students. The sample group were 390 students of Rajabhat Maha Sarakham 
University, aged range 19-22 years. The validity, reliability, objectivity was approved by experts. The data 
was analyzed using mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and     
T-score for norms. 
 The results were show that the validity (r) equals 0.932. The reliability (r) equals 0.91. The 
objectivity (r) equals 0.80 and Norms of male and female students as intended. In conclusion, the present 
study found that the reaction time machine measuring eye – hand is suitable to be used to measure the 
eye and hand coordination.  
 
keywords : construction, reaction time, eye – hand 
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ผลของ Benzyladenine ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนามแน่แดง 
EFFECTS OF BENZYLADENINE ON TISSUE CULTURE OF THUNBERGIA COCCINEA WALL. 

 
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาเดชาณรงค ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เชียงใหม ่
*corresponding author e-mail: Kittisak_cho@cmru.ac.th 
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บทคัดย่อ 
ผลของุBenzyladenine (BA) ต่อการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนข้อของหนามแน่แดงเพื่อการขยายพันธ ์โดยน ายอดของ

หนามแน่แดงมาฟอกฆ่าเช้ือจ ลินทรีย์ที่ผิวด้วยเมอร์คิวริกคลอไรด์ความเข้มข้นุ0.1% เป็นเวลาุ3ุนาทีุล้างด้วยน้ ากลั่นที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อแล้วุ3ุครั้งุครั้งละุ5ุนาทีุน าไปเลี้ยงบนอาหารว ้นสูตร MS ที่เติมุPPM™ุ(Plant Preservative Mixture)ุความ
เข้มข้น 0.5ุมิลลิลิตรต่อลิตรุน าไปเลี้ยงท่ีอ ณหภูมิุ25±2 องศาเซลเซียสุให้แสงเป็นเวลาุ16 ช่ัวโมงต่อวันุเพาะเลี้ยงเป็นเวลาุ
4 สัปดาห์ุจากนั้นตัดช้ินส่วนบริเวณข้อที่ปลอดเช้ือขนาดประมาณุ1 เซนติเมตรุไปเลี้ยงบนอาหารว ้นสูตรุMS ที่เติมุBA 
ความเข้มข้นุ0, 0.5, 1.0, 1.5 และุ2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรุรวมเป็นุ5 ช ดการทดลองุช ดการทดลองละุ15 ซ้ าแล้วน าไปเลี้ยงที่
อ ณหภูมิุ25±2 องศาเซลเซียสุให้แสงเป็นเวลาุ16 ช่ัวโมงต่อวันุเป็นเวลาุ4 สัปดาห์ุพบว่าุช ดการทดลองที่เติมุBA 1.5 
mg/L สามารถชักน าให้เกิดยอดเฉลี่ยได้จ านวนสูงที่ส ดุคือุ5.86±1.06ุยอดต่อช้ินเนื้อเยื่อุและช ดการทดลองที่ไม่เติมุBA 
สามารถชักน าให้เกิดรากไดุ้จากนั้นย้ายเลี้ยงช้ินส่วนข้อท กช ดการทดลองลงบนอาหารว ้นุMS ที่ไม่เติมสารควบค มการ
เจริญเติบโตุน าไปเลี้ยงที่อ ณหภูมิุ25±2 องศาเซลเซียสุให้แสงุ16 ช่ัวโมงต่อวันุเป็นเวลาุ7 สัปดาห์ พบว่าท กช ดการทดลอง
สามารถชักน าให้เกิดรากไดุ้เมื่อน าต้นอ่อนแต่ละช ดการทดลองมาท าการปรับสภาพก่อนย้ายออกปลูกในโรงเรือนุและปลูกในุ
ดินุผสมุข้ีเถ้าแกลบุและกากมะพร้าวุอัตราส่วนุ1:1:1 น าไปอน บาลในโรงเรือนที่พลางแสนุ50% รดน้ าวันละุ1ุครั้งุเป็น
เวลาุ4ุสัปดาห์ุพบว่าต้นอ่อนจากช ดการทดลองุBA 2 mg/L มีอัตราการรอดชีวิตุ50%ุในขณะที่ต้นอ่อนจากช ดการทดลอง
อื่นุๆุตายทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ทีุ่3 
 
ค าส าคัญุ:ุรางจืดแดง ุการขยายพันธ ์ ุการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
 

Abstract 
 Effects of Benzyladenine (BA) on nodal cultured of Thunbergia coccinea Wall for propagation. 
Shoots explants were surface sterile with 0.1% mercuric chloride for 3 minutes. Wash with sterile distilled 
water 3 times 5 minutes each time and cultured on MS agar medium supplemented with 0.5 mg/L PPM ™ 
(Plant Preservative Mixture). They were cultured at 25±2ºC for 16 hours per day for 4 weeks. Then, In vitro 
nodal explants (about 1 cm) were cut and cultured on MS agar medium containing with 0, 0.5, 1.0, 1.5 
and 2.0 mg/L BA for a total 5 treatments, 15 replications each treatment. All treatments were cultured at 
25 ± 2ºC, photoperiod 16 hours per day for 4 weeks. It was found that treatment of 1.5 mg/L BA induced 
the highest shoot number at 5.86±1.06 shoots per explant and without BA medium produced roots. After 
that, all of the treatments were subcultured onto MS agar without growth regulator substances. They 
were cultured at 25 ± 2ºC, photoperiod 16 hours per day for 4 weeks. It was found that all treatments 
were induced root production. Plantlets were acclimatized by planted in mixed soil, rice husk ash and 
coconut pulp, ratio 1: 1: 1 in a greenhouse with 50% sunlight, watered 1 time per day for 4 weeks. 
Plantlets from 2.0 mg/L BA treatment have 50% survival rate and other treatments all plantlets died at 
3rd week after transplant. 

keywords : Thunbergia coccinea Wall, Propagation, Plant Tissue Culture 
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การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสม 
ในพื้นที่เขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี 

STUDY THE PREVALENCE OF PARASITIC INFECTION OF DIGESTIVE TRACT OF MACAQUE 
IN KHAO LUANG MOUNTAIN, PHETCHABURI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาความช กของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมท่ีอาศัยอยู่บริเวณถ้ า
เขาหลวงุจังหวัดเพชรบ รีโดยเก็บตัวอย่างมูลลิงแสมแบบคละเพศคละอาย มาตรวจสอบหาพยาธิในระบบทางเดินอาหาร  จ านวนุ203 
ตัวอย่างโดยแบ่งพื้นท่ีการเก็บตัวอย่างเป็นุ5 พื้นท่ีในการส ่มเก็บตัวอย่างเพื่อหาความช กของการติดเชื้อพยาธิในแต่ละพื้นท่ีมาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาุโดยผลการศึกษาอัตราความช กของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมในพื้นท่ี
เขาหลวงุจังหวัดเพชรบ รีุด้วยวิธีการตรวจอ จจาระในเชิงปริมาณุุ(Quantitative technique) และการลอยตัวด้วยวิธีุModified Mc 
master technique พบว่ามีการติดเชื้อของพยาธิในระบบทางเดินอาหาร และเชื้อบิดท้ังหมดุ93ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อยละุุ45.8ุโดย
แยกเป็นติดเชื้อของพยาธิุ(Gastrointestinal ; Gl. Nematode) 90ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อยละุ44.3ุซ่ึงเป็นกล ่มของุGI nematode, 
Strongyloides  และุุTrichurisุในส่วนของเชื้อบิดพบการติดเชื้อุCoccidia จ านวนุุ3ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อยละุุ1.47ุเมื่อศึกษาแยก
เป็นพื้นท่ีพบว่าลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีุ1.ุพบการติดเชื้อุGl. Nematode คิดเป็นร้อยละุ53.19ุและุพบการติดเชื้อุCoccidia คิดเป็น
ร้อยละุ2.12ุุุส่วนลิงท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีุ2.ุพบการติดเชื้อุGl. Nematode  คิดเป็นร้อยละุุ44.18ุุและพบการติดเชื้อุCoccidia  
คิดเป็นร้อยละุุ2.32ุุส่วนลิงท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีุุ3ุพบการติดเชื้อุGl. Nematode  คิดเป็นร้อยละุุ22.22ุุและพบการติดเชื้อุ
Coccidia  คิดเป็นร้อยละุุ2.22ุส่วนลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีุุ4ุพบการติดเชื้อุGl. Nematode  คิดเป็นร้อยละุุ53.48ุและลิงท่ีอาศัย
อยู่ในพื้นท่ีท่ีุุ5ุพบการติดเชื้อุGl. Nematode  คิดเป็นร้อยละุุ56 

ค าส าคัญ: ลิงแสม พยาธิในระบบทางเดินอาการุความช ก เขาหลวง 
 

Abstract 
 The objective of this study was to study the prevalence of gastrointestinal parasitic infections of 
macaques that live in Khao Luang mountain. Phetchaburi Province by collecting specimens of mixed male and 
female macaques to examine the gastrointestinal tract for 2 0 3 ุ samples by dividing the sampling area into 5ุ
sampling sites to find the prevalence of helminth infections. In each area to analyze the data using descriptive 
statistics by The prevalence rate of gastrointestinal parasitic infection of macaques in Khao Luang area 
Phetchaburi Province With the method of quantitative fecal examination (Quantitative techniques and floating 
using Modified Mc master technique. Found that there are parasitic infections in the digestive system. And all 93ุ
infections were accounted for 45 .8% ุby separating into a parasitic infection. (Gastrointestinal; Gl. Nematode) 90ุ
samples, representing 44.3% , which is a group of GI nematode, Strongyloides and Trichuris. In terms of dysentery, 
3ุcoccidia were 1.47%.When separated into areas, it was found that monkeys living in Area 1ุfound 53.19%ุof Gl. 
Nematode infection and 2 .1 2 % ุCoccidia were found. 2 . ุMonkeys found in Area 2 .ุGl. Nematode infection 
accounted for 44.18%ุand Coccidia infection was 2.32%.ุMonkeys in area 3ุfound Gl. Nematode infection 22.22%ุ
and Coccidia infection accounted for To 2 .22 ุpercent Things that live in that area. Area 4 was found 53.48% Gl. 
Nematode infection and monkeys living in Area 5 Gl 56 Nematode infection was found. 
 
keywords : macaque  parasite digestive tract   prevalence  khao luang mountain 

252 

mailto:arlaianisci_ku@hotmail.com


การประชุ มวิชาการระดับชาติพุิบูลสงครามวุิจุัยุครุั้งทีุ่ 6ุประจำปีุพ.ศ.ุ2563 

 

การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่6ุโรงเรียนพ ทธ
ชินราชพิทยาที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่6ุโรงเรียนพ ทธชินราชพิทยาที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจ าแนกตามุ
เพศุหลักสูตรวิชาุเกรดเฉลี่ยุและรายได้ของครอบครัวุผลการวิจัยพบว่าุ1)ุนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีทีุ่6ุโรงเรียนพ ทธชิน
ราชพิทยาุได้รับข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยุโดยใช้เครื่องมือเปิดข่าวสาร
คือุSmart Phone  มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อสัปดาห์คือุ1 -2ุครั้งต่อสัปดาห์ุ
น าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปพูดค ยกับผู้อื่นุเหต ผลที่ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามคือุเพ่ือศึกษาข้อมูลคณะที่สนใจุสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในจังหวัดพิษณ โลก
ที่รู้จักุุคือุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุบ คคลที่แนะน าให้รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือุร ่นพีุ่มีความสนใจ
รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุเคยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับค ณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามุแต่ไม่แน่ใจที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพิบูลสงครามุ2)ุทัศนคติที่มีต่อ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากุมีค่าเฉลี่ยุ3.95ุแต่เมื่อพิจารณารายด้าน
แล้วพบว่าุมีทัศนคติในด้านน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประย กต์ใช้ในอนาคตสูงส ดุรองลงมาคือุเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นุ
และสวยงามุและต่ าส ดมีความเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการคมนาคมสะดวกสบายุ3)ุการเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีทีุ่6ุโรงเรียนพ ทธชินราชพิทยาที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากกล ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศุเกรดเฉลี่ยและรายได้ผูป้กครองต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกันุส าหรับกล ่มตัวอย่างที่มีหลักสูตรวิชาต่างกันุพบว่า
โดยภาพรวมมีทัศนคติไม่แตกต่างกันุยกเว้นุด้านการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียงมานานุระหว่างกล ่มตัวอย่างที่มี
หลักสูตรวิชาต่างกันุพบว่าุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05ุโดยนักเรียนที่เรียนสายวิทย์ -คณิตุมีทัศนคติ
แตกต่างจากสายอาชีพ 
   
ค าส าคัญุ:ุการเปิดรับข่าวสาร  ทัศนคติ  ภาพลักษณ์ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the exposure and attitude of mathayom suksa six 
students at Phuttachinnarat Pittaya School towards the image of Pibulsongkram Rajabhat University. And 
compare the differences between the attitudes of mathayom suksa six students in Phutthachinnarat 
Pittaya School towards the image of Pibulsongkram Rajabhat University classified by gender, curriculum, 
grade point average and family income. The results of the research revealed that 1)ุMathayomsuksa Six 
students at Buddhachinnarat Phittaya School Receive news about Pibulsongkram Rajabhat University from 
the university's website. By using the news opening device which is Smart Phone. The frequency of 
receiving news of Pibulsongkram Rajabhat University per week is 1-2 times per week. Talk to others about 
the information you received from Pibulsongkram Rajabhat University. The reason to follow the news of 
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Pibulsongkram Rajabhat University is To study the faculty information of interest The educational 
institution that provides bachelor degree teaching in Phitsanulok province is known as Pibulsongkram 
Rajabhat University. The person who introduced Pibulsongkram Rajabhat University is the seniors who are 
interested in receiving news and information about Pibulsongkram Rajabhat University. Have studied 
about the quality of teaching and learning of Pibulsongkram Rajabhat University But not sure about 
wanting to study at the undergraduate level at Pibulsongkram University. 2 ) ุThe attitude towards the 
image of Pibulsongkram Rajabhat University The overall picture is in the level of agreeing with the average 
of 3 .9 5 , but when considered in each aspect, found that The most attitudes towards the knowledge 
gained to develop and apply in the future, followed by the university that is shady and beautiful and the 
lowest is the university that has convenient transportation. Mathayom Suksa 6 students at Buddhachinaraj 
Pittaya School towards the image of Pibulsongkram Rajabhat University from the sex samples. GPA and 
parents' income are not different. For the sample group that has different course subjects Found that in 
general, there is no difference in attitude, except for being a state university that has a reputation for a 
long time Between the subjects with different curriculum, it was found that the statistically significant 
difference at the level of 0.05 by students studying Science - Mathematics. Have different attitudes from 
the profession 
 
keywords: media exposure, attitude, image 
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การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในเขตต าบลอรัญญิก  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  

A STUDY OF MEDIA EXPOSURE AND ATTITUDE OF PEOPLE IN ARANYIK SUBDISTRICT 
MUEANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE TOWARDS PUBLIC RELATIONS OF 

EKATHOTSAROT CAMP 
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บทคัดย่อ 
  
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุการวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อุศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารุทัศนคติของประชาชนในเขตต าบลุอรัญญิกุ
อ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลกุที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถุและเพื่อุเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างทัศนคติของประชาชนในเขตอรัญญิกุท่ีมีต่อค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถุจ าแนกตามุเพศุอาย ุการศึกษาุอาชีพุและ
รายไดุ้ผลการวิจัยพบว่าุ1) ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตต าบลุอรัญญิกเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์มากที่ส ดุส่วนใหญ่เปิดรับ
ข่าวสารุ1 ครั้ง/สัปดาห์ุในช่วงเวลาค่ าุส่วนใหญุ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการุุส่วนใหญ่ไม่เคย
ศึกษาข้อมูลของค่ายสมเด็จพระุเอกาทศรถุแต่การให้ข้อมูลข่าวสารของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถมีความต่อเนื่องุประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่เคยุน าข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปบอกตอ่แก่ผู้อื่นุและประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรบัข้อมูลข่าวสารจากคา่ยุ
สมเด็จพระเอกาทศรถุ2) ทัศนคติของประชาชนในต าบลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระุเอกาทศรถุโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.11 แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่าุมีุความพึงพอใจการเข้าุ– ออกุุุุ
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสูงส ดุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.27 ซึ่งอยู่ในระดับมากุรองลงมาเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถุโดยมีค่าเฉลี่ยุ4.26 ซึ่งอยู่ในระดับุมากุและต่ าที่ส ดเห็นว่าุข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์และช่วงเวลาที่
ได้รับข่าวสารมีความเหมาะสมุโดยมีุค่าเฉลี่ยุ3.99 ซึ่งอยู่ในระดับมากุุ3) การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนใน
เขตต าบลอรัญญิกุท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมระหว่างประชาชนที่มีเพศุอาย ุและอาชีพุ
ต่างกันพบว่าุมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถไม่แตกต่างกันุแต่ประชาชนมีุระดับการศึกษาุ
และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาุทศรถแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05   
 
ค าส าคัญุ:ุพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร,ุุทัศนคติ,ุุการประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
                The purposes of the study were to Study the media exposure behavior Attitudes of people in 
Aranyik Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province Towards the publicity of Ekathotsarot Camp and 
to compare the differences between the attitudes of the people in Aranyik district towards Ekathotsarot 
Camp classified by gender, age, education, occupation and income. The study showed that :   1 )ุThe 
majority of people in Aranyik district are exposed to information from the website  the most. Most are 
open to news 1 time / week In the evening. Most of them have never received information in the form of 
activities or projects. Most of them have never studied the data of Ekathotsarot Camp But the provision of 
news and information from Ekathotsarot Camp is continuous. Most people have never shared useful 
information with others. And the majority of the people want to receive news and information from 
Ekathotsarot Camp 2 ) ุ Attitudes of the people in Aranyik sub-district towards the public relations of 
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Ekathotsarot Camp In which the overall picture is in a high level of agreement with an average of 4.11 but 
when considering each aspect, found that highest satisfaction with the entry-exit Ekathotsarot Camp with 
an average of 4.27 which is at a high level. Next is the participation in the project activities of Somdej Phra 
Ekatosarot Camp. With an average of 4 . 2 6  which is at a high level. And the lowest saw that The 
information received is useful and the timing of receiving the news is appropriate. With an average of 3.99 
which is at a high level. 3)ุComparison of the general attitude of people in Aranyik Sub-district towards 
the public relations of Ekathotsarot Camp in the overall picture between people with gender Different 
age and occupation found that there is no difference in attitude towards the public relations of 
Ekathotsarot Camp but people have education levels And family incomes were different in the attitude 
towards public relations of Ekathotsarot Camp  with statistical significance at the level of 0.05.ุ 
ุ 
keywords : media exposure, attitude, public relations  
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การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมในข้าว 
โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี 

DETERMINATION OF IRON COPPER ZINC LEAD AND CADMIUM IN RICE SAMPLES 
BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กุทองแดงุสังกะสีุตะกั่วุและแคดเมียมุในข้าวุโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรีุ(AAS)ุในการศึกษาครั้งน้ีมีตัวอย่างข้าวท้ังหมดุ8ุตัวอย่างุประกอบด้วยุข้าวพันธ ์ุกข43ุข้าวพันธ ์กขุ49ุข้าว
พันธ ์กขุ61ุข้าวพันธ ์หอมปท มธานี1ุุข้าวเจ้าหอมพิษณ โลก1ุข้าวพันธ ์พิษณ โลกุ2ุข้าวพันธ ์แม่แป๊ดุและข้าวพันธ ์มะลิุ105ุเพื่อใช้
ตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนักและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ุเตรียมตัวอย่างโดยวิธีการย่อยแบบเปียกโดยย่อยสลายด้วย
กรดุแล้วตรวจหาปริมาณโดยวิธีุAAS ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตามแนวทางของวิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์อาหารุ(AOAC) 
พบว่าุเหล็กุทองแดงุสังกะสีุตะกั่วุและแคดเมียมมีความเป็นเส้นตรงในช่วงุ0.5 -3.0, 0.2-16, 0.2-08, 0.5-10 และุ0.2-1.0ุ
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดับุุโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับุ0.9964 , 0.999, 0.9964, 0.998 และุ0.9905ุตามล าดับุ
ขีดจ ากัดในการตรวจวัดุ(LOD) ของเหล็กุทองแดงุสังกะสีุตะกั่วและแคดเมียมุมีค่าเท่ากับุ0.22 , 0.04, 0.03, 0.31ุและุ0.02ุ
ไมโครกรัมต่อลิตรุและขีดจ ากัดการวิเคราะห์ปริมาณุ(LOQ) ของเหล็กุทองแดงุสังกะสีุตะกั่วุและแคดเมียมุมีค่าเท่ากับ 0.26, 0.06, 
0.06, 0.43 และุ0.02ุไมโครกรัมต่อลิตรุการทดสอบความแม่นของวิธีุโดยเลือกตัวอย่างมาุ2ุตัวอย่างุคือุSample rice 3ุและ 
Sample rice 2ุท่ีระดับุ50%, 80% และุ120% ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละการกลับคืนเหล็กเท่ากับุ92.06–105.4,ุ90.3–117.3 ทองแดงท่า
กับุ106.8-124.12ุ, 92.18–114.56ุสังกะสีเท่ากับุ92.7–120.1, 111.3ุ-122.2ุตะกั่วเท่ากับุ92.0–113.8ุ, 92.ุ–105.7ุและุ
%recoveryุของแคดเมียมเท่ากับุ94.4–108.9, 104.0–118.4ุตามล าดับุและจากการวิเคราะห์ปริมาณข้าวท้ังแปดชนิดในตัวอย่างท่ี
ปนเปื้อนโลหะหนักคือุเหล็กเฉลี่ยอยู่ในช่วง111.39-149.47ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดงอยู่ในช่วงุ0.68-3.75ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
สังกะสีอยู่ในช่วง 20.14-32.71 ตะกั่วอยู่ในช่วงุ13.98-40.15ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแคดเมียมอยู่ในช่วง ND -0.13ุมิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาุกระทรวงสาธารณส ขุพบว่ามีปริมาณเหล็กุสังกะสีุและ
แคดเมียมท่ีเกินมาตรฐานกระทรวงสาธารณส ขก าหนดไว้ท่ีระดับุ20ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และุ0.3 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงหากได้รับปริมาณสารเหล่าน้ีเป็นจ านวนมากจะส่งผลต่อระบบร่างกายุ 
ค าส าคัญ : เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง ข้าว  อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี 

Abstract 
 Atomic Absorption Spectrometry method was determination of Iron copper zinc lead and cadmium in 
Rice Samples 8 sample RD43, RD49, RD61,  Pathum Thani1 ,ุKhao´ Jow Hawm Phitsanulok1, Phitsanulok 2 ,  and 
Khao Dawk Mali 105. Validation was performed according to the International Committee on Standard Methods 
(AOAC) Guidelines. were prepared by wet digestion. Under the optimized conditions, the calibration graph was 
linear of Iron copper zinc lead and cadmium in the range of 0.5-3.0, 0.2-16, 0.2-08, 0.5-10 andุ0.2-1.0 µg/ml with a 
correlation coefficient (R2) of 0 .9964 , 0.999, 0.9964, 0.998, 0 .9905  and the limit of detection (LOD) and limit of 
quantitation (LOQ) of 0.22 , 0.04 , 0.03 , 0.31 , 0.02 µg/ml and 0.26, 0.06, 0.06, 0.43, 0.02 µg/ml respectively. High 
recoveries by sample 2 sample is sample rice 3 and sample rice 2 for iron were obtained of 92.06–105.4 ,ุ90.3–
117.3% copper were obtained of 106.8-124.12ุ, 92.18–114.56% zinc were obtained of 92.7–120.1, 111.3ุ-122.2% 
lead were obtained of 92.0–113.8ุ, 92.ุ–105.7%ุand cadmium were obtained of 94.4–108.9, 104.0–118.4%ุin the 
rice sample. the amount of heavy metals in rice 8 type results revealed that the amounts of iron were in the 
range of 111.39-165.27ุmg/kg copper in the range of 0.68-3.75ุmg/kg zinc in the range of 20.14-32.71ุmg/kg lead 
in the range of 13 .98 -40 .15 ุmg/kg and cadmium in the range of ND-0 .13 ุmg/kg. The method was successfully 
applied to the study of heavy metal contamination in food and drug in Thailand. Were iron zinc and cadmium 
Exceeding the standards of the Ministry of Public Healthุ in 20 mg/kg, 20 mg/kg and 03. mg/kg ุ If getting a lot of 
these substances will affect the body 
keywords :  iron, zinc, lead, cadmium, copper, rice, atomic absorption spectrophotometry 
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การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์น้ าพริก  
โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

THE DETERMINATION OF SALICYLIC ACID, BENZOIC ACID AND SORBIC ACID IN CHILI 
PASTE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATORGRAPHY 

 
ธันย์ชนกุไชยโย1 ุอน รักษ์ุจิตต์บึงพร้าว1ุและุเฉลิมพรุทองพูน1* 

1สาขาวิชาเคมีุุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลกุ 
*corresponding author e-mail : cthongpoon@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกุกรดเบนโซอิกและกรด
ซอร์บิกในผลิตภัณฑ์น้ าพริกท่ีมีจ าหน่ายตามร้านค้าท่ัวไปุจ านวนุ15 ตัวอย่างุท่ีส ่มมาจากในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพิษณ โลกุสภาวะท่ี
เหมาะสมส าหรับการแยกกรดซาลิไซลิกุกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกุพบว่าุเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมุใช้แอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร์ุ
ความเข้มข้นุ0.10 โมลาร์ุปรับค่าพีเอชเท่ากับุ5.0ุกับุอะซิโตไนไตรท์ุในอัตราส่วนุ80:20 (%v/v) มีอัตราการไหลุ1 มิลลิลิตรต่อนาทีุ
เฟสคงท่ีใช้คอลัมน์ุC18 phenomenex : Luna 5u C18 100A (150 x 4.6 mm)  ระบบตรวจวัดเป็นแบบโฟโตไดโอดอาร์เรย์ วัดค่า
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นุ240 นาโนเมตรุุปรับอ ณหภูมิคอลัมน์ท่ีุ40 องศาเซลเซียสุุผลการทดลองสามารถแยกสารท้ังสาม
ชนิดได้ภายในเวลาุ6ุนาทีุวิธีท่ีพัฒนาขึ้นน้ีให้ความเป็นเส้นตรงของกรดซาลิไซลิกุกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกุในช่วงุ0.05 – 100 
ไมโครกรัมต่อลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์ของความสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับุ0.9983, 0.9986 และ 0.9985 ตามล าดับุขีดจ ากัดในการตรวจวัดุ
(LOD) และขีดจ ากัดการวิเคราะห์ปริมาณุ(LOQ) ของกรดซาลิไซลิกุกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกมีค่าุเท่ากับุ0.12, 0.16, 0.27ุและ 
0.43, 1.34, 0.60ุไมโครกรัมต่อลิตรตามล าดับุจากการวิเคราะห์ปริมาณสารท้ังสามชนิดในตัวอย่างุพบว่าุตรวจไม่พบกรดซาลิไซลิกุ
ตรวจพบกรดเบนโซอิกุคิดเป็นร้อยละุ66.66ุและกรดซอร์บิกุคิดเป็นร้อยละุ40ุของตัวอย่างท่ีน ามาวิเคราะห์ุและพบว่ามีตัวอย่าง
น้ าพริกท่ีใส่กรดเบนโซอิกุเกินมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณส ขก าหนดุคือไม่เกินุ1000ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ุซ่ึงจัดว่าเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายและกรดซาลิไซลิกเป็นวัตถ ที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณส ข 

 
ค าส าคัญ :ุกรดซาลิไซลิก ุกรดเบนโซอิก ุกรดซอร์บิก ุน้ าพริก  เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 

 
Abstract 

Development of high performance liquid chromatography for determination of salicylic acid,  benzoic 
acid and sorbic acid in Chili Paste. The separation was achieved on a phenomenex-C18:ุLuna 5u C18ุ100A (150ุx 
4 .6 ุmm). The mobile phase consisted of O.1ุM ammonium acetate buffer pH 5 .0 ุand Acetonitril in the ratio of 
80 :20 ุ(% v/v) at a flow rate of 1 ุml/min and detection was performed at 240 ุnm using a UV/VIS detector, 20ุ
microliter of the sample were injected and The temperature of the column 40ุ°C. Sample preparation involed the 
extraction with mobile phase. Result calibration curve for salicylic acid , benzoic acid and sorbic acid was found to 
be the linear in the concentration range of 0 .05 -1.00ุµg/ml. The standard curve gave correlation coefficient of r 
0.9983, 0.9986ุand 0.9985, respectively. Limit of Determination (LOD) and limit of quantitation (LOQ), salicylic acid, 
benzoic acid and sorbic acid were 0.12, 0.16, 0.27 and 0.43, 1.34, 0.60 µg/ml. Under such optimized conditions, 
benzoic acid, sorbic acid and the internal standard were separated within 6 min. Salicylic acid was not 
detected.The amount of Benzoic acid 66.66 % and 40 % for sorbic acid, repectively. Under the notification of the 
Ministry of Public Health of Thailand the maximum level of benzoic acid and sorbic acid for permitted by law is 
1000 mg/kg and salicylic acid do not use in foods from the research, it was found that the use of benzoic acid 
exceeds standards. 

 
keywords : salicylic acid, benzoic acid, sorbic acid, chili paste, hplc 
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การสร้างเครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครง 
FABRICATION OF MACHINE PRINTED KRONG KRANG SYSTEM 

 
จิราภาุพาย หะ1*  ณิชาภัทรุศรไีพโรจน์1 และชัยรัตน์ุหงษ์ทอง1 

1คณะคร ศาสตร์อ ตสาหกรรมุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ รี ปท มธานี 
*corresponding author e-mail : Bell.belljirapa@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อสร้างเครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครงและทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ลาย
ขนมครองแครงุโดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนีุ้เครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครงมีส่วนประกอบหลักุๆุด้วยกันุ3ุส่วนุคือุส่วนทีุ่
1ุโครงสร้างของเครื่องท าจากสแตนเลสุ304ุมีความกว้างุ36 เซนติเมตรความยาวุ38ุเซนติเมตรและความสูงุ40 เซนติเมตรุ
ส่วนทีุ่2ุส่วนลูกกลิ้งพิมพ์ลายขนมครองแครงุท าจากซ ปเปอร์ลีนไนล่อนุจ านวนุ2ุลูกุมีขนาดุøุ58 มิลลิเมตรุยาวุ295 
มิลลิเมตรและขนาดุøุ20ุมิลลิเมตรุยาวุ322ุมิลลิเมตรุส่วนทีุ่3ุส่วนต้นก าลังุมอเตอร์ุ  แรงม้าุส่งผ่านก าลังด้วยมู่เล่ขับ
ขนาดุøุ1 นิ้วุไปยังมู่เล่ตามขนาดุøุ9ุนิ้วุโดยสายพานร่องุA ขนาดุ40 นิ้วุท าให้ได้ความเร็วรอบในการท างานของลูกกลิ้ง
พิมพ์ลายขนมครองแครงเท่ากับุ240 รอบุ/ุนาทีุการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครงมีรายละเอียดดังนีุ้
คือุเตรียมแป้งขนมครองแครงออกเป็นุ5 กล ่มุแต่ละกล ่มมีน้ าหนักุ250ุกรัมุน ามาปั้นเป็นช้ิน จากนั้นหยอดแป้งลงใน
เครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครงโดยการหยอดแบบต่อเนื่องจนหมดในแต่ละกล ่มพร้อมท าการจับเวลาการทดสอบุผลการ
ทดสอบปรากฏว่าจะได้ปริมาณแป้งขนมครองแครงเฉลี่ยุ89 ช้ินุคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทีุ่89.60 เปอร์เซ็นต์ุเฉลี่ยเป็นของดีุุุุุุุ
71ุช้ินและเฉลี่ยเป็นของเสียุ18ุช้ินุใช้เวลาในการพิมพ์ลายขนมครองแครงเฉลี่ยุ3.32 นาที 
 
ค าส าคัญุ:ุสร้างเครื่อง พิมพ์ลาย ขนมครองแครง 
 

Abstract 
 The objective of this research is to Fabrication a Krong Krang Printer and test the efficiency of 
Krong Krang printer. With research methods as follows the Krong Krang printer has 3 main components, 
which are part 1 the machine structure is made of 304 stainless steel, 36 cm. in width, 38 cm. in length 
and 40 cm. in height. Part 2 Krong Krang Printing Roller made from 2 pieces of super lean nylon with size 
58 mm. Length 295 mm. and size 20 mm. Length 322 mm. and part 3 the motor power  horsepower 
transmits power with a 1 - inch flywheel to a 9 - inch flywheel by belts type A size 40 - inch. Resulting in 
a speed of the Krong Krang print roller is 240 rpm. The Krong Krang printer performance test is as follows : 
Prepare Krong Krang dough into 5 groups, each group weighing 250 grams. and mold into pieces, then 
drop the flour into the Krong Krang printer by continuously dropping the dough with the test timer. The 
results showed that the average amount of 89 Krong Krang dough was obtained.  Which is 89.60 percent, 
the average is 71 good pieces and the average is 18 pieces of waste. The average time for typing the 
cookie is 3.32ุminutes. 
 
keywords : fabrication machine, printed, krong krang 
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ความรู้และความคิดเห็นต่อระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียน 
กรณีศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

KNOWLEDGE AND OPINIONS ON TRAFFIC NOISE IN a SCHOOL  
CASE STUDY OF BANG MUN NAK PHOOMWITTHAYAKHOM SCHOOL, PHICHIT 

 
ณัฐชานนทุดอนเขียวไพร1*ุวัชระุจันทร์หล้า1ุและธันวดีุศรีธาวิรัตน์1 

1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
*corresponding author e-mail Cokedor2014@gmail.comุ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และความคิดเห็นด้านผลกระทบของมลพิษทางเสียงจากจราจรต่อครูและ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตรุุกล ่มตัวอย่างจ านวนุ439ุคนแบ่งเป็นุครูจ านวนุ104ุคนและนักเรียนุ335ุคนุ
เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามุซ่ึงประกอบด้วยุ4ุส่วนุได้แกุ่ข้อมูลท่ัวไปของกล ่มตัวอย่างุความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงุความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงุและุข้อเสนอแนะุผลการศึกษาพบว่าครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงุคิดเป็นร้อยละุ58.7ุเพศ
ชายุร้อยละุ41.3ุมีอาย อยู่ในช่วงุอาย ุ30ุ–ุ39ุปีุุคิดเป็นร้อยละุ44.2ุระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือุปริญญาตรีุุคิดเป็นร้อยละุ89.4ุ
จากผลการทดสอบระดับความรู้ของครูเมื่อน ามาจัดล าดับคะแนนุพบว่าุกล ่มตัวอย่างท้ังหมดมีความรู้อยู่ในระดับมากท่ีส ดุคิดเป็นร้อย
ละุ100ุและพบว่าเสียงรบกวนจากการจราจรมีผลกระทบต่อครูด้านส ขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลางุด้านส ขภาพร่างกายอยู่ในระดับ
น้อยุและผลกระทบต่อการท างานอยู่ในระดับปานกลางุส่วนกล ่มตัวอย่างนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงุคิดเป็นร้อยละุ55.8ุรองลงมา
เป็นเพศชายุคิดเป็นร้อยละุ44.2ุมีอาย อยู่ในช่วงุน้อยกว่าุ20ุปีุระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือุมัธยมศึกษาตอนปลายุร้อยละุ57.61ุุุ
จากผลการทดสอบระดับความรู้เมื่อน ามาจัดล าดับคะแนนุพบว่าุกล ่มตัวอย่างส่วนใหญุุุ่มีความรู้อยู่ในระดับมากที่ส ดุคิดเป็นร้อยละุ
84.48ุเสียงรบกวนจากการจราจรมีผลกระทบุุุด้านส ขภาพจิตอยู่ในระดับปานกลางุด้านส ขภาพร่างกายอยู่ในระดับน้อย 

 
ค าส าคัญุ:ุมลพิษทางเสียง  การจราจร  โรงเรียน   
 

Abstract 
 This research aims to investigate levels of knowledge and opinions on traffic noise of teachers and 
students in a high school of Phichit province. The sample groups consist of 104 teachers and 335 students, in 
total 439. The research tool was questionnaire dividing into 4 parts i.e. general information, knowledge of noise 
pollution, opinions on the impact of noise pollution, and recommendations. The results showed that most of the 
teachers were female, 58.7% and male, 41.3%, aged between 30 - 39 years, 46.2%, most of them gain the 
education level in bachelor's degree, accounting for 89.4%. From the knowledge of noise pollution analysis, the 
most of them had the highest level, representing 100%. For the opinion on traffic noise, it was found that the 
traffic noise had a moderate effect on the mental health, a low effect on the physical health, and the effect on 
work is at a medium level. For the student samples, the results showed that most of the samples were females 
(by 55.8 %). Most of the respondent’s ages were less than 20 years old, education level was senior high school 
(by 57.61 %). Most of them had the highest level of knowledge (by 84.48 %). The traffic noise affects students 
with mental health at a moderate level and a low level of physical health. 
 
keywords : noise pollution, traffic, school 
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ตัวกรองและเซตบนในพีชคณิต-KU 
FILTERS AND UPPER SETS IN KU-ALGEBRAS 

 
อรรถพลุุภูมลิา1* จินตนาุุกอกอง2 ภัทราวรรณุุวรรณะ2 ศิรินญาุุบ ญคง2 

1ุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
2 คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 

*corresponding authorุe-mail :  atpa@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
จ ดม ่งหมายของการศึกษาในครั้งนีค้ือการให้นิยามและหาสมบตัิของตัวกรองบางชนิดในพีชคณิต-KUุจากนั้นจะหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกรองบางชนิดเหล่านั้นุอีกทั้งยังไดส้มบตัิที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองและเซตบนุตวักรองและส่วนข้ัวใน
พีชคณิต-KU ส ดท้ายจะขยายแนวคิดของเซตบนและส่วนข้ัวข้ึนไปใหเ้ป็นเซตบนและส่วนข้ัววางนัยทั่วไปในพีชคณิต-KU 
 
ค าส าคัญุ: ตัวกรอง  ตัวกรองเงื่อนไข ุตัวกรองเงื่อนไขบวก ุเซตบนุ ส่วนข้ัวุ 
 

Abstract 
The aim of this paper is to introduce the notion of some filter in KU-algebras and investigate their 

properties. Furthermore, these sets are considered in self distributive KU-algebras. Finally, we provide the 
relationship between filter and upper set and the relationship between terminal section and filter. 
 
keywords : filter, implicative filter, positive implicative filter, upper set, terminal section 
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ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร ในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อผู้สูงอายุ 
ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITY OF HERBAL EXTRACTS   

IN PHITSANULOK PROVINCE FOR ELDERLY 
 

ศิริรัตน์ุุพันธ์เรือง*ุุอรวรรณุบวบดีุและุวิษณ ุธงไชยุ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณ โลกุุ 

ุ*corresponding author e-mail : sirirat_p@hotmail.com   
   

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุุุุงานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสุของสารสกัดสม นไพรุจากเขตจังหวัดุ
พิษณ โลกุได้แกุ่กระด มทองเลื้อยุและผักแว่นุชนิดสดุสกัดด้วยุ95%ุเอทานอลุและน้ าุโดยน้าสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ุ
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสุด้วยวิธีพารา-ไนโตรฟีนอลุพบว่าุสารสกัดกระด มทองเลื้อยสดุที่สกัดด้วยุ95%ุเอทานอลุมีุ
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสดีที่ส ดุมีค่าร้อยละุ50ุของการยับยั้งุ(IC50) เท่ากับุ1.05±0.05ุมิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรุรองลงมาคือุผักแว่นสดุที่สกัดด้วยุ95%ุเอทานอลุมีค่าร้อยละุ50ุของการยับยั้งุ(IC50) เท่ากับุ1.20±0.06ุ
มิลลิกรัมต่อุมิลลิลิตรุตามล้าดับุและได้คัดเลือกสารสกัดทั้งสองชนิดมาเตรียมเป็นสม นไพรรวมผงุพบว่ามีค่าร้อยละุ50ุของ
การยับยั้งุ(IC50) เท่ากับุ0.86±0.04ุมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรุซึ่งมีฤทธ์ิเพิ่มมากขึ้นกว่าสม นไพรเดี่ยวุและไม่พบฤทธ์ิการยับยั้งใน
สารสกัดุด้วยน้ าุ(ที่ความเข้มข้นุ0.16-5.00 mg/ml) จากผลการทดสอบเบื้องต้นนีุ้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ตรวจสอบว่าพืช
สม นไพรไทยุเหล่านี้มีความเหมาะสมในการเป็นอาหารเสริมส ขภาพที่มีผลต่อการบ้าบัดุและป้องกันโรคเบาหวานส า หรับ
ผู้สูงอาย ไดุุ้ 
 
ค าส าคัญุ:ุแอลฟากลูโคซเิดสุสม นไพรุผูสู้งอาย ุเบาหวานุ 
  

Abstract 
 

              The objectives of this study were to study alpha-glucosidase inhibitory activity of herbal extracts 
from Phitsanulok province, such as fresh Wedelia trilobata (L.) Hitchc and Marsilea crenata Prel were 
extracted by 95% ethanol and water. The crude extracts was tested to determine its alpha-glucosidase 
inhibitory activity by p-nitrophenol colorimetric method. The results showed that the crude extracts by 
95% ethanol of fresh Wedelia trilobata (L.) Hitchc possessed highest alpha-glucosidase inhibitory activity  
with IC50 values of 1.05±0.05 mg/ml and the crude extracts by 95% ethanol fresh Marsilea crenata Prel 
with IC50 values 1.20±0.06 mg/ml respectively. The Both extracts were selected to be prepared as mix 
herbal powder. The results showed that alpha-glucosidase inhibitory activity  with IC50 values of 
0.86±0.04 mg/ml which has more results than single herbs. and not alpha-glucosidase inhibitory activity 
the crude extracts by water. This preliminary observation will provide the basis for future examination of 
the suitability of the as a medicinal supplement that contributes toward the treatment and prevention of 
diabetes for elderly.   
  

keywords : alpha-glucosidase, herb, elderly, diabetes 
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ตัวดูดซับที่ -N ในพีชคณิต -BE N-ABSORB IN BE-ALGEBRAS 
  

อรรถพลุภมูิลา  ณัฐส ดาุไตรยงค ุวิช ตาุศรีละโพธ์ิ ุสริิลักษณุทองเกต  ุและนิวัฒนุส ขรัง  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณ โลกุุุ 

คณะคร ศาสตรุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลกุ 
*corresponding author e-mail: atpa@psru.ac.th  

 
บทคัดยอ 

ุุุุุุุุุุุุุจ ดม งหมายของการศึกษาในครั้งนี้คือการให้นิยามและหาสมบัติของตัวดูดซับทีุ่–nในพีชคณิตุ-BE จากนิยามของ
ตัวดูดซับอีกทั้งยังไดหาสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเซตบนวางนัยทั่วไปุสวนของวางนัยทั่วไปุและตัวกรองในพีชคณิตุ-BE 
  
ค าส าคัญุ:ุพีชคณิต-BE  ตัวดูดซับทีุ่ -n เซตบนวางนัยทั่วไปุสวนข้ัววางนัยทั่วไปุตัวกรองุ 
  

Abstract 
             The aim of this paper is to introduce the notions of n-absorb in BE-algebras. Next, their 
properties are investigate. Furthermore, we provide the relations between n-absorb and generalized 
upper sets,  generalized terminal sections and filter in BE-algebras.  
  
keywords : be-algebras, n-absorb, generalized upper set, generalized terminal section, filter 

263 



การประชุ มวิชาการระดับชาติพุิบูลสงครามวุิจุัยุครุั้งทีุ่ 6ุประจำปีุพ.ศ.ุ2563 

 

การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวส าหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย 
APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF THAI XYLOPHONETO  

TO PROMOTE THAI MUSIC 
 

พันธ ธ์ิดาุลิ้มศรปีระพันธ์1*  วชิระุลิ้มศรปีระพันธ์1  และุสมเจตน์ุทองดี1 
1คณะเทคโนโลยีอ ตสาหกรรมุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 

*corresponding author : phuntida_nk@hotmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์และศิลปะส าคัญของชาติไทยที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณุเมื่อย คสมัย
เปลี่ยนแปลงดนตรีสากลที่ดึงดูดความสนใจและมีรูปแบบการเรียนที่เปิดกว้างเข้าถึงง่ายต่างจากดนตรีไทยที่สอนเชิงจดจ าแบบ
ตัวต่อตัวผ่านครูเพลงุซึ่งท าให้การเผยแพร่และส่งเสริมดนตรีไทยลดน้อยลงุดังนั้นการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยุ
จึงต้องสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความสนใจและเรียนรู้ ได้ง่ายุซึ่งระนาดเป็นเครื่องดนตรีพื้นฐานในการบรรเลงุและมีวิธี
บรรเลงอย่างเป็นระบบง่ายต่อการเรียนรูุ้คณะผู้วิจัยจึงประย กต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อสร้างระนาดต้นแบบจ านวนุ8ุเสียงุ
ที่สามารถน าจังหวะการบรรเลงเพลงไทยด้วยไดโอดเปล่งแสงแทนตัวโน้ตซึ่งมีประสิทธิภาพร้อยละุ100ุและใช้เซนเซอร์แสง
อินฟราเรดในการตรวจสอบจังหวะตีของผู้ฝึกหัดซึ่งมีประสิทธิภาพการตรวจจับแบบตีแยกลูกระนาดร้อยละุ97.5ุุและ
ประสิทธิภาพการตแีบบต่อเนื่องร้อยละุ86.2ุโดยแสดงผลคะแนนุเพื่อสร้างแรงจูงใจและรู้พัฒนาการการฝึกหัดดนตรีไทยผ่าน
วงจรแสดงผลตัวเลขที่ประสิทธิภาพร้อยละุ99.72 
 
ค าส าคัญุ: ระบบสมองกลฝังตัว  ระนาดุ ดนตรีไทย 
 

Abstract 
 Thai Music is an art that is unique and important to the Thai nation including has been associated 
with the Thai way of life since ancient times. As the era changed, international music attracts attention 
and has a learning style that is open and easy to access. That is different from Thai music taught to 
remember one-on-one through a music teacher, which causes the promotion and learning of Thai music 
to decrease. Therefore, preserving and inheriting Thai music culture need to create motivation for youths 
to be interested and easily learn. The xylophone is a basic musical instrument in the music. And have a 
systematic playing method, easy to learn. So, The researcher then applied the embedded system to 
create an 8-tone xylophone prototype that can use the rhythm of Thai music with light-emitting diode 
instead of the note, which is 100% effective. And uses an infrared light sensor to detect the play following 
a rhythm of the trainee which is 97.5% effective for split play and 86.2% effective for continuous play on 
the prototype. Then show a score with a numeric circuit in order to create motivation and to know the 
development of training , which is 99.72% effective. 
 

keywords : embedded system, thai xylophoneto, thai music 
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จุดตรึงร่วมแบบสุ่มในการหดตัววางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทาง 
RANDOM COMMON FIXED POINT IN A GENERALIZED CONTRACTION ON METRIC SPACES 

 
จิตติพรุตังควิเวชก ล1*  และทวีศักดิ์ุแก้วแดง1 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : j_suwannawit@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนีุ้ได้ศึกษาและพิจารณาจ ดทับกันสนิทและจ ดตรึงร่วมแบบส ่มบนปริภูมิอิงระยะทางโดยใช้เงื่อนไขของ
การหดตัวแบบวางนัยทั่วไป เราหวังว่างานวิจัยช้ินนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาในด้านของทฤษฎีบทจ ดตรึง 

 

ค าส าคัญุ:ุจ ดตรึงร่วม ุจ ดตรึงร่วมแบบส ่ม ุจ ดทับกันสนิท  การหดตัวอย่างอ่อน 
 

Abstract 
 In this paper, we study the coincidence point and random common fixed point on 

metric spaces by using the generalized weak contractive condition. We desire that this paper is useful for 
many researchers which study in the fixed point theorem. 

 
keywords : common fixed, random common fixed point, coincidence point, weak contractive 
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ระบบอ่านตัวเลขของมิเตอร์ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย 
ELECTRICITY L ECTRICITY METER READING USING IMAGE ANALYSIS 

 
ภวัตุุฉิมเล็ก1*ุุพงษ์พิชญ์ุเลิศเจรญิว ฒา1ุและบัญชาุศรีสมบัติ1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณ โลกุ 
*corresponding author e-mail : pawatjoe@gmail.com 

ุ 
บทคัดย่อ 

การจดบันทึกค่าไฟฟ้าในหอพักประสบปัญหาเกี่ยวกับความผิดพลาดในการจดบันทึกุได้แกุ่การจดตัวเลขการใช้งาน
ผิดพลาดุการสูญหายของข้อมูลที่จดบันทึกุท าให้การค านวณค่าไฟฟ้ามีความผิดพลาดตามมาุดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้น าเสนอ
ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายุโดยน ากระบวนการรู้จ าตัวอักษรมาประย กต์ใช้กับภาพถ่ายตัวเลขของ
มิเตอร์ไฟฟ้าุซึ่งงานวิจัยนี้มีจ ดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการส าหรับการวิเคราะห์และรู้จ าภาพเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
บันทึกตัวเลขการใช้ไฟฟ้าุโดยได้ทดลองกับถ่ายภาพมิเตอร์จ านวนุ1000ุภาพุผลการทดลองวิจัยพบว่าความถูกต้องของ
ระบบเท่ากับุ91%ุ 
 
ค าส าคัญุ:ุระบบอ่านตัวเลขของมิเตอร์ไฟฟ้าุ วิเคราะห์ภาพถ่าย  รู้จ าภาพ 
 

Abstract 
 Registering electricity bills in a dormitories are a problem with note-taking mistakes, such as 
incorrect usage numbers. Loss of recorded data Causing the electricity bills to have subsequent errors. 
Therefore, in this research, electricity meter reading systems are presented by analyzing images by 
applying the character recognition process to the system. The main topic of this research is to study the 
process of image analysis and Image recognition in order to facilitate the recording of dormitory electricity 
usage numbers by experimenting with hundred meter images. The results of the research shows that the 
accuracy of the system is by 91%. 
 
keywords : electricity meter , image analysis , image recognition 
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การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มเชิงล าดับขั้น 
AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD DATA ANALYSIS USING  

THE HIERARCHICAL CLUSTERING 
 

ศริญณาุมาปลูก 
สาขาวิชาสถิติุคณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลยัแม่โจุ้เชียงใหม่ 

*corresponding author e-mail : sarinna.joy@gmail.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาการแบ่งกล ่มจังหวัดทั้งหมดุ77ุจังหวัดุโดยแบ่งตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ

ครัวเรือนในด้านต่างุๆุุด้วยวิธีการแบ่งกล ่มเชิงล าดับขั้น ข้อมูลที่ใช้คือข้อมูลท ติยภูมิของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนุ
ปีุพ.ศ.ุ2561 โดยแบ่งตามรายจังหวัดุจ านวนทั้งหมดุ77 จังหวัดุจากส านักสถิติแห่งชาติุซึ่งมีตัวแปรทั้งหมดุ5 ตัวแปรุุ
ได้แกุ่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนุค่าใช้จ่ายเพื่อการอ ปโภคบริโภคุค่าใช้จ่ายด้านเครื่องน ่งห่มและรองเท้าุุค่าใช้จ่าย
ด้านที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ในบ้านุุค่าใช้จ่ายด้านการตรวจรักษาพยาบาลและค่ายา  ผลการศึกษาุพบว่าุจังหวัดปท มธานี
เป็นจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่ส ดในท กุๆุด้านุซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นุโดยการแบ่งกล ่มจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันเข้า
กล ่มเดียวกันุสามารถแบ่งกล ่มค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนไดุ้4ุกล ่มุค่าใช้จ่ายเพื่อการอ ปโภคบริโภคุแบ่งกล ่มไดุ้3ุ
กล ่มุค่าใช้จ่ายด้านเครื่องน ่งห่มและรองเท้าุแบ่งกล ่มไดุ้4ุกล ่มุค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ในบ้านุแบ่งกล ่มไดุ้3ุ
กล ่มุุค่าใช้จ่ายด้านการตรวจรักษาพยาบาลและค่ายาุแบ่งกล ่มไดุ้5ุกล ่ม 

 
ค าส าคัญุ:ุค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ครัวเรือน การวิเคราะห์แบ่งกล ่มเชิงล าดับขั้นุ 
 

Abstract 
This research is to study the classification among 77 provinces in Thailand based on average 

household expense by hierarchical cluster. Secondary data of 2018 average household expense each 
province from National Statistical Office, with 5 factors which are average household expense, consumer 
expense, clothing expense, residential expense and medical expense has been used for this study.  

The result has shown that Patumthani has the highest expense in every factor which is different 
from other province. The classification by approximate expense can divide average household expense 
into 4 groups, consumer expense into 3 groups, Clothing expense into 4 groups, residential expense into 3 
groups and medical expense into 5 groups. 

 
keywords : average monthly expenditure, household, hierarchical cluster analysis 
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การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเมื่อใช้ กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบเป็นวัสดุปลูก 
GROWTH AND YIELD OF CHINESE KALE USING TEA WASTE, GROUND COFFEE BEANS 

WASTE AND TOBACCO DUST WASTE AS PLANTING MATERIAL 

พิทักษ์ุจาวสุวรรณวงษ์* ชัชวินทร์ุนวลศรีุและุขนิษฐาุุไชยแก้ว 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารุุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณโุลก 

*corresponding author e-mail : khanita23@yahoo.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักคะน้าเมื่อใช้กากชาุกากกาแฟุและเศษใบยาสูบเป็นวัสดุปลูกุ

ออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ุ(complete randomized design; CRD) จ านวนุ6 สิ่งทดลองุ(สิ่งทดลองละุ4 ซ้ า)ุได้แกุ่ดินุ:ุ
ปุ๋ยคอกุ:ุอินทรียวัตถุ,ุดินุ:ุปุ๋ยคอกุ:ุกากชา,ุดินุ:ุปุ๋ยคอกุ:ุกากกาแฟุและุดินุ:ุปุ๋ยคอกุ:ุเศษผงใบยาสูบุในอัตราส่วนุ6:1:1 โดย
มีสิ่งทดลองควบคุมคือุการใช้ดินท่ีไม่เติมอินทรียวัตถุหรือปุ๋ยเคมีุและการใช้ดินุ: ปุ๋ยคอกุในอัตราส่วนุ6:1 และใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน
ตามค าแนะน าของกรมส่งเสริมการเกษตร ผลการวิจัยพบว่าุการใช้ดินุ:ุปุ๋ยคอกุ:ุกากชาุในอัตราส่วนุ6:1:1ุเป็นวัสดุปลูกุให้ผลการ
เจริญเติบโตของคะน้าุในด้านความสูงต้นุความกว้างใบุและความยาวใบุสูงท่ีสุดุและให้ผลผลิตด้านน้ าหนักสดก่อนและหลังตัดแต่งสูง
ท่ีสุดุแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองอื่นๆุ(p<.01) ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าุกากชาสามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุปลูกชนิด
อื่นๆุในการปลูกผักคะน้าได้ 

ค าส าคัญุ: กากชาุกากกาแฟุเศษใบยาสูบุคะน้าุวัสดุปลูก 
 

Abstract 
 The comparative study of growth and yield of Chinese kale using tea waste, ground coffee beans waste 
and tobacco dust waste as planting material was conducted. The complete randomized design (CRD) consists of 6 
treatments (4 replications) i.e. soil : manure : organic matters, soil : manure : tea waste, soil : manure : ground 
coffee beans waste, and soil : manure : tobacco dust waste at a ratio of 6:1:1. Soil without any organic matters or 
fertilizers and soil : manure at a ratio of 6:1 with chemical fertilizing at recommended rate from Department of 
Agricultural Extension were set as control. Results showed that the use of soil : manure : tea waste at a ratio of 
6:1:1 as planting material gave the highest growth and yield of Chinese kale in term of height, leaf width, leaf 
length and fresh weight before and after trimming which significantly different (p<.01) to the other treatments. 
Therefore, tea waste could be used as an alternative planting material for growing Chinese kale. 

keywords : tea waste, ground coffee beans waste, tobacco dust waste, Chinese kale, planting material 
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พหุนาม      x ax y by z cz        
On polynomial      x ax y by z cz                                 

ุุุุุุุุุธันยพรุเทพก ญชร1ุมนทกานต์ุเหลืองพวงทอง1ุณัฐณิชาุทรงสิทธิเดช1ุพีรพลุฤทธิ์เรืองชัย1 และุไพโรจน์ุเยียระยง2* 

1คณะคร ศาสตร์ุมหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : Thanyaporn309@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ในบทความน้ีได้ท าการพิสูจน์ถ้าุ       E x ax y by z cz          ส าหรับบางุ  2,3 ุเมื่อุ

   , , , , 2a b c     โดยที่ a b c    

ค าส าคัญ :ุพห นาม เอกภพสัมพัทธ์เหนือุ ¢  จ านวนเต็ม 
 

Abstract 
 In this paper, we prove that if       E x ax y by z cz          for some  2,3 ,  

then    , , , , 2a b c     where .a b c    

keywords : polynomial, universal over ¢ , integer 
 
 

269 



การประชุ มวิชาการระดับชาติพุิบูลสงครามวุิจุัยุครุั้งทีุ่ 6ุประจำปีุพ.ศ.ุ2563 

การเปลี่ยนแปลงสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพที่ใช้น้้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบ 

VALUATION OF ANTIOXIDATION PROPERTIES OF VIRGIN COCONUT OIL 
SUPPLEMENTED FUNCTIONAL FOODS PRODUCTS DURING PRESERVATIVE 

ุุุุุุกรองจันทร์ุุรัตนประดิษฐ์1*ุกรองแก้วุมะลิซ้อนุ1และุสมจิตต์ุ ปาละกาศ2 
1ุคณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยบูรพาุชลบ ร ี

2ุคณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ุกร งเทพมหานคร 
*corresponding author e-mail : krongchan@buu.ac.th 

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดุและฤทธ์ิการต้านอน มูลอิสระด้วยวิธีุDPPH และุABTS และกรดไขมัน
อิสระของน้้ามันมะพร้าวบริส ทธิ์สกัดเย็นและผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีน้้ามันมะพร้าวบริส ทธิเ์ป็นส่วนประกอบุ ได้แกุ่ น้้าสลัดใสสูตรุ 1ุ
(ใช้น้้ามันมะพร้าวบริส ทธิ์)ุ น้้าสลัดใสสูตรุ 2ุ (ใช้น้้ามันมะพร้าวบริส ทธิ์ผสมกระเทียม)ุ และน้้าสลัดครีมุ พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
น้้ามันมะพร้าวบริส ทธิ์เป็นส่วนประกอบมีค่ากรดไขมันอิสระสูงกว่าน้้ามันมะพร้าวบริส ทธิ์ุ โดยน้้าสลัดใสสูตรุ 2ุ มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงส ดในสัปดาห์ท่ีุ 6 เท่ากับุ 23.70 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารุ 100ุ
กรัมุ ส่วนน้้าสลัดครีมมีฤทธิ์การต้านอน มูล DPPHุ สูงส ดในสัปดาห์ท่ีุ 1 เท่ากับ 0.089 มิลลิโมลาร์ของโทรลอกซ์ต่อตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อาหาร 100 กรัม และมีฤทธิ์การต้านอน มูลุABTS+ สูงส ดในสัปดาห์ท่ีุ 0 เท่ากับ 0.938ุ มิลลิโมลาร์ของโทรลอกซ์ต่อ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร 100 กรัม 

ค้าส้าคัญุ:ุน้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น  สารแอนติออกซิแดนซ์ุสารประกอบฟีนอลิก   

Abstract 
 In this study, antioxidant properties of virgin coconut oil (VCO) and functional food products 
supplemented with VCO were investigated. The latter composed of different recipe of salad dressing 
supplemented with VCO including salad dressing recipe 1 (virgin coconut oil), salad dressing recipe 2 (virgin 
coconut oil and garlic) and cream salad dressing. Free fatty acids, total phenolic compound and antioxidant 
activity including DPPH and ABTS+ were examined. It was found that food products supplemented with 
VCO revealed higher free fatty acids than VCO. The salad dressing recipe 2 showed the highest total phenolic 
content at week 6 (23.70 mgุGAE/ 100 g product). Meanwhile the salad cream showed highest antioxidant 
activity for DPPH at week 1 and week 2 with the value of 0.089 and 0.089 mM Trolox/ 100 g product, 
respectively and antioxidant activity for ABTS+ at week 0 with the value of 0.938 mM Trolox/ 100 g product. 

keywords : virgin coconut oil , antioxidant, phenolic compound 
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ผลของสาร 3 ชนิดต่อการแตกยอดของชะอม 
THE EFFECT OF 3 STIMULANTS ON AXILLARY SHOOT FORMATION  

OF CLIMBING WATTLE (ACACIA PENNATA L.) 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ                            ุอนาวินต์ุจันสว่าง* สุดารัตน์ุสตุพันธ์ และุอรพินุเสละคร  
ุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail: Anawin.j@psru.ac.th 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการใช้สารกระตุ้นต่างชนิดกันท่ีมีผลต่อการแตกยอดของชะอมุด าเนินการวิจัยบริเวณฟาร์มเกษตรพืชุคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจังหวัดพิษณุโลกุระหว่างุสิงหาคมุถึงุธันวาคมุ2562ุวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ุ(Completely Randomized Design : CRD)ุประกอบไปด้วยุ4ุสิ่งทดลองุดังน้ีุ1)ุไม่พ่นสารกระตุ้นุ
(เปรียบเทียบ)ุ2)ุพ่นุGA3 ุ15 มิลลิลิตร/ลิตร 3) พ่นน้ าหมักหัวปลีกล้วยุ1 มิลลิลิตร/ลิตรุ4) พ่นน้ ามะพร้าวุ1.5 มิลลิลิตร/ลิตร บันทึก
จ านวนยอดท่ีแตกใหม่ต่อต้นภายหลังพ่นสารกระตุ้นต่างชนิดกันท่ีุ4ุและุ7ุวันุและความยาวยอดภายหลังพ่นสารกระตุ้นต่างชนิดกัน
ทุกวันเป็นเวลาุ14ุวันุจากผลการทดลองุพบว่าุการพ่นุGA3 และน้ ามะพร้าวให้จ านวนยอดอ่อนมากท่ีสุดุโดยมีจ านวนยอดอ่อนเฉลี่ย
เท่ากันุคือุ2.3ุยอดุรองลงมาคือการพ่นด้วยน้ าหมักหัวปลีกล้วยุส่วนความยาวยอดเฉลี่ยต่อวัน พบว่าุการพ่นด้วยุGA3 ุมีความยาว
มากท่ีสุดเท่ากับุ21.60ุมิลลิเมตรุรองลงมาคือการพ่นด้วยน้ ามะพร้าวและน้ าหมักหัวปลีกล้วยเท่ากับุ13.10ุและุ12.70 มิลลิเมตร 
ตามล าดับุผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าน้ ามะพร้าวและน้ าหมักหัวปลีกล้วยสามารถเร่งการเจริญเติบโตของยอดอ่อนของชะอมได้
ระดับหน่ึงรองจากการใชุ้GA3 

ค าส าคัญุ:ุการแตกยอด จิบเบอเรลลินุชะอม 
 

Abstract 
 The aim of this study is to determine the effects of three types of promotion substances in promoting 
axillary Shooting of Climbing Wattle. The experiments were conducted at the Agriculture Farm, Faculty of Food 
and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University. A completely randomized design: CRD of four 
treatments were used in this study. The three types of shoot promotion substances consisted of the following 
treatments: 1)ุnon stimulant (control)  2)ุGA3ุ15 ml/L  3)ุbioextract from banana 1 ml/L  and 4)ุcoconut water 
1.5 ml/L. Each treatment consisted of a Climbing Wattle which was sprayed in each shoot promotion substance. 
The results showed that the numbers and length of the shoot were significantly different.ุThe GA3 and coconut 
water had the most significant effect on the highest of the average of shoots number. These treatments  resulted 
in the number equally of shoots being 2.3 shoots and bioextract from banana 2.2 shoots, while the average of the  
shoot length were 21.60, 13.10 and 12.70 mm. after applied GA3, coconut water and bioextract from banana, 
respectively. The result indicated that coconut water and bioextract from banana  could be used as shoot growth 
promoting of Climbing Wattle. 

keywords : axillary shoot, gibberellins, climbing wattle 
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การพัฒนายีสต์ทนร้อนของเชื้อ SACCHAROMYCES  CEREVESIAE เพื่อการผลิตเอทานอล 
DEVELOPMENT OF THERMOTOLERANT YEAST SACCHAROMYCES CEREVESIAE 

FOR ETHANOL PRODUCTION 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุสมจิตต์ุปาละกาศ1ุุสิทธาุอายุเจริญุ2ุและุกรองจันทร์ุุรัตนประดิษฐ์2* 
1คณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ุกรุงเทพมหานคร 

2คณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
*corresponding author e-mail : krongchan@buu.ac.th 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนายีสต์ุSaccharomyces cerevesiae ATCC 4015 ให้ทนร้อนด้วยการฉายรังสีเหนือม่วงความยาว

คลื่นุ254ุนาโนเมตรุท่ีระยะเวลาต่างกันุคัดเลือกโคโลนีท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีสุดได้จากการฉายรังสีเหนือม่วงเป็นเวลาุ270ุวินาทีุมาฉาย
รังสีต่อเนื่องอีก 2ุครั้งุได้ไอโซเลสใหมุ่เรียกว่า MT3ุก่อนจะน ามาทดสอบความทนต่อความร้อนด้วยการเลี้ยงท่ีอุณหภูมิุ34ุ37ุ40ุ43ุ
และุ45 องศาเซลเซียสุพบว่าุเชื้อุMT3 สามารถเจริญได้ท่ีอุณหภูมิการเลี้ยงสูงสุดุคือุ40ุองศาเซลเซียสุและเมื่อน าเชื้อท่ีได้มา
ทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอล พบว่าุยีสต์ MT3 ให้ผลผลผลิตเอทานอล 38.48 ± 0.98 กรัมต่อลิตร ซ่ึงสูงกว่ายีสต์ุMT3 ท่ี
คัดเลือกได้จากการเลี้ยงทดสอบความทนร้อนท่ีอุณหภูมิุ40 องศาเซลเซียสและยีสต์สายพันธุ์เดิมุตามล าดับ 

ค าส าคัญุ:ุยีสต์ทนร้อน  เอทานอลุรังสีเหนือม่วง   
 

Abstract 
 This work aims to develop thermotolerant strain of yeast Saccharomyces cerevesiae ATCC 4015. Wild 
type yeast was exposed to ultraviolet radiation with 254 nm wavelengths at different times. Exposure to UV 
during 270 seconds gave the largest colony that was collected and further study. The selected isolate was then 
re-exposed to UV twice and gave new isolate, called MT3. Subsequently, in order to test its tolerant ability, MT3 
was cultured at different temperature (34, 37, 40, 43 and 45C). It was found that MT3 survived at highest 
temperature of 40 was able to thermotolerant yeast can be selected to 40C. The results of fermentation 
revealed that MT3 produced 38.48 ± 0.98 g/L, higher than those of MT3 after exposed to 40C and wild type. 

keywords : thermo tolerant yeast, ethanol, ultraviolet 
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การพัฒนาเว็บไซต์ตอบสนองส าหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย  
IMPLEMENTING RESPONSIVE WEB DESIGN FOR DECISION MAKING PROBLEMS WITH  

FUZZY TOPSIS 

รพิกรุฉลองสัพพัญญู1ุและุปณัณวิชุค ารอด2* 
1ุคณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุ 

2ุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุพิษณุโลกุ 
*corresponding author e-mail : pannawit.k@gmail.com  

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ท่ีตอบสนองุ(Responsive Web Design) ส าหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS 

วิภัชนัยุซ่ึงเป็นวิธีท่ีใช้ส าหรับการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดุเมื่อมีหลักเกณฑ์ท่ีหลากหลายและผู้มีอ านาจการตัดสินใจหลายคนุโดยใช้
หลักการหาระยะทางแบบยุคลิดจากค่าอุดมคติุปัญหาการตัดสินใจเช่นุห่วงโซอุปธานโลจิสติกส์ุการจัดการความเสี่ยงุการจัดการ
การตลาดุการจัดการการเกษตรุเป็นต้นุแม้จะมีการใช้วิธีน้ีอย่างกว้างขวางุแต่ไม่มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สุส าหรับุTOPSIS วิภัชนัยุ
ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะท าการสร้างการออกแบบเว็บไซต์ตอบสนองส าหรับุTOPSIS วิภัชนัยุส าหรับการแก้ปัญหาการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์ท่ีตอบสนองสามารถระบุล าดับของทางเลือกได้จากข้อมูลตั้งต้นุและสามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์
การแสดงผล 

ค าส าคัญุ:ุการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ุการออกแบบเว็บไซต์ตอบสนองุTOPSIS วิภัชนัย   
 

Abstract 
 The purpose of this research is to implement responsive web design for decision-making problems with 
the fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (Fuzzy TOPSIS). Which determines the best 
alternative from a set of alternatives and many decision-makers. The best alternative is chosen based on its 
Euclidean distance from the ideal solution such as supply chain logistics, marketing management, risk 
management or agricultural management, etc. Despite the extensive use of this method, there is no free open-
source software for TOPSIS. Therefore, this paper describes a responsive web design based tool for Fuzzy TOPSIS 
for Multi-Criteria Decision Making. The results revealed that responsive web design can specify an order of 
alternatives from the data source and support all display devices. 

keywords : Multi-Criteria Decision Making, Responsive Web Design, Fuzzy TOPSIS 
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เสถียรภาพของแบบจ าลองผู้ล่า – เหยื่อ  โดยมีอัตราคงท่ีของการเก็บเกี่ยวของผู้ล่าและเหย่ือ 
STABILITY OF PREY-PREDATOR MODEL WITH CONSTANT HARVESTING OF PREY-PREDATOR 

เกรียงไกร ราชกิจ* และุเอเปาุลุงเฮิง   

  ุคณะวิทยาศาสตร์ุมหาวิทยาลยัแม่โจุ้เชียงใหมุ่ 
*corresponding author e-mail : Ratchagit@gmail.com, Aepao.paopy@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ร่วมกันของ ผู้ล่าและเหยื่อ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสหวิทยาการ บทความน้ีได้
รายงานความก้าวหน้าในเชิงวิเคราะห์ของแบบจ าลองของผู้ล่าและเหยื่อตามสัดส่วนกับขนาดประชากรของกลุ่มตัวอย่างและศึกษาเสถียรภาพ
ของแบบจ าลองโดยเพิ่มอัตราคงท่ีการเก็บเกี่ยวของผู้ล่าและเหยื่อ ซ่ึงในบทความน้ีได้พิจารณาแบบจ าลองการล่าเหยื่อสองชนิด โดยใช้จาโค
เบียนเมทริกซ์ส าหรับใช้วัดเสถียรภาพในการทดลอง  โดยผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าประชากรของเหยื่อและผู้ล่าจะมาบรรจบกันพอดี ณ จุด
สมดุลท่ีมีเสถียรภาพ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีออกมาแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของเหยื่อและผู้ล่าท่ีมีความสัมพันธ์กันจากการวิเคราะห์เบื้องต้นบ่งบอกว่า
การประยุกต์ใช้จาโคเบียนเมทริกซ์ ช่วยให้เข้าใจความสามารถในการอยู่ร่วมกันของผู้ล่าและเหยื่อในระบบนิเวศ 

ค าส าคัญ :ุเสถียรภาพเชิงเส้นก ากับุ แบบจ าลองผู้ล่าและเหยื่อุจาโคเบียนเมทริกซ์ุ อัตราคงท่ีการเก็บเกี่ยวของผู้ล่า ุ อัตราคงที่การเก็บ
เกี่ยวของเหยื่อ 
 

Abstract 
 The use of mathematical models in prey predator interplay is common to solve the interdisciplinary 
natural problems. This paper reports analytical advancement of measuring selective harvesting activity of prey 
proportional to their population size and studied the stability of the model. In this paper, we analysed two prey-
predator model followed by applied variational matrix for equilibrium and local stability measurement. Interestingly 
analysis of result showed the behaviour of prey and predator with respect to time and phase portrait of the system 
near the equilibrium point. Above analysis indicated that application of vibrational matrix give better understand 
ability of prey predator interplay of biological forces. 

keywords : stability, prey-predator model, jacobian matrix, constant rate of harvesting rate of prey, constant rate of 
harvesting rate of predator 
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ผลของวัสดุเพาะที่ต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนน้อยในตะกร้า 

EFFECT OF MATERIALS ON GROWTH AND YIELD OF INKY CAP MUSHROOM PLANTING IN THE BASKET     

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุสุรัสวดีุทุมมา อรพินุเสละครุและุอารยาุบญุศักดิ์* 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  
*corresponding author e-mailุ: bunsakice@gmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวัสดุเพาะท่ีต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนน้อยในตะกร้าุ

ด าเนินงานวิจัย ณุฟาร์มเกษตรพืชุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจังหวัดพิษณุโลกุระหว่างุ
เดือนเมษายนุถึงุเดือนมิถุนายนุ2562ุวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) มีุ9ุ
กรรมวิธีุๆุละุ3ุซ้ าุประกอบด้วยุุ1)ุฟางข้าว+หัวเชื้อเห็ดผสมร าละเอียดุ2) ฟางข้าว+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโทุ3)ุฟางข้าว+หัวเชื้อ
เห็ดผสมแป้งข้าวเหนียวุ4) ชานอ้อย+หัวเชื้อเห็ดผสมร าละเอียดุ5)ุชานอ้อย+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโทุ6)ุชานอ้อย+หัวเชื้อเห็ดผสม
แป้งข้าวเหนียวุ7) กากมันส าปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมร าละเอียดุ8)ุกากมันส าปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโทุและุ9)ุกากมัน
ส าปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแป้งข้าวเหนียวุโดยท าการเก็บดอกเห็ดติดต่อกันเป็นเวลาุ21ุวันุผลการทดลองพบว่าุด้านจ านวนดอกเห็ด
และน้ าหนักดอกเห็ดต่อตะกร้าุมีความแตกต่างกันทางสถิติุ(p≤.01) โดยการใช้ฟางข้าว+หัวเชื้อเห็ดผสมร าละเอียดให้จ านวนดอกเห็ด
และน้ าหนักดอกเห็ดต่อตะกร้ามากท่ีสุดุเฉลี่ยุ150.16ุดอกต่อตะกร้าุและุ594.83ุกรัมต่อตะกร้าุและกากมันส าปะหลัง+หัวเชื้อเห็ด
ผสมแป้งข้าวเหนียวให้จ านวนดอกเห็ดและน้ าหนักดอกเห็ดน้อยท่ีสุดุเฉลี่ยุ4.63ุุดอกต่อตะกร้าุและุ15.00ุกรัมต่อตะกร้า  

ค าส าคัญุ:ุเห็ดโคนน้อย วัสดุเพาะุผลผลิต 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the effect of materials on growth and Yield of the Inky Cap mushroom 
in basket. The research was conducted at the agricultural plant farm of Faculty of Agricultural and Food 
Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province between April and June 2019. Completely 
Randomized Design (CRD) was planned. There were 9 Treatment, 3 repeated each consisting of 1) Rice straw + 
mushroom leavening agent mixed with rice bran 2) Rice straw + mushroom leavening agent mixed with wort 
residue 3) Rice straw + mushroom leavening agent mixed with glutinous rice flour 4) Bagasse + mushroom 
leavening agent mixed with rice bran 5) Bagasse + mushroom leavening agent mixed with wort residue 6) Bagasse 
+ mushroom leavening agent mixed with glutinous rice flour 7) Tapioca residue + mushroom leavening agent 
mixed with rice bran 8) Tapioca residue + mushroom leavening agent mixed with wort residue, and 9) Tapioca 
residue + mushroom leavening agent mixed with glutinous rice flour were collected mushroom flowers for 21 
consecutive days. The results of the research showed that the number of mushroom flowers and the weight of 
mushrooms per basket were statistically significant difference (p≤.01) using rice straw + mushroom leavening 
agent mixed with rice bran, giving the highest number of mushroom flowers and weight of mushrooms per basket, 
an average of 150.16 flowers per basket and 594.83 grams per basket, and tapioca residue + mushroom leavening 
agent mixed with glutinous rice flour gave the least number of mushrooms and weight of mushrooms, an average 
of 4.63 flowers  and 15.00 grams per basket. 

keywords :ุinky cap mushroom, materials, yield 
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การศึกษาส่วนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม 
STUDY OF 150 KILOGRAMS OF ORGANIC VEGETABLE MATERIAL  

ธารีรัตน์ุน้อยบตุรศรี*ุสายธารุโถแก้วุกิตติพงษ์ุซื้อผาสุกุณัฐวุฒิุซอมขุนทดุและุชัยรตัน์ุหงษ์ทองุ 
 ุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธาน ี

*corresponding author e-mail :ุthareenat112@gmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาส่วนผสมของวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออร์แกนิคปริมาณุ150ุกิโลกรัมุ

โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังน้ีุคือุส่วนประกอบหลักุๆุด้วยกันุ2ุส่วนุคือุส่วนท่ีุ1ุการศึกษาข้อมูลกลุ่มเกษตรอินทรีย์สวน
เราเกษตรอินทรีย์ุต าบลบึงบาุอ าเภอหนองเสือุจังหวัดปทุมธานีุโดยศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการผสมดินท่ีใช้ในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษหรือผักออร์แกนิคุมีส่วนประกอบในการผสมคือดินุปุ๋ยหมักุกาบมะพร้าวุแกลบด าและแกลบดิบุโดยมีอัตราส่วน
ในการผสมคือุ1:1:1:1:3ุแบ่งเป็นดินุ1ุส่วนุปุ๋ยหมักุ1ุส่วนุกาบมะพร้าวุ1ุส่วนุแกลบด าุ1ุส่วนุุแกลบดิบุ3ุส่วนุโดยการ
ผสมดินุ150ุกิโลกรัมุจะประกอบไปด้วยุดินุ21.5ุกิโลกรัมุปุ๋ยหมักุ21.5ุกิโลกรัมุกาบมะพร้าวุ21.5ุกิโลกรัมุแกลบด าุ
21.5ุกิโลกรัมุแกลบดิบุ64.3ุกิโลกรัมุส่วนท่ีุ2ุส่วนในการทดลองผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษหาประสิทธิภาพุโดยมีผลการ
ทดลองจะใช้เวลาเฉลี่ยท่ีุ52.89ุนาทีและผลการทดลองน้ีจะถูกน าไปใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องผสมวัสดุปลูกผักปลอด
สารพิษขนาดุ150ุกิโลกรัมในต่อไป 

ค าส าคัญุุ:ุุผักปลอดสารพิษุวัสดุปลูกุผักออร์แกนิค 
ุ 

Abstract 
 The objective of this research is to study the ingredients of organic vegetable materials for 150 
kilograms, with a method of research.ุุThe main components are 2 parts.ุุPart 1:ุStudy of the organic 
farming, “Suan Rao Organic Vegetable farm”, Bueng Ba Sub-district, Nong Suea District Pathum Thani 
Province.ุุBy studying the information associated with the mixing of the soil used to grow organic 
vegetables.ุุThe ingredients in the mixture are soil, compost, coconut husk, black rice husk and raw rice 
husk.ุThe ratio of mixture is 1:ุ1:ุ1:ุ1:ุ3 divided into 1 soil, 1 compost, 1 coconut husk, 1 black rice husk, 3 
raw rice husks  The mixing 150 kilograms of soil, it consists of 21.5 kilograms of soil, Compost 21.5 
kilograms, Coconut husk 21.5 kilograms, Black rice husk 21.5 kilograms and Raw rice husk 64.3 kilograms.ุุ
Part 2 :ุIn the experiment, mixed organic vegetable materials for efficiency.ุุThe results will take an average 
of 52.89 minutes and the results of this trial will be applies to the design and build a 150 kg vegetable 
growing mixer in the future. 

keywordsุ:ุorganic vegetables, planting materials, organic vegetables 
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ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 

HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN FINE PARTICULATE MATTER (PM10) IN AREA OF 
PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, PHITSANULOK 

สนธยาุเอมโคกสลุด*ุผลัย์ศุภาุศรีระวงศ์ุและุธันวดีุศรีธาวิรตัน์ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณุโลก 
*corresponding authoremailุ:ุsontaya.e@psru.ac.th 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดไม่เกินุ10ุไมครอนุ(PM10)ุบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุจังหวัดพิษณุโลกรวมท้ังศึกษาทัศนคติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองของบุคคลากรและนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็นุ2 ส่วนุคือส่วนแรกเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองุPM10ุด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบปริมาตร
สูงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาุในช่วงเวลาุ24ุชั่วโมงุและวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะหนักในPM10ุส่วนท่ีสองศึกษาลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามุซ่ึงประกอบไปด้วยุข้อมูลท่ัวไปุความรู้และทัศคติ ในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองจากนักศึกษาจ านวนุ
400ุคนุและุบุคลากรุจ านวนุ285ุคนผลการวิจัยพบว่าุPM10ุอยู่ในช่วง0.59-ุ3.55มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซ่ึงมีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีก าหนดค่าเฉลี่ยุ24 ชั่วโมงุไม่เกินุุ0.12ุมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรุุการวิเคราะห์โลหะในุPM10ุุ
พบว่าสังกะสีมีค่าสูงสุดุรองลงมาคือุเหล็กตะกั่วทองแดงและแคดเมียมุ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ101.65±44.21, 30.85±19.34, 2.31±1.61
และ0.24±0.17ุนาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผลจากการเก็บแบบสอบถามุพบว่าุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีอาการของโรคภูมิแพ้
เกี่ยวกับฝุ่นละอองุ(61.5%)ุและมีความคิดเห็นว่าแหล่งก าเนิดฝุ่นละอองภายในมหาวิทยาลัยส่วนใหญม่าจากยานพาหนะุ(47%)ุรองลงมา
คือุุการก่อสร้างุ(33%)และการสูบบุหรีุ่(30%)ตามล าดับุซ่ึงส่งผลให้เกิดอาการแสบจมูกุแสบคอุ(33%)ุแสบตาุคันตาุ(33%)ุและคัน
ตามร่างกายุ(28%)บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติการป้องกันฝุ่นละอองมากที่สุดสามอันดับแรกุคือุหากต้องเรียนหรือท างานในสถานท่ีมี
ฝุ่นละอองควรมีตรวจสมรรถภาพปอดประจ าทุกปีุ(46.9%)ุและควรตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เพ่ือควบคุมมลพิษท่ีปล่อยออกมาุ(46.7%)ุ
และหลีกเลี่ยงการเรียน/ท างานในบริเวณท่ีมฝีุ่นุหรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองุ(46.3%) 

ค าส าคัญ :ุฝุ่นละอองขนาดไม่เกินุ10ไมครอน โลหะหนักุการป้องกันฝุ่นละออง 

Abstract 
The purposes of this study were to investigate heavy meatal concentrations in particulate matter size less 

than10ุmicrons (PM10)ุin areas of PibulsongkramRajabhat University, Phitsanulokprovince and to study attitude on 
dust prevention of students and staffs of the university.This research was divided into two parts. In the first part, 
PM10 was collected by a high volume air sampler over the 24-hour sampling period and analyzed its heavy metal 
concentrations.ุIn the second part, the questionnaires were used as tool for data collection about the attitude, 
knowledge and practice on dust prevention ofุ400ุstudents andุ285ุstaffs.Results showed that PM10 concentration 
was in the range of 0.59-3.55 mg/m3 which was higher thanุthe ambient air quality standard for 24 hrs at 0.12 
mg/m3. For heavy metal analysis, Zn was found to be the highest, followed by Fe, Pb, Cu and Cd with the average of 
101.65±44.21, 30.85±19.34, 2.31±1.61ุและุ0.24±0.17ุng/m3.The questionnaires revealed that the most of 
correspondents did not have dust allergies(61.5%).ุMain sources of dust in the university were vehicles (47%), 
construction (33%)ุand cigarette smoke (30%).ุThe most common health problem wereุnose and throat 
irritation(33%), red eyesand itchy eyes(33%), skin irritation (28%).ุThe staffs and students had the most top three 
attitudes on dust prevention; if studying or working in a dusty location, they should have annual lung function tests 
(46.9%), engine conditions should be checked in order to control the emission of pollution (46.7%)ุand avoid dusty 
areas or wear a dust mask (46.3%). 

keywords : PM10 ,Heavy metal,  Dust prevention 
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ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโต 
ของเมล่อนในการปลูกโดยไม่ใช้ดิน 

EFFECTS  OF NUTRIENT SOLUTION AND MICRO-NANO BUBBLE ON GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF MELON IN SOILLESS  CULTURE 

ธิภารัตน์ุุส าลีเติมสิริ* ุปริญญาวดีุศรีตนทิพย์ ุยุทธนาุเขาสุเมรุ ุวิษณุุทองเล็ก ุและุชิติุศรตีนทิพย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกษตรุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุล าปางุุ 

ุสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุล าปางุ 
ุคณะวิศวกรรมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุเชยีงใหมุ่ 

*corresponding author e-mail : Thiparat.s2521@gmail.com 

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุุุุุการผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อนในการปลูกโดยไม่ใช้
ดินุทดลองในเดือนกรกฏาคมุ2562 ถึง ตุลาคมุ2562 ด าเนินการท่ีุสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาุจังหวัดล าปางุวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ุ(CRD) จ านวนุ4 ซ้ าุกรรมวิธีในการทดลองคือุ1)ุความเข้มข้นของ
สารละลายุ(EC) 2.0  2) EC 2.0 mS/cm ร่วมกับไมโครนาโนบับเบิลุ(MNB)  3) EC 4.0 mS/cmุุและ 4) EC 4.0ุmS/cm +ุMNB  
โดยกรรมวิธีท่ีุ2 และุ4 โดยการปั๊มุMNB 3 ครั้งต่อสัปดาห์ุครั้งละุ10 นาทีุ ผลการทดลองพบว่า EC 4.0 mS/cm + MNB  และุุEC 
2.0ุmS/cm + MNB มีความยาวของรากมากกว่าุEC 4.0ุmS/cm และุุEC 2.0ุmS/cmุในด้านค่าความเขียวของใบพบว่าุEC 4.0 
mS/cm + MNB  และุEC 4.0 mS/cmุมีค่าสูงกว่า EC 2.0ุmS/cm + MNB  และุุEC 2.0ุmS/cm ส่วนในช่วงุ42ุและุ49ุวันหลัง
การทดลองพบว่าุEC 2.0ุmS/cmุมีค่าความเขียวของใบต่ าท่ีสุดุส่วนในด้านความสูงของต้นุจ านวนใบุความกว้างของใบุและจ านวน
ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียไม่มีความแตกต่างกัน 

ค าส าคัญุ:ุไมโคร-นาโนบับเบิลุุการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินุุเมล่อนุุ 
ุ 

Abstract 
 The study on effect of nutrient solution and micro nano bubble (MNB) on growth and development of 
was investigated. The experiment  , conducted at the Agricultural Technology Research Institute. Rajamangala 
University of Technology Lanna, Lampang Province, at July 2019 to October 2019. The experiment was designed a 
complete randomized design experiment (CRD) with 4 replications. The experiment methods were 1) nutrient 
solution concentration (EC) 2.0, 2) EC 2.0 mS / cm with MNB,--3) EC 4.0 mS / cm and 4) EC 4.0 mS / cm + MNB, 
The MNB was pumped 3 times a week for 10 minutes each time. The result shows that EC 4.0 mS / cm + MNB 
and EC 2.0 mS / cm + MNB were more root length than EC 4.0 mS / cm and EC 2.0 mS / cm. Moreover, the 
change of leaf greenness found that  EC 4.0 mS / cm + MNB and EC 4.0 mS / cm were greater than EC 2.0 mS / 
cm + MNB and EC 2.0 mS / cm while EC 2.0 mS / cm had the lowest leaf greenness at 42 and 49 days after the 
experiment. There were no effect on plant height, leaf number, leaf width, leaf length and the number of male 
and female flowers. 

keywords :  micro-bubbles ,soilless culture ,melon    
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การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากมิเตอร์วัดน ้าเพื่ออ่านตัวเลขปริมาณการใช้น ้าประปา  

AN ANALYSIS OF WATER METER PICTURES TO READING WATER USAGE VALUES VIA THE 
TEMPLATE MATCHING METHOD. 

พงษ์พิชญ์ุเลิศเจรญิวุฒา*ุภวัตุฉมิเล็กุและุกฤติกาุสังขวด ี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงครามุพิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : phongphit@psru.ac.th  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีน้าเสนอการวิเคราะห์ภาพถ่ายท่ีได้จากการเก็บการถ่ายภาพตัวเลขมิเตอร์วัดน้้าประปาเพื่อทดแทนการจดบันทึก
โดยพนักงานตรวจมิเตอร์ุซ่ึงระบบน้ีท้าให้ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้น้้าประปาเมื่อเปรียบเทียบกับการจด
บันทึกค่ามิเตอร์แบบดั้งเดิมุในงานวิจัยน้ีใช้หลักการของุTemplateุmatchingุมาเปรียบเทียบภาพตัวเลขของมิเตอร์น้้าท่ีได้จากการ
ประมวลผลภาพุจากการทดลองกับภาพถ่ายมิเตอร์น้้าจ้านวนุ1000 ภาพุผลการทดลองพบว่ามีความถูกต้องในการอ่านตัวเลขอยู่ท่ีุ
92.2% งานวิจัยน้ีเป็นแนวทางในการพัฒนาการเก็บข้อมูลมิเตอร์น้้าด้วยการถ่ายภาพและพัฒนาความแม่นย้าของความถูกต้องในการ
อ่านให้มากขึ้นในอนาคต 

ค้าส้าคัญ : การประมวลผลภาพ มิเตอร์วัดน้้า จับคู่แม่แบบ 
 

Abstract 
 This paper proposes an analysis of the water meter pictures to record the number of water 

usage values. The main contribution of this work reduces errors and increases the speed of data records 
compared to traditional data records. This is achieved by equating the data from image processing, and 
subsequently computing them using the template matching method to get the water usage value. From the 
experiment with 1000 water meter pictures, the result showed that the reading accuracy is 92.2%.This paper is 
useful for organizations responsible for water supply management. As well as a guideline for developing water 
meter data collection by Image processing and improve the accuracy of reading more in the future. 

keywords : image processing ,meter water ,templateุmatching 
 
 

279 



การประชุุมวิชาการระดับชาติพุิบูลสงครามวุิจุัยุครุั้งทีุ่ 6ุประจำปีุพ.ศ.ุ2563 

การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน ้า 
THE FABRICATION OF DURIAN PEEL ACTIVATED CARBON BY USING STEAMING 

ACTIVATION  

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุปัณณ์ปฏิพัทธ์ุวงษ์พิมพ์* พลิศภัสร์ุค าฟ ูอดุลย์ุ พุกอินทร์ และ ศิวัตม์ุกมลคุณานนท์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมุมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ุอุตรดติถ์ุ 

*corresponding author e-mail : punpatipat@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 การศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนท่ีถูกเผาคาร์บอไนเซชั่นด้วยการเผาแบบอับอากาศท่ีอุณหภูมิุ400ุ
องศาเซลเซียสุน าผงถ่านท่ีได้มาท าการกระตุ้นด้วยไอน้ าุท่ีอุณหภูมิุ100ุองศาเซลเซียสุเป็นเวลาุ30ุ60ุและุ90ุนาทีุพบว่าุค่าร้อย
ละความชื้นและค่าร้อยละผลผลิตมีค่าอยู่ในช่วงุ6.96ุ–ุ6.99ุุและุุ86.03ุ–ุ86.06ุตามล าดับุค่าการดูดซับโลหะหนักของผงถ่านมีค่า
อยู่ในช่วงุร้อยละุ0.83ุ–ุ73.40ุมีพื้นท่ีผิวเพิ่มขึ้นุอยู่ในช่วงุ531 – 612 m2/gุผงถ่านท่ีผ่านการกระตุ้นมีค่าการดูดซับโลหะหนัก
เพิ่มขึ้นุเมื่อเทียบกับผงถ่านท่ียังไม่ได้ผ่านการกระตุ้นุดังน้ันุกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนท่ีกระตุ้นด้วยไอน้ าสามารถ
ผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนท่ีได้ค่าการดูดซับผ่านตามมาตรฐานอุตสาหกรรมุมอก.ุ900-2547 

ค้าส้าคัญ : ถ่านกัมมันต์ุเปลือกทุเรียนุการกระตุ้นด้วยไอน้ าุ 
 

Abstract 
 In this study, the durain peel was converted to activated carbon powder using steaming activation 
method. The durian peel was carbonization at the temperature of 400 oC for 1 h. and steam activation at 100 oC 
for 30 60 and 90 min. By the results, the moisture percentage and the productivity percentage are in the range of 
6.96 – 6.99 and 86.03 – 86.06, respectively. Moreover, The activated carbon appeared the percentages of heavy 
metal adsorptions 0.83 – 73.40 that was higher than non – activated carbon. The BET surfaces of activated carbon 
are in the range of 531 – 612 m2/g. Therefore, the fabrication of durian peel activated carbon by steam activation 
as produced the activated carbon with passed the TIS 900 – 2547 standard. 

keywords : activated carbon, durian peel, steam activation 
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การประเมินคุณสมบัติและการปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวปลอดภัย 
ของจังหวัดพิษณุโลก 

ASSESSMENT OF SOIL PROPERTIES AND HEAVY METAL CONTAMINATION OF  

SAFE RICE PADDY FIELD SOILS IN PHITSANULOK  

กลวัชรุปีพาด* และุปิยะดาุวชิระวงศกร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

*corresponding author e-mail : konlawat.p@psru.ac.th 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาคุณสมบัติและประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวปลอดภัยของจังหวัดพิษณุโลก 

โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากเกษตรกรผู้ท่ีปลูกข้าวปลอดภัยจ านวนุ22 แปลงตัวอย่างุจากการศึกษาพบว่าดินส่วนใหญ่มีสี
น้ าตาลแดงเข้มถึงสีด าุเน้ือดินส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นดินร่วนทรายุความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยุ5.6±0.08ุอินทรียวัตถุเฉลี่ยร้อยละุ
2.25±0.90ุและพบว่าเหล็กมีการปนเปื้อนในดินมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยุ366.90±186.41ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุรองลงมาุได้แกุ่
สังกะสีุตะกั่วุทองแดงุและแคดเมียมุซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ59.93±28.19,ุ31.89±10.89, 13.23±9.87 และ 1.52±0.74 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมุตามล าดับุเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีก าหนดไว้พบว่ายังมีเหล็กท่ีมีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

ค าส าคัญ : โลหะหนัก การปนเปื้อน ข้าวปลอดภัย 
 

Abstract 
 This research is to study the properties and assess the heavy metal contamination in the safe rice 
paddy soil of Phitsanulok province. By randomly sampling soil samples from 22 farmers who grow paddy rice. 
The study found that most of the soil is dark red to black. Most of the soil that is found is sandy loam. The 
average acidity - alkalinity 5.6 ± 0.08 percentุOrganic matter average 2.25 ± 0.90 percent and found that iron is 
the most contaminated in the soil, with an average 366.90 ± 186.41 Followed by zinc, lead, copper and 
cadmium, which have an average values of 59.93 ± 28.19, 31.89 ± 10.89,13.23 ± 9.87 and 1.52 ± 0.74 
milligrams per kilogram, respectively, compared to the surface quality standards of the Department of Land 
Development. Found that there are still steel that exceeds the standard. 

keywords : heavy metal, contamination, safe rice 
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การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน ้าค้าง 
ของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู  

COMBINING ABILITY FOR YIELD AND DOWNY MILDEW RESISTANCE  
OF LANNA CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) IN 3 SEASONS 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุบุศรินทร์ุบุญเต็ม1*ุุจานุลักษณ์ุขนบดี1ุุและุปิยะวดีุเจริญวัฒนะ2ุุ 
1สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุล าปางุุ 

2คณะเทคโนโลยีการเกษตรุมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุีุ ปทุมธานีุุ 
*corresponding author e-mailุ:ุbutsarin.boontem2@gmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัย น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง  

ของแตงกวาล้านนาุ3ุฤดู ุท า โดยน าสายพันธุ์ ล้านนาจ านวนุ8ุสายพันธุ์ ุมาผสมพันธุ์แบบพบกันหมดแล้ววิ เคราะห์  
ค่าสมรรถนะการผสมตามวิธีุGriffing วิธีท่ีุ1ุร่วมกับพันธุ์มาตรฐานุ1ุพันธุ์ุโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ุ
(Randomized Complete Block Designุ:ุRCBD)ุจ านวนุ2ุซ้ าุ3ุฤดูุในช่วงปีุ2560ุ–ุ2561ุท าการวิเคราะห์ 
ความเป็นเอกภาพของท้ังสามฤดูุพบว่าทุกลักษณะท่ีศึกษาไม่มีความเป็นเอกภาพุจึงท าการวิเคราะห์สมรรถนะการผสมท่ัวไป  
และสมรรถนะการผสมเฉพาะแยกรายฤดู ุพบว่าสมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลิตุสายพันธุ์ล้านนาุ4,ุล้านนาุ5ุ 
และล้านนาุุ2ุมีสมรรถนะการผสมท่ัวไปเป็นบวกท้ังุ3ุฤดูุเหมาะส าหรับการน าไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อผลิตลูกผสม  
ให้มีผลผลิตสูงุส่วนในลักษณะความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างุพบว่าล้านนาุ6ุเป็นสายพันธุ์ ท่ีมีค่าสมรรถนะการผสมท่ัวไป 
เป็นลบท้ังุ3ุฤดูุเมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อแม่จะให้ลูกผสมท่ีมีระดับโรคราน้ าค้างต่ าุพันธุ์ลูกผสมล้านนา4/ล้านนา5ุเป็นพันธุ์  
ท่ีมีผลผลิตสูงถึงุ6.9ุตันต่อไรุ่ในฤดูท่ีุ3ุซ่ึงเป็นผลมาจากล้านนาุ4ุและล้านนาุ5ุมีสมรรถนะการผสมท่ัวไปสูงุและพันธุ์ลูกผสมล้านนา
6 / ล้ า น น า 2 ุ เ ป็ น พั น ธุ์ ท่ี ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต สู ง ใ น ฤ ดู ท่ี ุ 2 ุ แ ล ะ ุ ฤ ดู ท่ี ุ 3 ุ แ ล ะ ยั ง มี ร ะ ดั บ โ ร ค ร า น้ า ค้ า ง ต่ า ุ ใ น ร ะ ดั บ 
ความต้านทานปานกลางท้ังุ3ุฤดูุนอกจากนี้พันธุ์ลูกผสมท้ังุ2ุยังมีศักยภาพในการให้จ านวนผลต่อต้นท่ีสูงด้วยุ 

ค้าส้าคัญุ:ุสมรรถนะการผสมุสมรรถนะการผสมท่ัวไปุสมรรถนะการผสมเฉพาะุผลผลิตุแตงกวาุุ 
Abstract 

 Combining ability for yield and downy mildew resistance of Lanna cucumber (Cucumis sativus L.)ุin 3 
seasons was studied.ุEight Lanna cucumber linesุwere crossedุusing diallel cross mating design, Griffing’s method 
I.ุOne commercial line was included in the evaluation using the experimental design of randomized complete 
block designุ(RCBD) with two replications and three seasons, i.e.2017-2018. The results of homogeneity revealed 
that significant in all trait.ุCombining ability of yield trait was analyzed in each season, assessment displayed that 
Lanna 4, Lanna 5 and Lanna 2 had the highest positive GCA value in 3 seasons.ุDowny mildew score of Lanna 6 
was negative significant affected to downy mildew resistance.ุThe crosses Lanna4/Lanna5 showedุthe highest 
positive value of SCA test ofุyield in the third season at 6.9 t./rai due to Lanna 4 and Lanna 5 were high 
significantly in the GCA effect, and Lanna6/Lanna2 showedุthe highest positive value of SCA test ofุyield in the 
second and the third season moreover showed low of downy mildew score in 3 seasons and they also had high 
fruit per plant trait. 

keywords : combining ability, general combining ability (GCA), specific combining ability (SCA), yield, downy 
mildew resistance, cucumber 
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ผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน ้าว้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุ้ง 
EFFECT OF BANANA PEELS COMPOST ON GROWTH AND YIELD OF CHOY SUM  

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุกฤษณชัยุคลอดเพ็ง*  และุวิชิตคมน์ุจันทรมณ ี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณโุลก 

*corresponding author e-mail  : klodpeng@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน้้าว้าต่อการเจริญเติบโตุและผลผลิตของผักกวางตุ้งุ

เมื่อใช้ปุ๋ยหมักในอัตราท่ีแตกต่างกันุท้าการทดลองุณุฟาร์มเกษตรพืชุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามุโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ุ(Completely Randomized Design : CRD) จ้านวนุ5ุสิ่งทดลองุสิ่งทดลองละุ4ุ
ซ้้าุซ้้าละุ10ุต้นุได้แกุ่ไม่ใส่ปุ๋ยุ(เปรียบเทียบ)ุใส่ปุ๋ยหมักอัตราุ22ุกรัมต่อต้นุใส่ปุ๋ยหมักอัตราุ45ุกรัมต่อต้นุใส่ปุ๋ยหมักอัตราุ100ุ
กรัมต่อต้นุใส่ปุ๋ยหมักอัตราุ150ุกรัมต่อต้นุผลการวิจัยพบว่าุผักกวางตุ้งท่ีใส่ปุ๋ยหมักอัตราุ100ุกรัมต่อต้นุมีผลท้าให้การเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงุความยาวแผ่นใบุความกว้างใบุความยาวก้านใบุความยาวรากุผลผลิตด้านน้้าหนักสดก่อนตัดแต่งุน้้าหนักสดหลังตัด
แต่งุและน้้าหนักแห้งมากท่ีสุดุรองลงมาคือการใส่ปุ๋ยหมักอัตราุ150ุกรัมต่อต้นุโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.01) เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยุซ่ึงให้การเจริญเติบโตุและผลผลิตทุกด้านน้อยท่ีสุด 

ค้าส้าคัญุ:ุปุ๋ยหมัก  เปลือกกล้วย  การเจริญเติบโต ผลผลิตุกวางตุ้ง 
 

Abstract 
 This research aims to effect of banana peel compost on growth and yield of choy sum in difference rate 
of used. Experimental was studied at agriculture farm of food and agricultural technology faculty design in 
(Completely Randomized Design : CRD) with 4 replications 10 pot and 5 treatments not used compost (control) 
used compost 22 g/pot used compost 45 g/pot used 100 g/pot used 150 g/pot. Result show that choy sum used 
compost 100 g/pot is the best in height, leaf length, leaf wide, petiole length, root length, fresh weight and shelf 
cut weight better than used compost at 150 g/pot had statistical difference significantly at 0.01. When compare 
with control was lowest in growth and yield. 

keywords : compost, banana peel, growth, yield, choy sum 
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การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจาก 
สารสกัดใบตะขบป่า 

PHYTOCHEMICAL SCREENING, ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY 
FROM THE LEAVES EXTRACTS OF FLACOURTIA INDICA (BURM.F.) MERR. 

  ุุสายฝนุค าขาวุนฤมลุเถื่อนกูลุปณิธานุสรุะยศุกาญจนาุธนนพคุณุและุพัทวัฒน์ุสีขาว* 
   ุุุุุุุุุุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณโุลกุ 

     *corresponding author. e-mail : pattawat_apsc@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบตะขบป่าแห้งท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลุโดยอาศัย
ปฏิกิริยาเคมีในการเกิดสีุตะกอนุพบสารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพได้แกุ่ฟีนอลิกุแทนนินุแอลคาลอยด์ุและคาร์โบไฮเดรตุ
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธีุFolin-Ciocalteu colorimetric มีปริมาณเท่ากับ0.317± 0.015ุมิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักตัวอย่างแห้งุ1ุกรัมุผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีุDPPH, ABTS และ FRAP พบว่ามีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระโดยรายงานเป็นค่าุIC50ุเท่ากับุ0.040 ± 0.001, 0.075 ± 0.001ุมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรุตามล าดับุและมีค่าุFRAP 
value เท่ากับุ3.255± 0.048ุมิลลิกรัมเฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักตัวอย่างแห้งุ1ุกรัม ตามล าดับุนอกจากน้ีผลการทดสอบฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียด้วยวิธีุPaper disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบ เอทานอลของใบตะขบป่าท่ีความเข้มข้นุ50ุมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรุ
ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจ านวนุ6ุชนิดุคือุBacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus, และุStreptococcus faecalisุแต่ไม่ต้านุProteus vulgaris, Serratia 
marcescens และ Pseudomonas aeruginosaุการศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าใบของตะขบป่าจัดเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพุท่ีอาจน าไปพัฒนาเพ่ือให้เกิดมูลค่าในทางด้านเวชกรรมุหรือด้านอื่นต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ :ุตะขบป่า สารพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลิก ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย 
 

Abstract 
 Phytochemical screening of the ethanol extracts from the dried leaves of Flacourtia indicaุ
(Burm.f.)ุMerr., by using chemical reactions chemical reactions in the formation of color or sediment. The 
studies found that the phytochemical such astannin, alkaloids and carbohydrates. Total phenolic was 
evaluated using Folin-Ciocalture colorimetric method with values of 0.317 ± 0.015 milligrams of gallic acid 
equivalents/gram dry sample. The results of the antioxidant activities with DPPH, ABTS and FRAP method were 
reported as IC50ุvalue of 0.040 ± 0.001, 0.075 ± 0.001 milligram per milliliter and the FRAP value was 3.255 ± 
0.048 milligram of ferrous sulfate equivalents per gram sample dry weight, respectively. In addition, the results 
of the antibacterial activities by paper disc diffusion method found that the crude extract of ethanol from this 
plant at the concentration of 50 milligrams per millilite against Bacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus 
luteus, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, andุStreptococcus faecalisุbut they were inactive 
against Proteus vulgaris, Serratia marcescens and Pseudomonas aeruginosaุThis study demonstrates that the 
leaves extract of Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. are a source of bioactive compounds, which may be 
developed to increase the value of medicine or other areas in the future. 

keywords : Flacourtia indica (Burm.f.) Merr., Phytochemical, Phenolic compound, Antioxidant activity, 
Antibacterial activity 
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การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักของดินนาข้าวในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
EVALUATION OF HEAVY METAL CONTAMINATION IN PADDY FIELD SOIL IN  

BANG RAKAM DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 

นพกรุสุขพัฒน์*ุและุปิยะดาุวชิระวงศกร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุ 

*corresponding author e-mail : noppakon.s@psru.ac.th 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีเป็นการประเมินการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินนาข้าวุได้แกุ่ข้าวพันธุ์A1 กข41ุกข43ุกข49ุกข61ุพิษณุโลก

2ุกข81ุกข19ุกข13ุกข29ุและกข51ุในอ าเภอบางระก าุจังหวัดพิษณุโลกุจ านวนุ30ุแปลงุผลการศึกษาุพบว่าดินในพื้นท่ีปลูกข้าว
มีการปนเปื้อนเหล็กมากท่ีสุดุคือุ420.51±89.57ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุ(อยู่ในช่วงุ229.33-792.93มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)ุรองลงมาุ
ได้แกุ่สังกะสีเฉลี่ยุ96.54±17.79ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุ(อยู่ในช่วงุ59.30-157.85ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)ุตะกั่วเฉลี่ยุ38.72±19.41
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุ(อยู่ในช่วงุND-137.55ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)ุทองแดงุเฉลี่ยุ27.87±9.65ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุ(อยู่ในช่วงุ8.75-
43.35ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)ุและแคดเมียมุเฉลี่ยุ1.33±3.56ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุ(อยู่ในช่วงุND-5.20ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)ุ
ตามล าดับุซ่ึงปริมาณการปนเปื้อนุตะกั่วุทองแดงุแคดเมียมุอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินส าหรับท าการเกษตรของกรมพัฒนา
ท่ีดินุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไวุ้ในขณะท่ีปริมาณเหล็กและสังกะสีเกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวุ 

ค าส าคัญ : ุดิน โลหะหนัก การปนเปื้อน 
 

Abstract 
This study is to assess the contamination of heavy metals in rice paddies, such as rice varieties A1, RD41, 

RD43, RD43, RD49, RD61, Phitsanulok2, RD81, RD19, RD13, and RD29. In Bang Rakam District The results showed 
that the soil in the rice planting area had the highest contamination of iron, namely 420.51 ± 89.57 milligrams per 
kilogram (in the range 229.33-792.93 milligrams per kilogram), followed by zinc averaging 96.54 ± 17.79. Mg per 
kilogram (in the range of 59.30-157.85 milligrams per kilogram), lead average 38.72 ± 19.41 milligrams per kilogram 
(in the range of ND-137.55 milligrams per kilogram), copper average 27.87 ± 9.65 millimeters Rum per kilogram (in 
the range of 8.75-43.35 milligrams per kilogram) and cadmium averaged 1.33 ± 3.56 milligrams per kilogram (in the 
range of ND-5.20 milligrams per kilogram), respectively, where the amount of lead contamination of copper 
cadmium is within the quality standard criteria Soil for farming of the Department of Land Development Ministry 
of Agriculture and Cooperatives While the amount of steel and zinc exceeds the said standard 

keywords : soil, heavy metal, contamination 
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สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

PHYTOCHEMICAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF BOESENBERGIA ROTUNDA (L.) 
MANSF. FROM KOK SATHON FOREST, DAN SAI DISTRICT, LOEI PROVINCE 

ศิริลักษณ์ุอินสิทธิ์ุ นฤมลุเถื่อนกลูุปณิธานุสรุะยศุกาญจนาุธนนพคุณุและพัทวัฒน์ุสีขาว* 
   ุุุุุุุุุุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณโุลกุ 

*corresponding author e-mail : pattawat_apsc@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองซ่ึงเก็บมาจากพื้นท่ีป่ากกสะ

ทอนุอ าเภอด่านซ้ายุจังหวัดเลยุสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ท่ีแตกต่างกันุ3ุชนิดุได้แก่เฮกเซนุเอทิลอะซิเตตุและ  เมทานอลุผล
การศึกษาพบสารพฤกษเคมีุ7ุกลุ่มุได้แกุ่ฟีนอลิกุฟลาโวนอยด์ุแทนนินุแอลคาลอยด์ุไดเทอร์พีนุไตรเทอร์พีนุและคาร์โบไฮเดรตุ
ตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิและฟลาโวนอยด์รวมโดยใช้วิธีุFolin-Ciocalteu colorimetric และุAluminium trichlorideุ
colorimetricุตามล าดับ พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงท่ีสุดุคือ104.100ุ± 2.125ุมิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิกต่อน้ าหนักตัวอย่างสดุ100ุกรัมุและสารสกัดหยาบเมทานอลมีปริมาณ ฟลาโวนอยด์สูงท่ีสุดุคือุ53.776ุ± 2.284ุ
มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อน้ าหนักตัวอย่างสดุ100ุกรัมุผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธีุDPPH และุABTS  รายงานผล
เป็นค่าุIC50 พบวา่สารสกัดหยาบเมทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีท่ีสุดุคือ0.385 ± 0.001 และุ0.096 ± 0.013 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรุ
ตามล าดับุุส่วนวิธีุFRAP พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระเพื่อให้อยู่ในสภาวะท่ี
เสถียรดีท่ีสุดุคือุ31.033 ± 0.212 มิลลิกรัมของเฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักตัวอย่างสดุ100 กรัม จากการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า
สารสกัดหยาบกระชายเหลืองเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดด้วยกันและยังเป็นแหล่งที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระุ 

ค าส าคัญ :ุกระชายเหลืองุพฤกษเคมีุฟีนอลิกุฟลาโวนอยด์ุ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
  

Abstract 
The aim of this study was to investigate theุphytochemicals and antioxidant activities of Boesenbergia 

rotunda (L.) Mansf. from Kok sathon forest, Dan sai District, Loei Province, were extract with three different solvent 
polarities including hexane, ethyl acetate and methanol. Seven groups of phytochemicals, including phenolics, 
flavonoids, tannins, alkaloids, diterpene, triterpene and carbohydrate. Total phenolic and flavonoid contents were 
also determined by Folin-Ciocalteu andุaluminum chloride colorimetric method, respectively.ุThe highest total 
phenolic content was shown in ethyl acetate extract at 104.100ุ± 2.125 milligram equivalent of gallic acid per 100 
gram sample fresh weight, while the highest total flavonoids content was found in methanol extract at 53.776 ± 
2.284 milligram equivalent of quercetin per 100 gram fresh sample fresh weight. The results of in vivo antioxidant 
activities by DPPH and ABTS assay were reported as IC50. The strongest antioxidant activity was found in the 
methanol extract showed IC50 values as 0.385 ± 0.001 andุ0.096 ± 0.013 milligram per milliliter, respectively. It 
was found that ethyl acetate crude extract had the ability to give electrons to free radicals to be in the most 
stable condition, 31.033 ± 0.212 milligram equivalent of ferrous sulfate per 100-gram fresh sample fresh weight.ุ
From this study, the crude extracts of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. contained many bioactive compounds 
and good source antioxidant activities.   

keywords : Boesenbergia rotunda (L.) mansf., phytochemical,  phenolic, flavonoid, antioxidantุactivity 
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การประเมินโลหะหนักของดินนาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก 
ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN SOIL OF RICE PADDY FIELDS IN PHITSANULOK 

PROVINCE 

ประไณยุรวบรวม*ุและุปิยะดาุวชิระวงศกร 
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : Pranai.r@psru.ac.th 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและประเมินปริมาณโลหะหนักของดินนาข้าวในบริเวณอ าเภอพรหม
พิรามและอ าเภอนครไทยุจังหวัดพิษณุโลกุจ านวนุ30 แปลงตัวอย่างุผลการศึกษาพบว่ามีการปนเปื้อนเหล็กในดินเฉลี่ยปริมาณ
สูงสุดท่ีสุดุคือ 222.42±71.50ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุรองลงมาุได้แกุ่สังกะสีุทองแดงุตะกั่วุและแคดเมียมุซ่ึงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับุ
100.90±34.64,ุ29.49±20.37,ุ14.03±18.03ุและ0.68±2.59ุมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมุเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดิน
ส าหรับท าการเกษตรของกรมพัฒนาท่ีดินุพบว่าโลหะหนักท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ : โลหะหนักุการปนเปื้อนุดินุนาข้าว 
 

Abstract 
 This research is to analyze soil properties and assess the amount of heavy metals in the soil of rice 
paddies in the area. Phrom Phiram Phitsanulok Province, 15 samples and Nakhon Thai District, Phitsanulok 
Province, 15 samples by sampling soil samples, found that iron has the highest contamination in the soil. 
222.42 ± 71.50 Followed by zinc, copper, lead and cadmium, which are in the average range 100.90 ± 34.64, 
29.49 ± 20.37, 14.03 ± 18.03 and 0.68 ± 2.59 milligrams per kilogram When compared with the soil quality 
standards of land development Found that all heavy metals are within the established standards. 

keywords :  heavy metals, contamination, soil,  rice fields 
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ระดับความดังเสียงจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
NOIS LEVELS FROM A SMALL RICE MILL IN BAN MO SUBDISTRICT, PHICHAI DISTRICT, 

UTTARADIT PROVINCE 

ภัทรชัยุกรแก้ว*ุและุอรชรุฉิมจารย ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณุโลก 

corresponding author e-mail : pattarachai.k@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
ุุุุุุุุุุุุการวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ระดับความดังเสียงของโรงสีข้าวขนาดเล็กและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของกระทรวง
แรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมุุโดยท าการตรวจวัดในรงสีข้าวขนาดเล็กุต าบลบ้านหม้อุอ าเภอพิชัยุจังหวัดอุตรดิตถ์ุก าหนดจุด
ตรวจวัดจ านวนุ3ุจุดุุได้แกุ่1)ุบริเวณพนักงานเทข้าวุุ2)ุบริเวณเครื่องสีข้าวุุและุ3)ุบริเวณพนักงานบรรจุข้าวุุท าการตรวจวัด
เสียงในช่วงเวลาท างานุ08.30-16.30 น.ุโดยตรวจวัดในช่วงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายนุ2562ุผลวิจัยุพบว่าค่าความดังเฉลี่ย
บริเวณจุดตรวจวัดท่ี 1 จุดตรวจวัดท่ีุ2 และจุดตรวจวัดท่ี 3  มีค่าเท่ากับุ95.3±0.2 dB(A) 99.4±0.2 dB(A)  และุ90.3±0.1 dB(A)ุ
ตามล าดับุเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวันของกระทรวง
แรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมุพบว่าจุดตรวจวัดท้ังุ3ุจุดมีค่าเกินมาตรฐานุ85ุdB(A) และุ90ุdB(A) ตามล าดับุ 

ค าส าคัญุ:ุโรงสีข้าวขนาดเล็ก ระดับเสียงุมลพิษทางเสียง 

Abstract 

This research aims to study the noise level of the small rice mill and compared it with the standard value of 
Ministory of Labour and Ministory of Industry. The sound measurement was in the small rice mill, Ban Mo 
subdistrict, phichai district, Uttaradit province. The amount of 3 measurement points which were 1) rice pouring 
area 2) rice milling machine area and 3) rice packing area. The noise level was measurement during worked period 
08.30 am - 16.30 pm in September - November 2019. The results showed that the average noise level at point 1, 
point 2 and point 3 were 95.3 ±. 0.2 dB (A), 99.4 ± 0.2 dB (A) and 90.3 ± 0.1 dB (A), respectively., When compared 
the benchmarks set with the Ministory of Labour and Ministory of Industry standards for exposure to averge noise 
level in the occupational environment all day, all measurement points exceeded the standards at 85 dB (A) and 
90 dB (A), respectively. 

keywords : small rice mill, sound level, noise pollution 
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การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยสับแห้งเป็นวัสดุรองพ้ืนในการเลี้ยงไก่เนื้อ 
 THE UTILIZATION OF DRAIED BANANA STALK IS A RAW MATERIAL  

FOR BEDDING BROILERS 

ปิยน ชุอินทร์สมม ติ1ุอินทิราุน ่มนอ้ย1ุด ารงศักดิ์ุอาลัยุและุสมเกียรติุวิริยะมานะธรรม2 
1คณะเทคโนโลยีการเกษตรุมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบ รีุเพชรบ รี   

2ส านักงานปศ สัตวเ์ขตุ3ุกรมปศ สตัว์จังหวัดนครราชสีมาุนครราชสมีา 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบความเหมาะสมของการใช้ต้นกล้วยสับแห้งเป็นวัสด ลองพื้นเปรียบเทียบกับ
แกลบเพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้วัสด ลองพื้นไก่โดยการในการทดลองนี้ใช้ไก่เนื้อคละเพศุจ านวนุ120ุตัวุุุแบ่งเป็นุุ3ุทรีท
เม้นท์ุุ4ุซ้ าุุซ้ าุละุ10ุตัวทรีทเม้นท์ุท่ี1ุุแกลบุ2ุุต้นกล้วยสับแห้งุ3แกลบุและุกล้วยุ(50:50) โดยการวัดค่าความช้ืนุค่า
อ ณหภูมิุค่ากรด-ด่างุท ก7ุวันุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05)ไม่ส่งต่อสมรรถภาพการผลิต  ตลอดการทดลอง
การเลี้ยงไก่เนื้อุ1-42วันุ(6สัปดาห์)โดยการเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมดในโรงเรือนเปิดบันทึกน้ าหนักไก่ที่เพิ่มขึ้นท กๆ7วันมีความ
แตกต่างบันทึกปริมาณการไห้อาหารุปริมาณอาหารที่เหลือและจ านวนไก่ตาย เพื่อค านวณหาน้ าหนักตัว ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณ
อาหารที่กินต่อตัว อัตราการแลกเนื้อและอัตราการตาย จากผลการทดลอง พบว่าวัสด ลองพื้นที่แตกต่างกันใช้ในการเลี้ยงไก่
เนื้อุ1-42ุวันไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตุอัตราการเจริญเติบโตุอัตราการแลกเนื้อุอัตราการกินไดุ้และุอัตราการรอดไม่
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต(ิp<0.05) เมื่อเทียบกับกล ่มแกลบอย่างไรก็ตามการใช้วัสด ลองพื้นท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อสมรรถภาพการผลิตของ ไก่เนื้อท่ีอาย  1-42 วัน ท กกล ่มไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) 

ค าส าคัญ : ต้นกล้วยสับแห้งุไก่เนือุ้วัสด รองพื้น แกลบ 
 

Abstract 
The study of the suitability pattern of using dried minced banana plants as material, comparing 

with the new rice husk added to the alternative method of using chicken meat material, in this 
experiment, using 120ุassorted meat. Divided into 3 treatments, 4 repeats, 10 repetitions. Treatment 1 for 
rice husk, 2 banana plants, 3 chaff bananas and bananas (50:50) by measuring moisture, temperature, 
acid-base every 7 days. Differences were statistically significant (p> 0.05) without affecting production 
capability. Produced throughout the experiment. Broiler raising 1-42 days (6 weeks), with all broilers in the 
open house recording the weight of the chickens that increase every 7 days with differences. The amount 
of food left and the number of chickens dead To calculate the weight gain Amount of food eaten per 
body Meat exchange rate and mortality rate From the experimental results It was found that the 
materials of different areas used in broilers 1-42 days did not affect the production performance. Growth 
rate Meat exchange rate Feed and survival rates were not significantly different (p <0.01) compared to the 
rice husk groups. However, the use of different material areas did not affect the production capability of 
All broilers aged 1-42 days were not significantly different (p <0.01). 

keywords : dried banana tree, broiler, foundation material, husk 
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ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 
A SMART GAS LEAK DETECTION AND FIRE PREVENTION PROTECTION SYSTEMS VIA 

SMARTPHONE 

ณัฐภรณ์ุอ่อนพรหม ุธิติภัทร์ุดวงชู  เมธาสิทธ์ิุใสยิ่ง  และุเดือนแรมุแพ่งเกี่ยว* 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาุพษิณุโลก 

*corresponding author e-mail :ุduanraemp@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีออกแบบและสร้างระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารุโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีุIoT ร่วมกับ
เทคโนโลยีการตรวจวัดจากเซนเซอร์ุมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังุแจ้งเตือนและระงับเหตุอัคคีภัยภายในอาคารได้อย่าง รวดเร็วและ
แม่นย าุโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดุNodeMCUุESP8266ุส าหรับรับสัญญาณและค่าข้อมูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับการ
รั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลวุ(MQ5 Gas Sensor)ุคาร์บอนไดออกไซด์ุ(MQ7 Gas Sensor)ุและเปลวไฟุ(Infrared IR Flame 
Detector Sensor)ุเพื่อประมวลผลข้อมูลและส่งการแจ้งเตือนไปยังอยู่ท่ีเกี่ยวข้องผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ุ(Line Application)ุและ
สั่งงานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามเงื่อนไขที่ก าหนดุโดยทดสอบระยะและต าแหน่งของการติดตั้งเซนเซอร์ุซ่ึงจ าลองการเกิดการรั่วไหล
ของก๊าซและเปลวไฟท้ังหมดุ12ุจุดุและทดสอบความแม่นย าของระบบแจ้งเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ุผลการ
ทดสอบพบว่าุระยะท่ีเหมาะสมในการติดตั้งโมดูลตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและเกิดเปลวไฟุคือุระยะุ30 เซนติเมตรุจากเพดานุ
(ใกล้จุดท่ีเกิดการรั่วไหลท่ีสุด)ุและต าแหน่งกึ่งกลางห้องเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการติดตั้งชุดโมดูลดังกล่าวุและผลการทดสอบความ
แม่นย าของระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์และป้องกันอัคคีภัยุพบว่าุระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดุอีกท้ังสามารถส่งการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ไปยังผู้ใช้งานและ
กลุ่มผู้ช่วยเหลือหรือระงับเหตุได้อย่างถูกต้องแม่นย าอีกด้วย 

ค าส าคัญ :ุระบบป้องกันอัคคีภัยุ ระบบเตือนภัย IoT การรั่วไหลของแก๊ส 
 

Abstract 
 This research designs and apply fire alarm and alarm system by using Internet of Things (IoT) 
technology together with sensor measurement technology.ุThe aims of research is to monitor, alert and stop the 
fire incident within the building quickly and precisely.ุNodeMCU ESP8266 microcontroller used for receiving signal 
and data from MQ5, MQ7 Gas Sensor and Infrared IR Flame Detector Sensor.ุIn order to process the data and 
send notifications to relevant addresses via the Line Application and operate the fire protection equipment 
according to the specified conditions.ุThis research tests the distance and position of sensor installation and 
determines 12 positions for simulating gas and flame leakage.ุMoreover, test the accuracy of the alarm system 
and fire protection through the first-class applications.ุThe results showed that the optimal distance for installing 
a gas leak detection module and creating a flame is 30 cm from the ceiling.ุ(closest to the point of leakage)ุand 
in the center of the room the most suitable for the installation of the module set.ุThe results of the accuracy 
test of the alarm system through the LINE application and the fire protection system found that the developed 
system could alert and prevent the fire to work with accuracy that meets the specified conditions.ุIn addition, the 
system can send notifications via the application line to users and help groups to stop the incident with accuracy. 

keywords :ุfire protection system, iot alarm system, gas leakage 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
FACTORS AFFECTING NETBALL GAME DEVELOPMENT IN THE UPPER NORTHERN REGION 

 
นรัญญาุด้วงพลับ* และ ศิริพรุุสตัยาน รักษ ์

คณะศึกษาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม ่
*corresponding author e-mail : Cartoon-n-12@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนีุ้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีุระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณุและวิจัยเชิงค ณภาพุมีวัตถ ประสงค์เพื่อุ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาเนตบอลุในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนและเพื่อเป็นุแนวทางการเสริมสร้างการพัฒนา
กีฬาเนตบอลุในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนุกล ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีุ้คือุนักกีฬาุผู้ฝึกสอนุผู้จัดการทีมุผู้ปกครองุ
ผู้ให้การสนับสน นุผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลุและคณะกรรมการจากสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทยุจ านวนุ93ุคนุ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่มีความตรงเชิงเนื้อหาุ( IOC)ุของข้อค าถามอยู่ระหว่างุ0.67-
1.00ุและค่าความเช่ือมั่นุมีค่าเท่ากับุ0.87ุการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเชิงปริมาณุใช้การแจงความถีุ่ร้อยละุค่าเฉลี่ยุและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานุส่วนด้านเชิงค ณภาพุใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาุผลการวิจัยุพบว่าุปัจจัยพื้นฐานุ(4M’s)ุได้แกุ่ด้าน
บ คลากรุด้านงบประมาณุด้านวัสด อ ปกรณ์ุและด้านการจัดการุในภาพรวมุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาเนตบอลุใน
เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนุอยู่ในระดับมากุและพบว่าปัจจัยด้านงบประมาณเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากท่ีส ดุปัจจัยด้านการบริหารจัดการุ(POLC)ุได้แกุ่ด้านการวางแผนุด้านการจัดองค์กรุด้านการน าุและด้านควบค มุพบว่าุ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลอยู่ในระดับมากุและแนวทางการพัฒนากีฬาเนตบอลุในเขตภาคเหนือตอนบนุให้ประสบความส าเร็จุสมาคม
กีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทยุและจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนุจะต้องร่วมกันก าหนดย ทธศาสตร์การเสริมสร้างกีฬาเนตบอลุ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายุทั่วประเทศุต้องมีการพัฒนานักกีฬาม ่งสู่ความเป็นเลิศุโดยการขยายฐานเพิ่ มจ านวนนักกีฬาุและ
คัดเลือกนักกีฬาที่มีค ณสมบัติตรงตามต าแหน่งการเล่นุโดยการจัดการแข่งขันุในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องุเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬาเนตบอลให้แพร่หลายุและจัดตั้งศูนย์กีฬาเนตบอลในท กภูมิภาคุการจัดส่งวิทยากรและผู้เช่ียวชาญ
จากต่างประเทศไปยังจังหวัดต่างุๆุการพัฒนาุผู้ตัดสินให้เป็นมาตรฐานและมีระดับการตัดสินที่สูงขึ้นุการจัดสรรงบประมาณ
และสิ่งสนับสน นุุที่เอื้อต่อการท าทีมให้กับจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนุการก ากับติดตามการท าทีมกีฬาเนตบอลให้มี
ผลงานอยู่ในระดับท่ีดีขึ้นุและการน าวิทยาศาสตร์การกีฬาุนวัตกรรมุสื่อเทคโนโลยีต่างุๆุมาพัฒนานักกีฬา 

ค าส าคัญ :ุการพัฒนาุุกีฬาเนตบอลุุในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

Abstract 
 This research was the affiliated method between the quantitative and quantitative research. It’s 
objective was to study the factors effecting on Netball game development in the upper northern 
province region and also to use this research as the guide to enhance Netball game development in the 
upper northern province region. The target in this study was 93 persons of sports mans, coaches, team 
managers, guardians, sponsors, Netball umpires and committee from Netball Association of Thailand. 
Besides, the tools in the research were the interview form and the questionnaire by the Index of 
Objective Congruence (IOC) of items between 0.67-1.00 and the reliability as 0.87 While Standard 
Deviations, Means, Percentages and Frequency were used for quantitative data analysis, in the meantime, 
the content analyzing was used for qualitative analysis. The result of the research, was found that the 
4M’s factors, i.e the man side, the money side, the material side and the management side, totally, were 
the factors effecting Netball game development in the upper northern province region, in the high level, 
and also was found that, the money side was the factor effecting on Netball development in the highest 
level. The management factor (POLC),i.e, planning, organization setting, leading and supervising, 
accordingly, was found that, were the factors effecting the development in the high level. However, 
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tendency of Netball development in the upper northern region will be fulfilled if Netball Association of 
Thailand and the provinces in the upper northern region co-ordinate to set Netball enhancement strategy 
to meet the target. There should be the sportsman development directing to the sport elite by increasing 
the sportsman number and selecting the sportsmans that qualify to the game position through the local 
competition continuously in order to publicize Netball widespreadly. Moreover, Netball center should be 
established in every province to gether with sending the international lecturers and experts to the 
provinces. Besides, developing the umpires to standardize and get higher level in competition, the money 
and supportings allocation helpful for setting up the team in the upper northern region, Netball team 
conducting to be in better level game, and also bringing and sport sciences, innovations and technology 
media to develop the sportsman, are all important to do. 

keywords : development, netball game, upper northern province zone 
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ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องออกก าลังกาย P-SPRING ของนักศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

EFFECTS OF MUSCLE’S STRENGTH TRAINING USING P-SPRING OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS, INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, CHIANG MAI CAMPUS 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุธนายงค์ุบ ญยวง*  ยงย ทธุุตันสาลี  และุศิริพรุสัตยาน รักษ ์
ุคณะศึกษาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติุวิทยาเขตเชียงใหมุ่เชียงใหม่ 

*corresponding author e-mail : palm-mee@windowslive.com 
ุ 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนีุ้เป็นการวิจัยเชิงทดลองุมีวัตถ ประสงค์ุเพื่อศึกษาผลการฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยเครื่อง

ออกก าลังกายุP–Spring กล ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ุจ านวนุ30ุคนุซึ่งเป็นนักศึกษาที่สมัครใจ
ท าการทดลองุก าหนดระยะเวลาในการทดลองุ8ุสัปดาห์ุสัปดาห์ ลุะ 3ุ วุันุ(วันจันทร์, วันพ ธ, วันศ กร์)ุวันละ 1ุช่ัวโมง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1)ุเครื่องออกก าลังกายุP–Spring 2)ุโปรแกรมฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องออกก าลัง
กายุP–Spring 3)ุแบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องออกก าลังกายแบบสถานีุ (weight machine) ที่ได้
มาตรฐานุเพื่อหาค่าุ1RM สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แกุ่ค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและค่าุt-test ผลการวิจัย
พบว่า โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องออกก าลังกายุP-Spring สามารถพัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหน้าแขน,ุกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง,ุกล้ามเนื้อหัวไหล่,ุกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า,ุกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง,ุ
กล้ามเนื้อหลังส่วนบน,ุกล้ามเนื้อหน้าอกุเพิ่มมากขึ้นุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.001ุแต่ไม่สามารถพัฒนาความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อฝ่ามือได้ 

ค าส าคัญ : โปรแกรมการออกก าลังกาย  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  สถาบันการพลศึกษา 
 

Abstract 
 The experimental research aimed to study the exercise program training result by using 

Gym Machine called P-Spring. Sample was 30 undergraduate students who were willing to participate in 
the experiment, Faculty of Education. The experiment took 8 weeks which took 3 days a week (Monday, 
Tuesday and Friday) and 1 hour per a day. The research tools were 1) the Gym Machine called P-Spring 2) 
Muscle’s strength training Program by using P-Spring 3) Muscle’s strength test form by using Weight 
Machine being up to standard in order to find 1RM. The statistics for data analysis was Mean, Standard 
Deviation and t-test. The findings were as following: the Muscle’s strength training program by using Gym 
Machine called P-Spring was able to develop the strength of Biceps Muscle, Triceps Muscle, Deltoids 
Muscle, Quadriceps Muscle, Hamstring Muscle, Trapezius Muscle and Chest Muscle increasingly but Palm 
Muscle with statistical significance as .001.  

keywords : exercise program, muscle’s strength, institute of physical education 
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การบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเล่นของมหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห่งชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ 

AMATEUR MUAY THAI MANAGEMENT FOR 44th COMPETITION OF THAILAND NATIONAL 
SPORTS UNIVERSITY: PHYSICAL EDUCATION GAMES 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุจักรพันธ์ุประกอบศรี*  ส ดยอดุชมสะห้าย  และุธาว ฒิุปลื้มส าราญ 
คณะศึกษาศาสตร์ุมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติุวิทยาเขตเชียงใหม่ 

*corresponding author e-mail : bxdreem@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเล่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติุเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปุวิจัยโดยใช้กล ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติุ
ภาคละุ2ุวิทยาเขตุได้กล ่มตัวอย่างุนักกีฬาชายและหญิงุผู้ฝึกสอนุและผู้จัดการทีมุโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ที่มีค่าุIOC ทีุ่0.87ุผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเล่นในความคิดเห็นของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีุมีค่าเฉลี่ยทีุ่2.88ุและุ2.77ุตามล าดับุความคิดเห็นของผู้จัดการทีมอยู่ในระดับพอใช้มีค่าเฉลี่ยุ2.45ุ
ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันครั้งต่อไปนั้นุควรเน้นเรื่องงบประมาณเป็นหลักุโดยจัดสรรเบี้ย
เลี้ยงเพิ่มเติมให้แก่นักกีฬาุด้านอ ปกรณ์และสถานที่ซ้อมนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วุอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของจ านวนห้องพั กุ
ห้องน้ าุให้เพียงพอกับจ านวนบ คลากรุด้านการจัดการนั้นควรเสรมิความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาและเทคนิคุทั้งมีโปรแกรมการฝึก
ที่แน่นอนเพื่อให้นักกีฬาบริหารเวลาส าหรับกิจกรรมที่จ าเป็นอย่างอื่นไดุ้และเพิ่มกิจกรรมนันทนาการุเพื่อลดความตึงเครียด
จากการฝึก 

ค าส าคัญุ:ุการบริหารจัดการุุมวยไทยสมัครเล่น  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

Abstract 
 A Study of amateur Muay Thai Sport Administration of the Thailand National Sports University In 
order to be a guideline for the development in the next competition of the 44th Thailand National Sports 
University: Physical Education Games. This research was conducted by using a specific sample from 2 
campuses in each region (male and female athletes, coaches and team managers) by using questionnaires 
and interview forms with an IOC of 0.87. The results showed that the management of amateur Muay Thai 
sports in the opinion of athletes and trainers, in general, were at a good level with an average of 2.88 and 
2.77 respectively. The opinion of the team managers was at the fair level with the average of 2.45. The 
development guidelines of management for the next competition should focus on budgets by allocating 
more daily allowance budgets for athletes. The training equipment and facilities are satisfactory; the 
number of rooms, bathrooms could be added to be sufficient for the number of personnel. For 
management, should enhance understanding of rules and techniques of amateur Muay Thai including 
definite training program that allows athletes to manage time for other necessary activities as well as 
increasing recreation activities to reduce the tension from training. 

keywords : management, amateur muay thai, thailand national sports university 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

FACTORS RELATED TO SELF-HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF HYPERTENSION 
PATIENTS THA NANG NGAM SUB-DISTRICT BANG RAKAM DISTRICT  

PHITSANULOK PROVINCE 

ภัทราพรุมสีวน1  ภาวิณีุส พรรณกลาง1ุวัชรีย์ุดาวเรือง1* วิภาดาุศรีเจรญิ1 และุอ ไรรตัน์ุอ่่าอิ่ม2 

1คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณ โลก 
2โรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพตา่บลท่านางงามุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : watcharee.d@psru.ac.th 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงพรรณนานีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมส ขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงุต.ท่านางงามุอ.บางระก่าุจ.พิษณ โลกุและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมส ขภาพตนเองของผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงุต.ท่านางงามุอ.บางระก่าุจ.พิษณ โลกุกล ่มตัวอย่างที่ศึกษา  เป็นผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงุที่ขึ้น
ทะเบียนรับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต่าบลท่านางงามุอ่าเภอบางระก่าุจังหวัดพิษณ โลก ุจ่านวนุ210 คนุส ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการส ่มแบบเป็นระบบุ(Systematic random sampling)ุเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความ
ตรงตามเนื้อหาุ0.66 - 1 มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามุ0.95ุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาุ(Descriptive 
Statistics)ุผลการวิจัยพบว่าุกล ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการส่งเสริมส ขภาพอยู่ในระดับปานกลางุร้อยละุ70.95ุรองลงมาุ
ได้แกุ่ระดับต่่าุร้อยละุ22.38ุส่าหรับการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน พบว่าุเพศุอาย ุุการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสง่เสรมิส ขภาพุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมส ขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ระดับนัยส่าคัญ 0.01ุอีกทั้งยังุพบว่า การรับรู้ความร นแรงของโรค
ความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมส ขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงูที่ระดบันัยส่าคัญ 0.05 

ค าส าคัญุ:ุความสัมพันธ์ุ พฤติกรรมส่งเสริมส ขภาพุ โรคความดันโลหิตสูง 
 

Abstract 
 The descriptive research aimed toุ : Study self-health promoting behaviors of hypertensive 
patients in  Tha Nang Ngam sub district, Bang Rakam District, Phitsanulok province and study factors 
related to self-health promoting behaviors of hypertensive patients, Tha Nang Ngam sub district, Bang 
Rakam District, Phitsanulok province. The samples were patients with hypertension registered at Tha Nang 
Ngam Health Promotion Hospital, Bang Rakam district, Phitsanulok. 210 people Systematic random 
sampling Data were collected by questionnaire with content validity. Is 0.67 – 1 the reliability of the 
questionnaire is 0 .95 Data were analyzed by descriptive statistics. The research found the samples had 
health promotion behaviors at Moderate level that 70.95%ุFollowed by Low level 22.38%. For Pearson 
Correlation Coefficient Found that gender age perceived susceptibility of hypertension. And self-efficacy in 
health promotion correlated with self-health promoting behaviors of patients with hypertension at the 
significant level of 0.01 also found thatุperceived severity of hypertensionุ correlated with self-health 
promoting behaviors of patients with hypertension at the significant level of 0.05 

keywords : related , health promotion behavior , hypertension 
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พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต าบลบ้านท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
BEHAVIOR OF FALLING FALL IN THE ELDERLY THANANG-NGAM  BANGRAKRAM 

PHITSANULOKE 
  

นราพรุแพ่งกลิ่น ุมาลรีัตน์ุประสมพงศ์ ุวิภาดาุศรีเจริญุและุอ ไรรัตน์ุอ่่าอิ่ม 
คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณ โลกุ 

ุโรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต่าบลท่านางงามุ 
corresponding author e-mail: maleerat.p@psru.ac.th  

  

บทคัดย่อ 
 

ุุุุุุุุุุุุุุการวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอาย ุต่าบลท่านางงามุอ่าเภอบางระก่าุ
จังหวัดพิษณ โลกุกล ่มตัวอย่างคือุผู้สูงอาย จ่านวนุ258ุคนุโดยใช้การส ่มตัวอย่างแบบุ2ุขั้นตอนุ(Two-Stage Sampling) 
คือการส ่มอย่างง่ายและการส ่มอย่างมีระบบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามุแบบคัดกรองุและแบบทดสอบุ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบ คคลุการพลัดตกหกล้มในุ6ุเดือนที่ผ่านมาุพฤติกรรมการออกก่าลังกายุสภาพแวดล้อมภายในบ้านและุ
นอกบ้านุพฤติกรรมการสวมรองเท้าุการคัดกรองภาวะซึมเศร้าุและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สงูอาย ุเก็บรวบรวมุ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความตรงตามเนื้อหาุ0.66 - 1ุมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามุ0.71ุและวิเคราะห์ข้อมูลุซึ่งุ
ใช้หาุร้อยละุค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุคะแนนสูงส ดและค่าต่่าส ดุโดยใช้สถิติพรรณนาุ(Descriptive Statistics)    
  

ความส าคัญุ:ุพฤติกรรม, ผู้สูงอาย ,การพลดัตกหกล้มุ 
 

Abstract 
 

              This research aims to study the behavior of falls among the elderly. Thanangngam district of 
Phitsanulok province. The samples 258 elderly people using the sampling stage 2 (Two-Stage Sampling) is 
a simple random sampling and systemically. The tools used in this research was screening questionnaires 
and quizzes about privacy. Falls in six months. Exercise Behavior The environment inside and outside the 
home. Wear Behavior Screening for depression And test the physical fitness of the elderly. Data were 
collected by questionnaire with the content validity 0.66 to 1, with the reliability of the questionnaire and 
analyzed using a 0.71 percent average standard deviation. Average maximum and minimum values By 
using descriptive statistics (Descriptive Statistics).   
  
keywords : behavior, falling fall, elderly  
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ผลของการรักษาอุณหภูมิร่างกายทารกระหว่างการห่อตัวด้วยผ้าส าลี 2 ชั้นกับพลาสติกกันกระแทกหุ้มด้วย
ผ้าส าลีต่อระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 

THE EFFECTS OF WRAPPING BETWEEN COTTON FABRIC AND BUBBLE WRAP AND COTTON 
FABRIC ON BODY TEMPERATURE OF CAESAREAN SECTION NEWBORN   

ุุุุุุุุุุุุุุุจันทร์จิราุุขันทะยศ*ุุปานจันทร์ุคนสูง  และุจันทิมาุคร ธดิลกานันท์ 
ภาควิชาการพยาบาลสตูิศาสตร์ุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีุพ ทธชินราชุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail :ุhnooding@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดสามกล ่มวัดอ ณหภูมิก่อนและหลังห่อตัวุุเพื่อเปรียบเทียบระดับอ ณหภูมิ

ของทารกภายหลังได้รับการห่อตัวเป็นเวลานานุ30ุนาทีุุระหว่างทารกที่ได้รับการห่อตัวด้วยผ้าส าลีุ2ุช้ันุและทารกที่ได้รับ
การห่อตัวด้วยพลาสติกกันกระแทกห ้มด้วยผ้าส าลีุ2ุช้ันุกล ่มตัวอย่างคือทารกคลอดครบก าหนดจ านวนุ36ุุรายุุท่ีเกิดจาก
มารดาที่มีส ขภาพแข็งแรงและได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในุโรงพยาบาลพ ทธชินราชุพิษณ โลกุโดยแบ่งเป็นกล ่มควบค มุ
1ุกล ่มุและกล ่มทดลองุ2ุกล ่มๆละุ12ุคนุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติุIndependent t-test ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ระดับอ ณหภูมิของทารกแรกเกิดหลังห่อตัวด้วยพลาสติกกันกระแทกห ้มด้วยผ้าส าลีุ2ุช้ันุสูงกว่ากล ่มทารกที่ได้รับการห่อตัวด้วย
ผ้าส าลีุ2ุช้ันุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.001ุุและเมื่อเปรียบเทียบระดับอ ณหภูมิของทารกแรกเกิดหลังห่อ
ตัวด้วยพลาสติกกันกระแทกห ้มด้วยผ้าส าลีุ2ุช้ันุสูงกว่ากล ่มควบค มุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ.05 

ค าส าคัญุุ:ุุทารกคลอดครบก าหนดุอ ณหภมูิร่างกายุุการห่อตัวทารกุุ 
 

Abstract 
This quasi experimental research aimed at examining  between  wrapping  with bubble wrap and 

cotton fabric of caesarean section term infant in Buddhachinaraj Hospital samples were divided into three 
groups of 36, 12 in control group  and  24 experimental group . Data were analyzed by using independent t-
test. The results of the study showed that the body temperatures of experimental that  wrapping with  
shockproof plastic and cotton fabric group were higher than the control group (p<.05)  and  the body 
temperatures of experimental that  wrapping with shockproof plastic and cotton fabric group were higher 
than  wrapping with cotton fabric group (p<.001).  

keywords : term infant, temperature, wrapping 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร 
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

FACTORS RELATED TO RESPIRATORY DISEASE PREVENTION BEHAVIOR AMONG FARMERS  
IN BAN KRANG SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE 

 จิราวรรณุมั่นเกษวิริยะการ1ุณัฐธิดาุพรหมบ ญ1ุอาภาภรณ์ุสิงห์วี1*ุวิภาดาุศรีเจริญ1ุและุละมัยุเอมหยวก2 

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
2โรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต าบลบ้านแหลมโพธ์ิุพิษณ โลก   

*corresponding author E-mail : Arpaporn.s@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
โรคระบบทางเดินหายใจเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรุการศึกษาครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรต าบลบ้านกร่างุอ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลกุ 
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรต าบลบ้านกร่างุอ าเภอเมืองุ
จังหวัดพิษณ โลกุกล ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรต าบลบ้านกร่างุจ านวนุ320ุคนซึ่งได้จากการค านวณขนาดกล ่มตัวอย่างุโดยใช้
สูตรของเครซซี่และมอแกนุเริ่มด าเนินการวิจัยในเดือนุกรกฎาคมุ2562 ถึงเดือนต ลาคมุ2562ุโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลุคือุแบบสอบถามุประกอบด้วยุแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบ คคลุแบบสอบถามความเชื่อ
ด้านส ขภาพเกี่ยวกับการรับรูุ้และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจุุสถิตที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลุได้แกุ่สถิติเชิงพรรณนาุค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันุ(Pearson Product-moment Correlation 
Coefficient)ุและสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอีตาุ(Eta)  

ค าส าคัญุ: เกษตรกรุโรคระบบทางเดินหายใจุพฤติกรรมการป้องกัน 
 

Abstract 
Respiratory disease is a common problem among those who are farmers. The objective of this 

study was to investigate the respiratory disease prevention behaviors among farmers in Ban Krang 
Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. And to study factors related to respiratory disease 
prevention behaviors among farmers in Ban Krang Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. The 
sample consisted of 320 farmers in Ban Krang Sub-district, which are calculated from the sample size. By 
using the formula of Crazy and Moken. The research began in July 2019 until October 2019, with the tools 
used to collect data. Is a questionnaire consisting of a general information questionnaire about personal 
factors Questionnaire about health beliefs about perception And a questionnaire about preventive 
behavior for respiratory diseases Statics used in data analysis were descriptive statistics Pearson Product-
moment Correlation Coefficient and Eta coefficient statistics. 

keywords : farmer, respiratory disease, preventive behavior 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของเกษตรกรชาวนา 
 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

FACTORS RELATEB TO ACCIDENT PREVENTION BEHAVIOR AMONG FARMERS IN  
BAN KRANG SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROINCE 

 
ธัญญาเรศุสิงห์โต1ุภัทรศยาุคงค ้ม1ุอินช อรุอ่่าเกต 11*ุวิภาดาุศรีเจริญ1 และุจาร ณีุจินดาวัฒนชัย2 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณ โลก 
โรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต่าบลบ้านแหลมโพธิ์ุ พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : Ainchuon.U@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 อ บัติเหต จากการท่างานของเกษตรกรชาวนาเป็นปัญหาส ขภาพที่ส่าคัญุซึ่งเกิดจากกระบวนการท่านาุการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอ บัติเหต จากการท่างานของเกษตรกรชาวนาุการวิจัยเป็นแบบ เชิงพรรณนาุกล ่ม
ตัวอย่างคือเกษตรชาวนาุจ่านวนุ318 คนุใช้วิธีการส ่มตัวอย่างแบบมีระบบุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามุเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปุอ บัติเหต จากการปฏิบัติงานุความรู้เกี่ยวกับการป้องการอ บัติเหต จากการท่างานุและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันอ บัติเหต จากการท่างานุได้ค่าความเช่ือมั่นท่ีุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชุ้หาค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานุวิเคราะห์โดยใช้สถิติุค่าสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สันุ(Pearson Product-moment Correlation Coefficient)ุและสถิติ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อีต้าุ(Eta) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย ุพฤติกรรมการป้องกันอ บัติเหต จากการท่างาน  เกษตรกรชาวนา 

 

Abstract 
Occupational accidents among farmers are important health problems. ุCaused by the rice farming 

process The purpose of this research was to study the preventive behavior from work accident among 
farmers. ุThe research was descriptive  the sample consisted of 318 farmers in agriculture using systematic 
sampling.ุThe instrument used in the research was a questionnaire.ุAbout general information Accident from 
work Knowledge about preventing work accidentุAnd factors related to accident prevention behaviors Get 
the confidence that The data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation.ุAnalyze by 
using statistics Pearson Product-moment Correlation Coefficient and Eta Coefficient Statistics 

keywords : factors  preventive behavior from work accidents  farmers 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับของพลทหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
THE EFFECTIVENESS OF OPISTHORCHIASIS EDUCATION PROGRAM FOR SOLDIERS  

IN UBON RATCHATHANI PROVINCE 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุกฤชมลุุสมรักษ์1*  นารีุุฝอยทอง2 เกศิณีุหาญจังสิทธิ์3  และุอ รารัชุบูรณะคงคาตรี3 
1ศูนย์ส ขภาพจติทีุ่10 อ บลราชธานีุ   

2โรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต าบลโนนยางุอ บลราชธานีุ  
3วิทยาลัยการสาธารณส ขสริินธรุอ บลราชธานีุ 

*corresponding author e-mail : kitchamon.s@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส ขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับของพลทหารุจังหวัด

อ บลราชธานี รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง กล ่มตัวอย่างเป็นพลทหารส ่มโดยการจัดฉลากุ2ุหน่วยเพื่อเป็นกล ่มศึกษา
และกล ่มควบค มจากทั้งหมดุ6ุหน่วยุโดยหน่วยฝึกศึกษามีพลทหารจ านวนุ67ุนายุและหน่วยฝึกเปรียบเทียบุ94ุนายุ
หน่วยฝึกศึกษาได้รับโปรแกรมส ขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับุประกอบด้วยการเรียนรูุ้3 ฐานผ่านการบรรยายประกอบบอร์ดุ 
สื่อวีดีทัศน์ุเอกสารและแผ่นพับุใช้เวลาทั้งสิ้นุ2ุสัปดาห์ุเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนาุและสถิติเชิงวิเคราะห์ุได้แก่ x2-test, Fisher's Exact Test, Independent t–test และุMann-Whitney Test 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีุ่0.05ุผลการศึกษาพบว่าุภายหลังการทดลองุหน่วยฝึกศึกษามีความรูุ้การรับรู้ ความเสี่ยงุ
ประโยชน์และความร นแรงุและความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงสูงกว่าหน่วยฝึกเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติุ(P<0.05)ุซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับกล ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับได้ในอนาคต 

ค าส าคัญุ:ุประสิทธิผล โปรแกรมส ขศึกษา โรคพยาธิใบไม้ตับ พลทหาร 
 

Abstract 
 This quasi-experimental research aimed to assess the effectiveness of Opisthorchiasis education 
program in soldiers in Ubon Ratchathani Province. The participants were a soldier who was admitted in 
Warinchanrab’s barrack. Two of six departments were randomly selected assigned as a study (64 persons) 
and control group (94 persons). The experiment group received Opisthorchiasis Education Program 
composed of knowledge improvement using three basic learning, presented with knowledge boards, 
media, documents and leaflets during two weeks. Data were collected using questionnaires before and 
after program implementation.  Mean, standard deviation, median, interquartile range, and percentage 
were used to analysis data. Comparative data were analyzed by chi-square test, Fisher's Exact Test, 
independent t-test, and Mann-Whitney U tests. The significant level was 0.05. The results revealed that 
after the trial, experimental group had a mean score of knowledge, perceived risk, benefit and severity 
and intention to stop eating food contaminated with liver fluke infection higher than and in a control 
group (P <0.05). This health education program promote learning Opisthorchiasis should be adapt to the 
demographic groups that are similar to the behavioral change to prevention of Opisthorchiasis in the 
future. 

keywords : effectiveness, education program, opisthorchiasis, soldiers 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลกับความรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อสารปนเปื้อนใน
อาหารที่จ าหน่ายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 

RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTOR, KNOWLEDGES  
AND ATTITUDES OF VENDORS TOWARDS FOOD CONTAMINANTS  

IN FLEA MARKET OF PHITSANULOKE PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบ คคลกับความรู้ ุและทัศนคติของ

ผู้ประกอบการุที่มีผลข่าวสารปนเปื้อนในอาหารุที่จ าหน่ายในตลาดนัดจังหวัดพิษณ โลกุโดยมีวัตถ ประสงค์ุเพื่อศึกษา
สถานการณ์สารปนเปื้อนในอาหารุที่จ าหน่ายในตลาดนัดุศึกษาระดับความรูุ้ทัศนคติุของผู้ประกอบการแผงลอยจ าหน่าย
อาหารุในตลาดนัดุและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบ คคลุกับความรูุ้และทัศนคติุของผู้ประกอบการที่มีต่อสาร
ปนเปื้อนุในอาหารเขตจังหวัดพิษณ โลกุจ านวนวันุ342 คนุก าหนดกล ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปุและวิธีการคัดเลือก
กล ่มตัวอย่างุแบบการส ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิุจากนั้นจะใช้การส ่มตัวอย่างแบบง่ายุเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยุได้แก่
แบบสอบถามวัดความรูุ้และทัศนคติุของผู้ประกอบการุตรวจสารปนเปื้อนในอาหารุและช ดทดสอบสารปนเปื้อนท้ังุ5 ชนิด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ุข้อมูลเชิงพรรณนาุได้แก่จ านวนร้อยละุค่าเฉลี่ยุและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุสถิติวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สถิติุสหสัมพันธ์ุChi-square  ก าหนดระดับนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสาร
ปนเปื้อนในอาหารุของผู้ประกอบการที่จ าหน่ายอาหารุในตลาดนัดเขตจังหวัดพิษณ โลกุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.09 คะแนน (S.D. 
=1.81) คิดเป็นร้อยละ 46.5 อยู่ในระดับสูง 3ุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบ คคลุได้แกุ่เพศุอาย ุระดับการศึกษาุรายได้
ตนเองต่อเดือนุและการได้รับการอบรมความรูุ้พบว่าุไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรูุ้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วน
บ คคลุได้แกุ่เพศุอาย ุระดับการศึกษาุรายได้ตนเองต่อเดือนุและการได้รับการอบรมความรูุ้พบว่าุ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับทัศนคติุรายได้ตนเองต่อเดือนุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อสารปนเปื้อนในอาหารที่จ าหน่ายใน
ตลาดนัดเขตุจังหวัดพิษณ โลกุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05 (p=0.031)ุผลการตรวจการปนเปื้อนทางเคมีในอาหาร
ที่จ าหน่ายในตลาดนัดุจังหวัดพิษณ โลก  ทั้งหมดจ านวนุ1731ุตัวอย่างุุแบ่งเป็นุสารบอแรกซ์ุจ านวนุ342ุตัวอย่างพบว่าุ
พบสารบอแรกซ์ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารุจ านวนุ4ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อยละุ1.2ุสารกันราุจ านวนุ342ุตัวอย่างุพบว่ามี
การปนเปื้อนุ3ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อยละุ0.9 สารฟอกขาวุจ านวนุ330ุตัวอย่างุพบว่ามีการปนเปื้อนุ2ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อย
ละุ0.6 ตรวจหาสารฟอร์มาลีนุจ านวนุ352ุตัวอย่างุพบว่ามีการปนเปื้อนุ12ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อยละุ3.4ุตรวจหาสารโพ
ลาร์ุจ านวนุ352ุตัวอย่างุพบว่ามีการปนเปื้อนุ15ุตัวอย่างุคิดเป็นร้อยละุ4.1 จากการศึกษาพบว่าการตรวจพบสาร
ปนเปื้อนน้อยุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะมีระดับความรูุ้และทัศนคติุในระดับปานกลางุและระดับสูงุซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธน
ชีพุุพีระธรณิศร์ุและคณะุ(2558) ที่พบว่าุผู้สัมผัสอาหารหรือผู้ประกอบอาหารของแผงลอยจ าหน่ายอาหารมีความรูุ้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละุ90 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ุ 

ค าส าคัญ : สารปนเปื้อนุตลาดนัดุความรูุ้ทัศนคติุ 
 

ABSTRACT 
This research is a survey study on the relationship between personal factors and knowledge. And 

the attitude of the entrepreneur Which have news contaminated food That is sold at the flea market in 
Phitsanulok Province With the objective To study the situation of food contaminants Sold in the flea 
market To study the level of knowledge, attitudes of food stall vendors in the flea market and to study 
the relationship between personal factors and knowledge and attitude of entrepreneurs towards 
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contaminants. In Phitsanulok province's food area, the amount of day was 342ุpeople. The sample group 
was determined by using the finished table. And methods for selecting samples Stratified random 
sampling And then using simple sampling Research tools Including a questionnaire to measure knowledge 
and attitude of entrepreneurs Check contaminated food And all 5ุcontaminated test kits. Statistics used 
in the analysis Descriptive information Including the amount, percentage, average and standard deviation 
Statistical analysis of the coefficient, Chi-square correlation, determines the significance level of statistical 
significance at the level of 0.05.Results of the study of knowledge about food contaminants Of the food 
distribution operators In Phitsanulok province flea market With an average equal to 7 .09 ุpoints (S.D. = 
1.81), accounting for 46.5%ุat the high level 3.ุRelationships between personal variables such as gender, 
age, education level Monthly income And the knowledge training showed that there was no correlation 
with the knowledge level The relationship between personal variables such as gender, age, education 
level Monthly income And the knowledge training showed that there was no correlation with the attitude 
level. Monthly income There is a correlation between the attitude of the operators towards food 
contaminants sold in the flea market Phitsanulok Province With statistical significance at the level of 0.05ุ
(p = 0.031).ุThe results of the examination of chemical contamination in food sold in the flea market In 
Phitsanulok Province, totally 1731ุsamples, divided into 342ุborax substances. Contaminated borax was 
found in 4ุfood samples, representing 1.2% .ุ342ุsamples were found to be contaminated. 3ุsamples 
were 0 .9 ุpercent. Bleach 330 ุ items found to have been contaminated. 2 ุsamples accounted for 0 .6ุ
percent. Check for 3 5 2 ุ samples of formaldehyde, 1 2 ุ samples were found to be 3 .4 ุpercent. Polar 
samples were detected 352ุsamples, 15ุsamples were contaminated. think As 4.1ุpercent Discussion of 
the results of the study found that the detection of contaminants is less This is because there are 
moderate and high levels of knowledge and attitudes, which is consistent with Thanacheep Peerathanit's 
research and the group (2015)ุthat found that food contact or food stalls of food stalls have knowledge. 
Pass the criteria of 90ุpercent, which is at a medium level 

keywords :  contaminated food, flea market, knowledge, attitude 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬามวยปล ้าระดับเยาวชนภาค 5 
THE FACTORS AFFECTING ON THE DEVELOPMENT OF YOUTH WRESTLER IN REGION 5 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์ุเพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬามวยปล้้าระดับเยาวชนุภาคุ5ุ
และเพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างการพัฒนานักกีฬามวยปล้้าระดับเยาวชนุภาคุ5ุรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานระหว่าง
เชิงปริมาณและเชิงค ณภาพุกล ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักกีฬาระดับเยาวชนุผู้ฝึกสอนุผู้จัดการทีมุในภาคุ5ุ
จ้านวนุ259ุคนุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ุโดยแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาของข้อ
ค้าถามอยู่ระหว่างุ0.67-1.00 และค่าความเช่ือมั่นุ(reliability)ุตามวิธีุCronbach’s Alpha Method เท่ากับุ0.87ุการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเชิงปริมาณุใช้การแจกแจงความถีุ่ค่าร้อยละุค่าเฉลี่ยุและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุส่วนด้านเชิงค ณภาพุ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาุ(Content Analysis)ุเป็นการบรรยายและสร ปเป็นความเรียง ผลการวิจัยุพบว่าุปัจจัยภายในตัว
นักกีฬาในด้านความม ่งมั่นในการเล่นกีฬามวยปล้้าุและด้านแรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยปล้้าุในภาพรวมเป็นปัจจัยที่ส่งผลอยู่
ในระดับมากที่ส ดุส่วนปัจจัยภายนอกตัวนักกีฬาด้านผู้จัดการทีมด้านผู้ปกครองุและด้านผู้ฝึกสอนุในภาพรวมเป็นปัจจัยที่
ส่งผลอยู่ในระดับมากท่ีส ดุุส่วนปัจจัยการบริหารจัดการุ(POLC)ุด้านการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้้าแห่งประเทศ
ไทยุ(POLC)ุด้านการสนับสน นุและการส่งเสริมกีฬามวยปล้้าุและด้านการค้นหาุและการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้้าเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลอยู่ในระดับมาก ส้าหรับแนวทางเสริมสร้างการพัฒนานักกีฬามวยปล้้าระดับเยาวชนุภาคุ5ุพบว่าุสมาคมกีฬาจังหวัด
ในภาคุ5ุและสมาคมมวยปล้้าแหง่ประเทศไทยต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีุส่งเสริมุสนับสน นุงบประมาณุวัสด อ ปกรณ์ุ
สรรหาผู้ฝึกสอนต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญุมีศักยภาพสูงุเพื่อพัฒนากีฬามวยปล้้าุให้มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมุมีระบบ
การคัดเลือกนักกีฬาตามเกณฑ์ที่สมาคมก้าหนดุมีการจัดการแข่งขันในภาคุ5ุเพิ่มมากขึ้นุจัดค่ายอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทักษะและเทคนิคกีฬามวยปล้้าุตัวนักกีฬาต้องมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจุมีความม ่งมั่นุมีเป้าหมายุมี
ระเบียบวินัยุมีการพัฒนาตนเองุและมีความเชื่อมั่นในตัวผู้ฝึกสอนน้าพาสู่ความส้าเร็จุตัวฝึกสอนต้องมีค ณธรรมุจริยธรรมุมี
ความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้้าุมีการแสวงหาความรู้ใหมุ่ๆุเพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองและนักกีฬาุมีการน้าวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬาสาขาต่างุๆุมาประย กต์ใชุ้ในการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบ คคลุสามารถแก้ไขสถานการณ์
ทั้งการก่อนแข่งขันุระหวา่งแข่งขันุและหลังการแข่งขันได้ดีุ 

ค้าส้าคัญ : นักกีฬามวยปล้้า  เยาวชนภาคุ5  การพัฒนา 
 

Abstract  
  The objective of this research was to study the level of The Factors Affecting on the 
Development of Youth Wrestler in Region 5 and to use this research as the tendency for reinforcing the 
development of the youth wrestler region 5. The research methodology was the mingling method 
between the qualitative and the quantitative research. The target in the research was 259 of wrestling 
people youth wrestling coaches, and term managers research were the interview forms and the 
questionnaires which has the content validity of the items between 0.67 – 1.00 and reliability by 
Cornbach’s Alpha Method as 0.87. Meanwhile, the Frequency, Percentages, Means and Standard 
Deviations were used for qualitative data analysis. The content analysis was used for qualitative data 
analysis by narration and essay. The result of the research , was as following , for the level of the factors 
effecting on the development of youth wrestler in region 5, was found that the factors inside the 
wrestlers for intention in wrestling and for motivation in wrestling, totally, were in the highest level. While, 
the factors outside the wrestler for team managers, guardians and coaches, totally, were also in the 
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highest level. Yet, the management factor (POLC) for the management of Wrestling Association of 
Thailand, wrestling supporting and promoting and, searching and choosing the wrestler, were the factors 
effecting in the high level. For The tendency to reinforce the development of youth wrestler in region 5, 
was found that, the provincial Sport Association in region 5 and Wrestling Association of Thailand must 
have good management system, promote and support the budget and materials ,look for skilled 
international coaches that have high potentiality to develop wrestling to continue evidently. Furthermore, 
there should be the wrestler classifying by the criteria the association assigned, in fact there should be 
more competitions in region 5. Besides, the training camp should be held for exchanging the techniques 
and experiences in wrestling. The wrestler themselves must have physical and mental readiness and have 
intention, target, discipline, self-developing and trust their coaches in leading them to the success. 
Meanwhile, the coaches must have moral principles and moral standards together with skill in wrestling. 
They should search for new knowledge’s in order to enhance their potentiality and their wrestler’s 
potentiality. While, in the training, the varied fields of sport sciences should be applied for the personal 
difference. Especially, they could improve the situations before the game, during the game and after the 
game so well. 

keywords :  factors, wrestlers region 5, development  
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ประสิทธิภาพของยาต้มมธุรเมหะในการควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
: รายงานผู้ป่วยและการวิเคราะห์ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี 

EFFICACY OF MATHURAMEHA DECOCTION FOR CONTROLLING BLOOD SUGAR LEVELS OF 
TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENT: CASE SERIES AND ANALYSIS OF HBA1C 

จันนงุโต๊ะหลัง1, 2*และุพัชรวลยัุใจสม ทร2 
1กล ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกุโรงพยาบาลสะบ้าย้อยุสงขลาุ 

2คณะการแพทย์แผนไทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ุสงขลา  
*corresponding author e-mail : chajumto@hotmail.comุ 

บทคัดย่อ 
โรคเบาหวานจัดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มพบอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศ

ไทย และยังพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคิดเป็นมูลค่าสูงต่อปีุการแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา
ส ขภาพให้กับผู้ป่วยเบาหวานุซึ่งการศึกษานี้เป็นการรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดทีุ่2ุของโรงพยาบาลสะบ้าย้อยุ
จังหวัดสงขลาุมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยามธ รเมหะที่ให้ร่วมกับยาอื่นเพื่อควบค มระดับน้้าตาลในเลือดุโดย
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดหรือค่าฮีโมโกลบินเอวันซีก่อนและหลังรับประทานยาุซึ่งใช้วิธีการ
สืบค้นข้อมูลย้อนหลังุและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกล ่มตัวอย่างุผลการศึกษารายงานผู้ป่วยในครั้งนีุ้พบว่าการรับประทานยา
มธ รเมหะร่วมกับยาเบาหวานชนิดอื่นของผู้ป่วยจ้านวนุ5ุในุ7 รายุมีการลดลงของระดับน้้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติุ(p < 0.05) ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ยามธ รเมหะร่วมกับ
ยาอื่นุมีประสิทธิภาพในการควบค มระดับน้้าตาลสะสมในเลือดได้ดีุอย่างไรก็ตามรายงานผู้ป่วยในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษา
ข้อมูลย้อนหลังุและยังขาดการเปรียบเทียบระหว่างกล ่มุดังนั้นควรมีการเพิ่มจ้านวนตัวอย่าง รวมถึงการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธภิาพของต้ารับยามธ รเมหะในระดับคลินิกต่อไปุ   

ค้าส้าคัญ : ุระดับน้้าตาลในเลือดุเบาหวานชนิดทีุ่2 ฮีโมโกลบินเอวันซี ยามธ รเมหะ 
 

Abstract 
 Diabetes mellitus is a chronic non-communicable disease which has a tendency to continuously 
increase the death rate of patients in Thailand. The cost of medical care is also high per year. Traditional 
Thai medicine can be considered as another option for health care in patients with diabetes using the 
herbal formula of Mathurameha. This study have been informed a case report of type 2 diabetes patients 
at Sabayoi Hospital, Songkhla Province. The purpose of this study was to examine the efficacy of 
Methurameha in combination with other drugs to control blood sugar levels. The comparison of 
Hemoglobin A1c before and after taking the drugs was investigated by retrospective method and 
analyzing general data of the sample. The result found that taking Mathurameha together with other type 
of diabetes drugs had a significant decrease in Hemoglobin A1c (p <ุ0.05)ุ in 5 out of 7 patients. Theses 
report demonstrated that the treatment of diabetes with the combination of Mathurameha and other 
drugs had effective for lowering blood glucose levels. However, this study was simply indicated 
the preliminary data and had no result of the comparison between the groups. Therefore, the increasing 
of sample size and a controlled clinical trial for effectiveness comparison of Mathurameha has to be 
explored.     

keywords : blood sugar levels,  diabetes mellitus type 2, hba1c, mathurameha 
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แนวทางในการป้องกันความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
GUIDELINES FOR PROTECTION THE LIGHT INTENSITY  

IN AREA OF PHITSANULOK UNIVERSITY 

ศ ภัทธนันท์ุรักพงษ์* ณัฐจิตราุมีนลิุและศริินทิพย์ุจันทรส์ว่าง 
คณะสาธารณส ขศาสตร์ุมหาวิทยาลัยพิษณ โลก พิษณ โลก 

คณะศลิปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ุ มหาวิทยาลัยพิษณ โลกุพิษณ โลก 
*corresponding author e-mail : supattananrukpong@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการศึกษาการวิจัยเชิงพรรณนาุมีวัตถ ประสงค์เพื่อตรวจวัดความเข้มของแสง

สว่างในพื้นที่ส านักงานและห้องเรียนของมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุุเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่างตามที่
กฎหมายก าหนดุุและหาแนวทางในการป้องกันความเข้มของแสงสว่างุุใช้วิธีการส ารวจเก็บข้อมูลจากพื้นที่ส านักงานและ
ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยพิษณ โลกุุ33ุุห้องุุและเมื่อด าเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างโดยใช้เครื่องลักซ์มิเตอร์ุ
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาุุผลการศึกษาพบว่าุห้องที่มีผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างเฉลี่ย ุุุุ
150ุ-ุ300ุลักซ์ุมีจ านวนุ33ุห้องุคิดเป็นร้อยละุ100ุและจ ดปฏิบัติงานที่มีผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างุุุุุุุุุ
400ุ-ุ500ุลักซ์ุมีจ านวนุ34ุจ ดุคิดเป็นร้อยละุ45.33ุและจ ดปฏิบัติงานที่มีผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างต่ ากว่าุ
400ุ-ุ500ุลักซ์ุมีจ านวนุ40ุจ ดุคิดเป็นร้อยละุ54.05ุเนื่องจากการติดตั้งหลอดไฟไม่เพียงพอและไม่ครอบคล มทั่วท กพ้ืนทีุ่
ท าให้แสงสว่างไม่ทั่วถึงท กพื้นท่ีส านักงานและห้องเรียนุและยังขาดการบ าร งรักษาท่ีมีประสิทธิภาพุดังนั้นจากผลการตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่างผู้วิจัยได้มีการเสนอแนวคิดในการป้องกันโดยใช้หลักการด้านวิศวกรรมุด้านการบริหารจัดการุในการ
ควบค มความเข้มของแสงที่แหล่งก าเนิดุทางผ่านุและผู้ที่รับสัมผัสแสงสว่างุเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
พิษณ โลกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ : แนวทางการป้องกัน ความเข้มของแสงสว่าง การตรวจวัด 
 

Abstract 
 This current descriptive research aimed to 1) measure light intensity in the offices and classrooms 
of Phitsanulok University, 2) compare the light intensity measurement results with the standard of light 
intensity as required by law, and 3) and find out the light intensity prevention guidelines by using the 
survey method to collect data from 33 rooms which were the offices and classrooms in Phitsanulok 
University. After performing the light intensity measurements by using the lux meter, the collected data 
were analyzed by using descriptive statistics. The study indicated that there was an average light intensity 
of 150 - 300 lux in 33 rooms, representing 100%. There were 34 operational points which the light 
intensity measurement results were 400 - 500 lux, representing 45.33 %.There were 40 operational points 
which the light intensity measurement results were lower than 400 - 500 lux, representing 54.05 %. It was 
because the insufficient light bulb installations; thus, some areas in the offices and classrooms were not 
thoroughly covered by the adequate lighting. Furthermore, lacking of effective maintenance was another 
critical cause of the inadequate lighting. Therefore, according to the results of the light intensity 
measurements, the researcher has proposed the concept of prevention using engineering and 
administrative principles to control light intensity at the source, passage, and light contact and to enhance 
safety in Phitsanulok University effectively. 

keywords : prevention guidelines, light intensity, measurement 
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ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

THE EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM ON ELDERLY HEALTH PROMOTION 
BEHAVIORS TO PREVENT OSTEOARTHRITIS, THA PHO SUB-DISTRICT, MUANG, 

PHITSANULOK PROVINCE 

ปวีณาุุม่วงบ้านยางุุณีระสาุุค าภิโรุุชลิดาุสังวร ุและุเจษฎากรุุโนอินทร์*    
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail :  jetsadakon.n@psru.ac.th 

บทคัดย่อ 
ุ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลองุแบบสองกล ่มวัดผลก่อนุและหลังการทดลองุโดยประย กต์ใช้ทฤษฎีเสริมสร้างพลัง
อ านาจของกิ๊บสันุมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมส ขภาพุและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อ
พฤติกรรมการสร้างเสริมส ขภาพผู้สูงอาย เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมุกล ่มตัวอย่างได้แกุ่ผู้สูงอาย ในต าบลท่าโพธิ์ุอ าเภอเมืองุ
จังหวัดพิษณ โลกุจ านวนุ84ุคนุท าการเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจงุจ านวนุ2ุหมู่บ้านุเพื่อเป็นกล ่มทดลองุและุกล ่มควบค มุโดยใช้
เกณฑ์คัดเข้าุคัดออกุเครื่องมือวิจัยุได้แกุ่โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจุประกอบด้วยุ1) การค้นพบสถานการณ์จริงุ2) การ
สะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณุ3) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีเหมาะสมุและ4) การคงไว้ซ่ึงการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพุใช้
ระยะเวลาด าเนินการุ16ุสัปดาห์ุุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาุและสถิติทดสอบุpair t-test ผลการวิจัยุพบว่าุระดับ
พฤติกรรมการสร้างเสริมส ขภาพผู้สูงอาย ุอยู่ในระดับปานกลางุค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของกล ่มทดลองหลังการได้รับโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมส ขภาพผู้สูงอาย เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมสูงกว่ากล ่มควบค มอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติุุ(p < 0.001) การเสริมสร้างพลังอ านาจุสามารถท าให้ผู้สูงอาย มีความสามารถในการปรับพฤติกรรมการุสร้างเสริม
ส ขภาพดีขึ้นุท้ังด้านการบริโภคอาหารุการออกก าลังกายุการจัดการอารมณ์ุการไม่สูบบ หรีุ่และการไม่ดื่มส ราุุจึงควรน า
โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจมาพัฒนาเพื่อการดูแลส ขภาพของผู้สูงอาย เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในกล ่มอื่นุๆุให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ค าส าคัญ : ุการเสริมสร้างพลังอ านาจุุพฤติกรรมการสร้างเสริมส ขภาพผู้สูงอาย ุุโรคข้อเข่าเสื่อมุ 
 

Abstract 
 This quasi-experimental research was designed using pretest-posttest control group model which the 
Gibson's empowerment theory was applied. The aims of this study were to explore health promotion 
behaviors and to investigate the effect of the empowerment program on health promotion behaviors for the 
elderly to prevent osteoarthritis. A total of 84 elderly people were purposively chosen from two villages in 
Tha Pho sub-district, Muang, Phitsanulok province. Both treated and untreated groups were screened through 
inclusion and exclusion criteria. Research tools were empowerment programs, consisting of 1) discovering 
reality of problem and causation, 2) critical reflection, 3) taking charge to select appropriate activities and 4) 
maintenance effective practice. All processes have been conducted for 16 weeks. Data analyses including 
descriptive statistics and statistics for pair t-test were employed. The results revealed that the health 
promotion behavior of the elderly was at a moderate level. The mean behavior of the experimental group 
after receiving the program was higher than the control group with statistically significant difference (p < 
0.001). The empowerment could make the elderlies had the ability to adjust their behaviors. Also, it could 
reinforce better health including food consumption, exercise, emotional control, non-smoking and non-
alcoholic drinking. It might be suggested that use of empowerment program to improve the health care of the 
elderly to effectively prevent osteoarthritis in other groups should be further conveyed. 

keywords : empowerment, health promotion behaviors of the elderly, osteoarthritis 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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วิทยาลัยการสาธารณส ขสิรินธร พิษณ โลก 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีุมีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยุความสอดคล้องของธาต เจ้า

เรือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยุและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยุของผู้สูงอาย ในโรงเรียนผู้สูงอาย บ้านเขาสมอแคลงุอ าเภอวังทองุจังหวัดพิษณ โลกุเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรผู้สูงอาย ในโรงเรียนผู้สูงอาย บ้านเขาสมอแคลงุจ านวนุ127ุคนุด้วยแบบสอบถามุวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วยุความถีุ่
ร้อยละุค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุสถิติ เชิงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ุใช้ค่าุChi – square และ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficientุผลการวิจัยุพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของผู้สูงอาย ุมี
ความสอดคล้องกับธาต ดินุคิดเป็นร้อยละุ29.10ุรองลงมาเป็นธาต ไฟุธาต ลมุและธาต น้ าุคิดเป็นร้อยละุ16.50, 13.40 และุ8.70ุ
ตามล าดับ ผู้สูงอาย มีธาต เจ้าเรือนส่วนใหญ่เป็นธาต ดินุคิดเป็นร้อยละุ38.60ุรองลงมาุคือุธาต ไฟุธาต น้ าุและธาต ลมุคิดเป็นร้อยละุ
26.80,ุ20.50ุและ14.20ุตามล าดับุโดยผู้สูงอาย ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยุไม่สอดคล้อง
ตามลักษณะธาต เจ้าเรือนุคิดเป็นร้อยละุ63.80 และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยของผู้สูงอาย ในโรงเรียนผู้สูงอาย บ้านเขาสมอแคลงุพบว่าุปัจจัยส่วนบ คคลุได้แกุ่ค่าดัชนีมวลกายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับุp-value = 0.037ุปัจจัยเอื้อุได้แกุ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัวุการมีทรัพยากรสนับสน นในการ
บริโภคอาหารุและวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยุและปัจจัยเสริมุได้แกุ่การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆุและการได้รับค าแนะน าให้ปฏิบัติตนจากบ คคลต่างๆุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับุp-value < 0.001 
ค าส าคัญุ:ุพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผู้สูงอาย  ธาต เจ้าเรือน 

Abstract 
 This research for purpose to study the food consumption behavior according to Thai traditional 

medicine, consistency of household elements and food consumption behavior according to Thai traditional 
medicine and factors related to food consumption behavior according to Thai traditional Medicine of the elderly 
in Ban Khao Samo Klang Elderly School, WangThong District, Phitsanulok Province. Data were collected from 127 
elderly in Ban Khao Samor Klang Elderly School by using questionnaires. Analyze descriptive statistics by 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Analyze relationships using Chi – square and Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient. The research found that Food consumption behavior according to Thai 
traditional medicine of the elderly consistent with the Earth elements accounting for 29.10%, followed by Fire 
elements, Air elements and Water elements accounting for 16.50%, 13.40% and 8.70% respectively. Mostly of the 
elderly have the Earth elements accounting for 38.60%, followed by Fire elements, Water elements and Air 
elements, 26.80%, 20.50% and 14.20% respectively. Mostly of the elderly have food consumption behaviors 
according to Thai traditional medicine Inconsistent with the household elements accounting for 63.80% and 
Factors related to food consumption behavior according to Thai traditional medicine of the elderly in Ban Khao 
Samo Klang elderly school are personal factors in the area of body mass index with a significant p = 0.037, 
contributing factors which include food consumption behavior within the family, having resources to support food 
consumption and culture in food consumption according to Thai traditional medicine, and supplementary factors 
include receiving information from various media and being advised to act from various people with a significant  
p < 0.001 

keywords : food consumption behaviors, the elder, household element 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต่อความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  

และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลก  

EFFECTIVENESS OF A CAPACITY BUILDING PROGRAM FOR VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS 
ON HEALTH LITERCY TRIAGE PATIENT IN EMERGENCY AND CARDIOPULMONARY 

RESUSCITATION SKILL IN PHITSANULOK PROVINCE 

นิดาุุมีทิพย์ 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยช มชนุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีุพ ทธชินราชุพิษณ โลก 

 corresponding author e-mail : nidatae@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถ ประสงค์เพื่อุ1)ุเพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความรอบรู้ด้านส ขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการ

จ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉ กเฉินุและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณส ขุประจ าหมู่บ้าน(อส
ม.)ุุ2)เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพุอสม.ุกล ่มตัวอย่างท่ีศึกษาุอสม.
ท่ีอยู่ภายใต้ความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมส ขภาพต าบลบ้านร้องย ้งข้าวุต าบลดอนทองุอ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลกุ(รพ.สต.บ้าน
ร้องย ้งข้าว)ุจ านวนุ73ุคนุุโดยคัดเลือกกล ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็นุ2ุส่วนุคือุเครื่องมือท่ี
ใช้ในการทดลองประกอบด้วยุคู่มือการพัฒนาศักยภาพอสม.การประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉ กเฉินุและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานุุเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยุ1)ุแบบสอบถามข้อมูลส่วนบ คคลุ2)แบบสอบถามความรอบรู้ด้าน
ส ขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉ กเฉินุและและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานุและแบบประเมินทักษะและ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานุวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แกุ่ค่าเฉลี่ยุค่าร้อยละุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุุผลการวิจัยพบว่าุหลังการ
พัฒนาศักยภาพอสม.ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านส ขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉ กเฉินุการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานุและระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังสูงกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณส ขประจ า
หมู่บ้าน 

ค าส าคัญุ:ุอาสาสมัครสาธารณส ขประจ าหมู่บ้านุุการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยุุุการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to compare the levels of Health Literacy Triage Patient in 
Emergency and Cardiopulmonary Resuscitation Skill before and after attendance of a Capacity Building Program 
For Village health volunteers. 2) 1) to compare the levels of Cardiopulmonary Resuscitation Skill before and after 
attendance of a Capacity Building Program For Village health volunteers. The samples consisted of 73 village 
health volunteers under the care of the Banrongyungkhao Tambon Health Promoting Hospital, Amphoe 
Donthong, Phitsanulok. The research instruments were divided into 2 parts: (1) Capacity Building Program For 
Village health volunteers on Health Literacy Triage Patient in Emergency and Cardiopulmonary Resuscitation Skill 
guide. (2) The collecting data consisted of i) a personal information questionnaire, ii) a knowledge questionnaire, 
iii) Health Literacy Triage Patient in Emergency and Cardiopulmonary Resuscitation questionnaire. The statistics 
used in data analysis were mean, percentage, standard deviation. This study showed that the after attending of a 
Capacity Building Program For Village health volunteers the levels of Health Literacy Triage Patient in Emergency  
Cardiopulmonary Resuscitation  and  Cardiopulmonary Resuscitation  Skill higher than before attending the 
program. 

keywords : village health volunteers, triage cardiopulmonary resuscitation 
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ปัจจัยท่ีจูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอล
รอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทย การบินแห่ง

ประเทศไทยุมินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบค มการบินเชียงใหมุ่2562  เพื่อให้ได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วม
การแข่งขันวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและค ณภาพท่ีดีขึ้นุผลการวิจัยุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายุคิด
เป็นร้อยละุ50ุเพศหญิงุคิดเป็นร้อยละุ48ุมีอาย ระหว่างุ10ุ–ุ12ุปีุการศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีทีุ่4ุ–ุ6ุจาก
แบบสอบถามพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากุโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.34ุผลของการสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีม
วอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทย การบินแห่งประเทศไทยุมินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบค มการบินเชียงใหมุ่ 2562ุด้าน
ผู้จัดการทีมุมีการจัดตารางุการฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสมและบริบทของแต่ละทีม  ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมี
ประสบการณ์ุโปรกรมการฝึกซ้อมมีความเหมาะสมุสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อมุโรงเรียนส่วนใหญ่มีการ
สนับสน นุช่วยเหลืองบประมาณุสวัสดิการุท นการศึกษาแก่นักกีฬาุด้านผู้ฝึกสอนเป็นผู้มีความรูุ้ประสบการณ์ด้าน
วอลเลย์บอลุมีการคัดเลือกนักกีฬาตามความสมัครใจุความสนใจุมีการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวและต่อเนื่องุและ
ส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ุเพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเองุด้านผู้ปกครองุให้การสนับสน นกีฬาที่ลูกชอบุ
รวมทั้งการรับุ–ุส่งบ ตรหลานในการเข้าร่วมุการฝึกซ้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัยุโปรแกรมการฝึกซ้อมเหมาะสมดี ความ
คิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและค ณภาพที่ดีขึ้นด้าน
นักกีฬามีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานในเรื่องกีฬาให้ชัดเจนมีการเตรียมอ ปกรณ์ุสถานทีุ่บ คลากร
เพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬาหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบ คลากรภายในไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะุการสนับสน นด้านเงินท นต่างุ
ๆุในการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องุเพื่อที่จะท าให้ได้นักกีฬาที่สนใจเข้ามาพัฒนาและได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมุ
แทนที่จะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียวุมีการฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ าเสมอุเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาในการจะ
พัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะให้กับนักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง 

 
ค าส าคัญ: วอลเลย์บอลุุศูนย์ควบค มการบินเชียงใหมุุ่วิทย การบนิแห่งประเทศไทย 
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study the motivation factors in sending the volleyball team 
to compete in the Aeronautical Radio of Thailand in Chiang Mai Flight Control Center 2019 round of the 
mini volleyball event in order to gain guidelines for promotion and development to participate in 
volleyball competitions for better efficiency and quality. The results showed that The majority of the 
respondents were male accounting for 50 percent, females accounting for 48 percent, aged between 10 - 
12 years, education is in grade 4 – 6, from the questionnaire found that in overall at a high level with an 
average of 4.34. The results of the interview with the motivating factors in sending the volleyball team to 
compete in the Aeronautical Radio of Thailand in Chiang Mai Flight Control Center 2019 round of the mini 
volleyball event, the team managers have arranged the training schedule of the athletes appropriately 
and the context of each team. The coach and experienced assistant coach. Program of training is 
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appropriate. Most training facilities. Most schools have support, budget, welfare, scholarships for athletes. 
The coaches are knowledgeable and have experience in volleyball. Athletes are selected on a voluntary 
basis, with attention, have long-term and continuous training plans, and promote competition for children 
to have experience, increase skills and develop themselves. For the parents to support the sports that 
their children like including pick up-sending children to participate. Training in school is safe. The training 
program fits well. Opinions about ways to promote and develop participation in volleyball competitions 
for better efficiency and quality, for athletes, there are clear objectives and operational plans for sports, 
have prepared equipment, places, additional personnel in sports specialty or provide additional 
knowledge to internal personnel for training to increase knowledge of sports skills. In order to make the 
sport promotion effective and successful, should have sports operations in each school with records 
supporting various financial support in operations or related activities in order to get interested athletes to 
develop and get more athletes than before instead of only the quota athletes, have regular sports 
training to build confidence for athletes to develop themselves and increase skills for athletes to be 
continuous. 

keywords : volleyball, chiang mai flight control center, development 
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การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

THE COMPARISON OF THE HAPPINESS OF THE ELDER PERSONS WHO STUDYING IN THE ELDERLY 
SCHOOL AND ELDER PERSONS WHO LIVING IN THE MUNICIPALITY PHLAI CHUMPHON SUB-DISTRICT, 

MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 
 

     พรประภาุโพธิ์ศรี สมฤดีุแช่มชื่น*ุและุจิตศริินุก้อนคง 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามุพิษณ โลก 

    *corresponding author e-mail : Somruedee.C@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนีุ้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส ขุและเปรียบเทียบระดับความส ขของผู้สูงอาย ในโรงเรียน
ผู้สูงอาย กับผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลพลายช มพลุอ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลกุกล ่มอาสาสมัครุคือุผู้สูงอาย ที่อาศัยใน
เขตเทศบาลต าบลพลายช มพลุอ าเภอเมืองุจังหวัดพิษณ โลก โดยแบ่งเป็นุผู้สูงอาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอาย ุ70 
คนุผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลุ70 คน รวมุ140 คนุเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลุคือุแบบสอบถามุที่ดัดแปลงจากุOxford 
Happiness Questionnaireุและแบบวัดความส ขของกรมส ขภาพจิตุ(2554)ุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาุและุ
Independent Sample t-test ผลการวิจัยพบว่าุระดับความส ขโดยรวมของผู้สูงอาย ในโรงเรียนผู้สูงอาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ
5.51 ส่วนผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลมีระดับความส ขโดยรวมุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ4.88 และผู้สูงอาย ในโรงเรียนผู้สูงอาย มีระดับ
ความส ขแตกต่างจากผู้สูงอาย ในเขตเทศบาลต าบลพลายช มพลุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05 
 
ค าส าคัญ : ความส ขุผู้สูงอาย ุโรงเรียนผู้สูงอาย ุเทศบาลต าบลพลายช มพล 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study the happiness levelsุ and to compare the happiness 
levels of the elder persons who participating in the elderly school and elder persons who living in Phlai 
Chumphon municipality, Muang District, Phitsanulok Province. The participants were 70 older adults who 
took part in the elderly school and 70 older adults who lived in Phlai Chumphon municipality, for a total 
140. The data was collected using questionnaire. The statistical analysis consisted of descriptive statistics 
and Independent Sample t-test. The results of the study revealed that while the mean score for the level 
of happiness as demonstrated by the elderly studying in schools for the elderly was at 5.51, the mean 
score for happiness among those living in the municipality was at 4.88. There was a statistically significant 
difference in the level of happiness among the elderly studying in schools for the elderly and those living 
in Phlaichumphon municipality at a significant level of 0.05. 
 
keywords : happiness, elderly, elderly school, phlai chumphon municipality 
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ผลของการใช้นวัตกรรม “ไผ่ดมีีแฮง”  
ต่ออัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

THE EFFECT OF AN INNOVATION “Phai Dee Mee Hang” 
ON HEART RATE AND BLOOD PRESSURE IN HYPERTENSION DISEASE PATIENT GROUP  

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอวินนท์ุุบัวประช ม*ุและุปรีชญาุด้วงปันตาุ 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยช มชนุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีุพ ทธชินราช พิษณ โลก 

*corresponding author e-mail : awinon@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การออกก าลังกายเป็นประโยชน์ต่อส ขภาพและป้องกันโรคต่างๆไดุ้การออกก าลังกายที่เหมาะสมถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอร่วมกับการควบค มอาหารและการใช้ยาที่เหมาะสมสามารถป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆไดุ้นวัตกรรมการ
ออกก าลังกายด้วยไผ่ดีมีแฮงุเป็นนวัตกรรมการออกก าลังกายแบบแอโรบกิุผสมผสานกับการออกก าลังกายแบบมีแรงต้านด้วย
การใช้อ ปกรณ์ไม้ไผ่ที่มีลักษณะคล้ายดัมเบลุและมีการคิดค้นท่าทางให้เหมาะสมุโดยสามารถออกก าลังกายได้ท กส่วนของ
ร่างกายุท่าออกก าลังกายมีทั้งหมดุ9ุท่าุรวมท่าอบอ ่นร่างกายและท่าผ่อนคลายุซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมุต่ออัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตุในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงุุุโดยมีกล ่ม
ตัวอย่างุ16ุรายุคัดเลือกแบบเจาะจงุ(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยุคือุนวัตกรรมุ“Phai Dee Mee 
Hang” เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาุและสถิติุPair-t testุผลการศึกษา
พบว่าหลังใช้นวัตกรรมฯุกล ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักุความดันโลหิตขณะบีบตัวุและความดัน
โลหิตขณะคลายตัวหลังการออกก าลังกายมีค่าต่ าลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ
p<0.05ุุซึ่งสามารถสร ปและอภิปรายผลการศึกษาได้ว่านวัตกรรมฯส่งผลให้กล ่มตัวอย่างมีอัตราการเต้นของหัวใจและความ
ดันโลหิตที่ดีขึ้นุุุ 

ค าส าคัญุ:ุความดันโลหิตุอัตราการเต้นของหัวใจุออกก าลังกายุนวัตกรรม   
 

Abstract 
Exercise is beneficial to health and can prevent many diseases. Proper exercise is correct together 

with diet control and the use of appropriate medication an able to prevent and reduce various 
complications. Exercise innovation “Phai Dee Mee Hang” is the exercise innovation that combine aerobic 
and resistance exercise training. It used the equipment, Phai Dee Mee Hang that made by bamboo. The 
exercise innovation was designed for the patient Hypertension disease to exercise all parts of the body. 
These Phai Dee Mee Hang has 9 postures including warm up postures and cool down postures. The 
purpose of this study was to examine the effect of an innovation “Phai Dee Mee Hang” in resting heart 
rate, blood pressure in Hypertension disease patient group. 16 samples were purposively selected.The 
instruments composed of an innovation “Phai Dee Mee Hang”. The data were analyzed using descriptive 
statistic and Pair-t test. The results showed that: after implemented an innovation “Phai Dee Mee Hang”, 
the subjects had lower in resting heart rate, blood pressure (p<0.05). It can be summarized and discussed 
that an innovation “Phai Dee Mee Hang” could improve knowledge towards dementia prevention of 
samples. 

keywords : blood pressure, heart rate, exercise, innovation 
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ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิด กรณีศึกษา: นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

RESULS OF CONTRACEPTION EDUCATION PROGRAM A CASE STUDY:  
PHARMACY TECHNICIAN STUDENTS, SIRINDHORN COLLEGE  

OF PUBLIC HEALTH, PHITSANULOK 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุณิชาุส ริยากานนท์*  และุวรวรรณุบ ญโญ 
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*corresponding author e-mail : nicha@scphpl.ac.th 
ุ 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงุ

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมุวิทยาลัยการสาธารณส ขสิรินธรุจังหวัดพิษณ โลกุก่อนและหลังการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการ
ค มก าเนิดุเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบุประชากรและกล ่มตัวอย่างุคือุนักศึกษาช้ัน
ปีท่ีุ1 จ านวนุ44 คนุผลการศึกษาพบว่าุก่อนจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการค ้มก าเนิดุนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับ
ต่ าุหลังจัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางุโดยมีความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากุ6.89 
คะแนนุเป็นุ12.25 คะแนนุซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับุ0.05 (p = 0.00) 

ค าส าคัญุ:ุความรู้ การค มก าเนิด เทคนิคเภสัชกรรม 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare the contraception knowledge of the 
first year pharmacy technique students, Siridhorn College of Public Health Phitsanulok. The populations of 
this study were 44 first year students of diploma of public health program in pharmacy technique, 
Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok. The questionnaires,  pre-test and post-test were used to 
collect the data. The results showed that before providing the contraception knowledge, the most of 
students were in the low level of knowledge, after providing knowledge, the most of students had 
increased the contraception knowledge to the medium level of knowledge. The average knowledge score 
was increased from 6.89 points to 12.25 points with statistically significant difference at 0.05 Level  
(p = 0.00). 

keywords : knowledge, contraception, pharmacy technique 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGY TEST  
FOR BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH 

อรพินธ ์ุเพียรร ่งเรือง* และุรัชนีุมหาชัยพงศ์ก ล 
 วิทยาลัยการสาธารณส ขสิรินธรุพิษณ โลก 

*corresponding author e-mail :ุaurapinsowanna@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชาวิทยาการระบาดุหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบณัฑิตุสาขาวิชา
สาธารณส ขช มชนุกล ม่ตัวอย่างเปน็นักศึกษาของหลักสูตรสาธารณส ขศาสตรบัณฑติุสาขาวิชาสาธารณส ขุช้ันปีท่ีุ3 และช้ันปี
ทีุ่2 จ านวนุ66 คนุปีการศึกษาุ2560 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือุข้อสอบกลางภาคุ50 ข้อุข้อสอบปลายภาคุ50 ข้อุ
สถิติที่ใชุ้ได้แกุ่ค่าดัชนีความยาก/ง่ายของข้อสอบุค่าอ านาจจ าแนกุ(point-biserial correlation) ความเที่ยงตรงของ
คะแนนสอบุความคงท่ีภายในุ(KR-20) ค่าเฉลี่ยุส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานุและุT-test ผลการวิจัยพบว่าุการวิเคราะห์ค ณภาพ
ข้อสอบซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบอิงกล ่มุท้ังุ2 กล ่มแตกต่างกันท กรายการุและคะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิของ
นักศึกษาช้ันปีท่ีุ3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาช้ันปีท่ีุ2  และแตกต่างกันุอย่างมีนัยส าคญัทีุ่0.05  

ค าส าคัญ :  ข้อสอบุค ณภาพข้อสอบุวิชาวิทยาการระบาด 
 

Abstract 
 This study aimed to analyze Epidemiology Test, bachelor of public health program in community 
public health. 66 purposive samples were 2nd year students and 3rd year students for Academic Year 
2560. Data were collected by using 50 items of Mid-term test and 50 items of final test. The Data were 
analyzed by using difficulty/easiness index, point-biserial correlation, internal consistency reliability, 
internal consistency reliability, mean, standard deviation and t-test. The result found that exam quality 
analysis, which is an analysis based on both groups, is different in every item. And the test scores for both 
theory and practice of the 3rd year students have a higher average than the 2nd year students and 
different significantly at 0.05 

keywords : test, quality of test, epidemiology 
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ผลของการใช้นวัตกรรม ขวดน ้าร้อน ถุงเจลร้อนและถุงถั่วเขียว ประคบเต้านมต่อ 
การไหลของน ้านมในมารดาหลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง  

THE EFFECT OF BREAST COMPRESS INNOVANTIONS, HOT WATER BOTTLES,  
HOT GEL PACK AND BEAN BAGS ON MOTHER'S MILK FLOW IN POSTPARTUM 

CAESAREAN SECTION 
 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุจันทร์จิราุขันทะยศุุน โรมุจ ย้พ่วงุุปิยะเนตรุวิริยปราโมทย์ุุมนธิกาญจน์ุค ร วนาภรณ ์
ภาควิชาการพยาบาลสตูิศาสตร์ุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีุพ ทธชินราชุพิษณ โลก 

หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โุรงพยาบาลพ ทธชินราช 
Corresponding author e-mail :ุhnooding@hotmail.com 
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บทคัดย่อ 
วิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลของการประคบร้อนที่เต้านมด้วยนวัตกรรมุต่อการไหลของน้้านมมารดาหลังคลอดที่ได้รับ

การผ่าตัดคลอดบ ตรทางหน้าท้องุส ่มตัวอย่างแบบเจาะจงุ67ุรายุแบ่งเป็นุ4ุกล ่ม ไุด้แกุุ่ กล ่มควบค มุ17ุรายุกล ่มขวดน้้าร้อนุ15ุรายุ
กล ่มถ งเจลร้อนุ16ุรายุกล ่มถ งถั่วเขียวุ19ุราย ใุช้แบบประเมินการไหลของน้้านมุ5ุระดับุวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า
กล ่มควบค มและกล ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้้านมเพิ่มขึ้น วุิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติุANOVA เุปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
การไหลของน้้านมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (ุp < 0.05)ุุดังนีุ้1)ุภายในุ24ุช่ัวโมงหลังคลอดุุ กล ่มถ งถั่วเขียวมีความ
แตกต่างทางสถิติมากกว่ากล ่มควบค มุุ 2)ุ ในช่วงุ24ุ–ุ48ุช่ัวโมงหลังคลอดุกล ่มทดลองทั้งุ3ุกล ่มุมีความแตกต่างทางสถิติมากกว่ากล ่ม
ควบค มุุ 3)ุ ช่วงเวลาุ48ุ–ุ72ุช่ัวโมงหลังคลอด แุละุช่วงเวลามากกว่า 7ุ2ุช่ัวโมงหลังคลอดก่อนจ้าหน่ายกลับบ้าน กุล ่มทดลองทั้งุ3ุกล มุ่
มีความแตกต่างทางสถิติมากกว่ากล ่มควบค มและกล ่มถ งถั่วเขียวมีความแตกต่างทางสถิติมากกว่ากล ่มถ งเจลร้อน 
 
ค้าส้าคัญุ:ุนวัตกรรม,ุการประคบร้อน,ุการไหลของน้้านม,ุมารดาหลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบ ตรทางหน้าท้อง 
 

Abstract 
This quasi experimental research aimed at examining and compare between hot compression with 

innovation to milk flow in the postpartum caesarean delivery mothers at Postpartum department, Buddhachinaraj 
Hospital. The 67 samples were purposive sampling, caesarean delivery mothers, didn’t complication after birth, 
normal beast and nipple, well baby no tongue tie stay with them, divided into four groups. The 17 in control group, 
15 hot water bolttle, 16 hot gel pack and 19 bean bag experimental group. Data were collected by questionnaire 
5 rating scales of milk flow. Data were analyzed by using descriptive statistics that 67 samples had average of the 
milk flow a score higher than studied before, analyzed by using ANOVA to compare the different average of the 
milk flow score, there were significantly (p<0.05) as follow, less period 24 hour the bean bag group more than 
control group, 24 – 48 hour the three experimental groups more than control group, 48 – 72 hour until more than 
72 hour before go back home the three experimental groups more than control group and the bean bag group 
more than hot gel pack group.  

 
keywords : latch score, hot compression, milk  flow, postpartum with cesarean delivery 
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ควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอโคน อ ำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก 
SA-MOR-KON SUB-DISTRICT OFFICIALS’ BONDS TO THE ORGANIZATION,  

BAN TAK DISTRICT, TAK 
 

ปิยะพรุเสมาทอง1*ุ ณัชชิยาุโม้ฟู1  และเนาวลักษณ์ุเอื้อพิชญานนท์1 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบ คลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคนุ

อ าเภอบ้านตากุจังหวัดตาก ใช้ประชากรเป้าหมายจากบ คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคนุอ าเภอบ้านตากุ
จังหวัดตากุประจ าปีุ2562 จ านวนท้ังสิ้นุ40 คนุสร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละุค่าความถีุ่ค่าเฉลี่ยุ
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานุุผลการศึกษาพบว่าุบ คลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคนุมีระดับความคิดเห็นุโดยรวมอยู่
ในระดับมากุมีค่าเฉลี่ยุ4.09ุแสดงว่าุบ คลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสมอโคนุท่ีปฏิบัติงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลในระดับมากุมีการยอมรับุภาคภูมิใจุห่วงใยในอนาคตขององค์การุมีความเต็มใจุและรักษาค วามเป็น
สมาชิกขององค์การต่อไปุุุ   
 
ค ำส ำคัญุ:ุความผูกพัน  การยอมรับุุความเตม็ใจ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the level of organizational commitment of personnel 
in Sa-Mor-Kon Sub-District Officials, Ban Tak District, Tak.  The target population is from personnel from 
Sa-Mor-Kon Sub-District Officials, Ban Tak District, Tak  for the year 2019. There are the target population is 
from personnel the total forty.  Create questionnaires and analyze data using percentage, frequency, 
average and standard deviation.  The results showed that Sa-Mor-Kon Sub-District Officials has a comment 
level at a high level is an average 4.09.   The show that the personnel of Sa-Mor-Kon Sub-District Officials 
the working officers felt that the attachment to the Tambon Administrative Organization was at a high 
level.ุุThere is acceptance, pride, caring in the future of the organization, willingness and continuing to 
maintain membership of the organization. 
 
keywords : organizational commitment, acceptance , willingness  
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                                                             *corresponding author e-mail : kanyawee122@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีุมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การด าเนินวิจัยุโดยเริ่มจากการวางแผนุการวิเคราะห์ุการออกแบบุ
การพัฒนาุและการติดตั้งระบบุระบบสามารถบันทึกข้อมูลุุการจัดเก็บข้อมูลุการลบข้อมูลุการแก้ไขข้อมูล การสืบค้นฐานข้อมูลุการ
สร้างรายงานุและการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารุผลการพัฒนาระบบุุพบว่าุเป็นไปตามท่ีก าหนดไวุ้โดยระบบ
ตรวจสอบผู้ใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสุซ่ึงระบบได้ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มเข้าใช้งานได้แตกต่างกันุระบบสามารถ
ท างานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีุมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามุประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางุและเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าุมีอยู่ด้านเดียวท่ีอยู่ในระดับมากุได้แกุ่การออกแบบระบบมีความง่ายต่อการใช้งานุุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ(4.36)ุนอกน้ันุอีกุ3ุด้าน
อยู่ในระดับปานกลางุได้แกุ่การประเมินระบบด้านุFunction test มีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ(3.49)ุการประเมินด้านผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรมุ
(Result Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ(3.46ุ)ุและการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยุ(Security Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับุ(3.40) 

ค าส าคัญุ:ุการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรุฐานข้อมูลบุคลากรุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีุุ 
 

Abstract  
     The objective of this research is to study the characteristics of information management. And develop the 
personnel information database of the Faculty of Science and Technology. Pibulsongkram Rajabhat University 
Research By beginning with planning, analysis, design, development and system installation The system can save 
data. Data storage, data deletion, data editing Database Search Report generation And supporting information for 
executive decisions System development results Found that it was in accordance with the regulations By user 
authentication system with username and password The system has assigned different access rights for each 
group of users. The system can work to meet the needs of users more efficiently. Faculty of Science and 
Technology Personnel Database System Development Pibulsongkram Rajabhat University Expert evaluation 
Moderate efficiency And when considering each aspect found that There is only one side that is at a high level. 
The system design is easy to use. With the average equal to (4.36). Other 3 aspects are at the middle level, 
namely the system evaluation of the function test with the mean equal to (3.49). The evaluation of the results 
from the program (Result Test) has an average of (3.46) and The security assessment (average) is equal to (3.40) 

keywords : personnel database system, developmentุุpersonnel database,ุุfaculty of Science and Technology 
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รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.สนิท สัตโยภาส     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รศ.ดวงพร ค านูณวัฒน์     มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ประทีป นักปี่      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จตุรพร  รักษ์งาร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี ้     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผศ.ดร.รัตนาพร วังคีรี     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. นิติพงศ์ จิตรีโภชน ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สราวุธ ค าปวน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. อภิชัย รุ่งเรือง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อรสา  เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์    มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ฐิติอาภา  ตั้งค้าวานิช    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศักดา สมกุล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ ณ มะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารัตน์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ศศิธร แท่นทอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.ดร.อนวัทย์ ผาลี     มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผศ.จุไรรัตน์ โสภา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.นันทน์นภัส รัตนศิลป์ชัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน     สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน   

ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ดร.ศศิธร จันทโรทัย     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.บุญสม บุษบรรณ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ     มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปิติ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.รัตนาวดี ทองบัวบาน     มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ดร.โชติกานต์ ใจบุญ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.สันติภาพ ค าสะอาด     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.อนุสรา สีหนาท     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์             วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       รัตนโกสินทร์  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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รศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ไพโรจน์ เยียระยง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.บุษบา หินเธาว์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท ้     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิจิตรา จ าลองราษฎร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อุทาน บุญเมือง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กีรติ ตันเรือน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.เสาวนีย์ เสริมสุข     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ผาล ี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ผศ.ดร.ร าไพ โกฏสืบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อรุณี นุสิทธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ศุภนิช เจริญสุข     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กฤติกา สังขวดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ภาวิดา มหาวงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สกล เกิดผล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วสุ พันไพศาล       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิชิตชัย ปิมแปง       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.คงเดช พะสีนาม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ไกรลาศ มาตรมูล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อรชร ฉิมจารย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.เอกภพ จันทร์สุคนธ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.พิชญาพร ประครองใจ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.สนทยา สาลี      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ยศจรัส ดือขุนทด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา  ส ารวยรื่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สมหมาย อ่ าดอนกลอย      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ศุภชัย ธีระกุล      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.เทิน สีนวน      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.วรารัตน์ วริรักษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ฐิติพร เจาะจง       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พึงรัก ริยะขัน      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ชัยยา นรเดชานันท์       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  

ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.วาสินี มีเครือเอ่ียม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.พัชราภรณ์ อินริราย       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.พัฒนภาณุ ทูลธรรม       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.สุวิมล ทองแกมแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.นันทิภาคย์ พวงสถิต     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.กีรติญา สอนเนย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.ยุวดี พ่วงรอด      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
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