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พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ดาเนินตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ตามแผนพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยได้รับความร่วมมืออันดีจาก 8 คณะ รวมทั้งสิ้น 20 ผลงาน ทีม่ ีสังเคราะห์องค์ความรู้
จากบทความวิชาการ และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้าง
ความรู้ ด้ า นวิ ช าการ การถอดบทเรี ย น ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น การสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้
ที่ได้จากงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความสามารถของนักวิจัย ในการเขียน
บทความวิ ช าการ คุ ณ ภาพของงานวิ จั ย ตลอดจนสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา หวังว่าหนังมือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้
กับหน่วยงานของท่าน หากมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไขทางสถาบันวิจัย
และพัฒนา ยินดีน้อมรับนาไปพัฒนาในอนาคต
หนังสื อเล่มนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือของคณาจารย์ทั้ง 8 คณะ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรสิ ุภา เอมหยวก
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การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่
อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: potter_kat@hotmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
งานวิ จัย นี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาและออกแบบสร้ างแม่ พิม พ์กั มมี่ เยลลี่
ต้นแบบ ให้ได้แม่พิมพ์แปูงสาหรับทากัมมี่เยลลี่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนวิธีการ
ทางานแบบเดิมซึ่งใช้มือในการกดพิมพ์ลงในถาดแปูงข้าวโพดซึ่งแปูงข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ
สาหรับนามากดพิมพ์เป็นหลุมและหยอดส่วนผสมลงไปเพื่อทากัมมี่เยลลี่ โดยแม่พิมพ์
ต้นแบบจะช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมแม่พิมพ์แปูง และลดเวลารอคอยงานเพื่อทาให้
ขั้นตอนการทากัมมี่เยลลี่มีความสะดวกและเสร็จเร็วขึ้น ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่
ที่ มี รู ป ร่ า งเป็ น ไปตามที่ ต้ อ งการ นอกจากนั้ น เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพของกัมมี่เยลลี่จากแม่พิมพ์แบบเดิมและแบบใหม่
1

ลักษณะเด่นของงานวิจัย
การออกแบบและสร้ างแม่ พิ มพ์ กั ม มี่ เยลลี่ ต้น แบบใช้ ห ลั ก การท างานแบบ
กึ่ งอั ต โนมั ติ โ ดยผู้ ใ ช้ งาน แม่ พิ ม พ์ ต้ น แบบประกอบด้ ว ยชุ ด โครงสร้ า งเครื่ อ งท าจาก
สแตนเลส และแท่นกดแม่พิมพ์เป็นรูปวงกลมทาจากแผ่นอะคริลิคใสแบบ food grade
ชนิดสัมผัสกับอาหารได้ขนาด 15 มิลลิเมตร จานวน 96 ชิ้น มีระยะห่างแต่ละหลุมพิมพ์
สาหรับหยอดส่วนผสม 30 มิลลิเมตร ความลึกในการกดพิมพ์ 10 มิลลิเมตรซึ่งเท่ากับ
ความหนาของชิ้นกัมมี่เยลลี่ แม่พิมพ์ต้นแบบสามารถกดพิมพ์เพื่อผลิตกัมมี่เยลลี่ได้มาก
ที่สุด 96 ชิ้นต่อการพิมพ์หนึ่งครั้งและต่อ 1 ถาดมาตรฐาน โดยถาดมาตรฐานมีขนาด
475 x 345 x 50 มิลลิเมตร แตกต่างจากวิธีการแบบเดิมต้องใช้มือในการกดหลุมพิมพ์
ทีละหลุมต่อครั้งสาหรับเตรียมแม่พิมพ์แปูงซึ่งใช้เวลานานกว่าการใช้แม่พิมพ์ต้นแบบที่
สร้างขึ้นโดยสามารถกดพิมพ์เพียง 1 ครั้ง แต่ได้จานวนหลุมกดในปริมาณที่มากกว่า

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ผลการด าเนิ น งานการผลิ ต กั ม มี่ เยลลี่ โ ดยใช้ แ ม่ พิม พ์ ต้ น แบบช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท างานเปรี ย บเทีย บกั บ การท างานแบบเดิม คิด เป็น ร้อ ยละ 91.80 หรื อ ลดเวลา
มาตรฐานการทางานเฉลี่ยจาก จาก 273.19 วินาที เหลือ 22.40 วินาที ขนาดเส้นผ่าน
ศูน ย์ กลางและความหนาของกั มมี่ เ ยลลี่ ที่ไ ด้ จากการใช้ แ ม่พิ ม พ์ต้ น แบบมีข นาดเป็ น
วงกลมที่สม่าเสมอ และไม่เปลี่ยนรูป ซึ่งดีกว่าวิธีการแบบเดิม
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
แม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่ต้นแบบที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถนาไปใช้กับการเรียน
การสอน การสาธิ ต บทปฏิ บั ติ ก ารขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารท ากั ม มี่ เ ยลลี่ รวมถึ ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับรายวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม
อาหารแก่นักเรียนหรือนักศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่สนใจ
ทากัมมี่เยลลี่ทั้งในวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการระดับครัวเรือน หรือผู้ที่สนใจใน
การทากัมมี่เยลลี่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วย

2

ภาพที่ 1 แม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่ต้นแบบ

ภาพที่ 2 แท่นกดพิมพ์กัมมี่เยลลี่

ภาพที่ 3 การหยอดส่วนผสมกัมมีเ่ ยลลี่

ภาพที่ 4 กัมมี่เยลลี่จากการใช้แม่พิมพ์ต้นแบบ
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ระบบแขนกลเพื่อการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ พันไพศาล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: wasu_phy@hotmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2547 พบว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548-2551 มีแนวโน้ม
การเสียชีวิตจากโรคนี้ชะลอตัวลดลง สาหรับในปี 2552 พบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรค
หลอดเลือดสมองจานวน 13,353 คน เฉลี่ย วันละ 36 คน หรือประมาณ 3 คน ในทุก ๆ
2 ชั่วโมง และปัจจุบันผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ
751,350 คน และในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2561) พบผู้ปุวยนอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ว ประเทศไทย ด้ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
เพิ่มขึ้น 2.45 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ สาหรับผู้ปุวยอัมพาตครึ่งซีกที่รอดชีวิตส่วนใหญ่มักมี
ความพิการหลงเหลืออยู่ การให้การรักษาทางการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการช่วยให้ผู้ปุวย
ที่รอดชีวิต การบาบัดที่ต้องอาศัยความชานาญและความรู้เฉพาะทางกายภาพบาบั ด
ในการรักษาและฟื้นฟูผู้ปุวย ซึ่งระยะเวลาในการรักษาของนักกายภาพบาบัดต่อผู้ปุวย
นั้นมีน้อยมาก การรักษาจะเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวส่วนล่างเป็นหลัก ระยะเวลาของ
การรักษาที่เน้นส่วนรยางค์แขนจึงน้อยลงตามไปด้วย จึงเกิดแนวความคิดในการสร้าง
เครื่องมือ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบั น คิดค้นอุปกรณ์เสริมในการใช้รักษา
ผู้ปุวยเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและปูองกันภาวะแทรกซ้อนสาหรับรยางค์แขนขึ้น
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สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ลักษณะเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนีท้ าการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยในการทากายภาพฟื้นฟู
ผู้ ปุ ว ย และกลุ่ ม ผู้ มี แ นวโน้ ม ปุ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมองให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี ขึ้ น
โดยการบู รณาการองค์ ความรู้ ด้ านฟิสิ ก ส์ และอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อสร้ างอุป กรณ์ ที่
สามารถช่วยการทากายภาพฟื้นฟูผู้ปุวย ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในการวัด
และควบคุมการทางานของแขนกลกายภาพ นอกจากนี้ระบบการสั่งงานการทางานของ
แขนกลกายภาพจะถูกสั่งงานผ่านระบบไร้สายบนแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้
เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการสร้างและออกแบบ
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายราคาถูก และมีภายในประเทศ
ส่งผลทาให้สามารถผลิตหุ่นยนต์กายภาพให้กับสถานพยาบาลได้ใช้มากขึ้นเนื่องจากมี
ราคาถูก ซึ่งจะทาให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยดีขึ้นตามไปด้วย
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4

โรงพยาบาล หรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขสามารถนาระบบแขนกลเพื่อ
การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยอัมพาตครึ่งซีก ไปใช้งาน เพื่อช่วยในการรักษาฟื้นฟู
สมรรถภาพของอวั ยวะส่วนแขนให้ สามารถกลั บมาใช้ งานได้ ปกติ ซึ่ งจะส่งผลท าให้
คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยดีขึ้น

ภาพที่ 1 การทางานของระบบแขนกลเพื่อการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุ ยอัมพาตครึ่งซีก

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ภาพที่ 2 ระบบแขนกลเพือ่ การบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยอัมพาตครึ่งซีก

ภาพที่ 3 แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
สาหรับควบคุมการทางานของ
ระบบแขนกลเพื่อการบาบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุ ยอัมพาต
ครึ่งซีก
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ภาพที่ 4 ลักษณะการใช้งานระบบแขนกลเพื่อการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปวุ ยอัมพาตครึ่งซีก

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ผลของคลื่นเสียงความถี่สูง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากเครื่องไมโครเวฟ และอุณหภูมิที่มีผลต่อ
การติดสีของเส้นใยไหมที่ย้อมด้วยสีย้อมสเตรปโตมัยซีส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
E-mail: to_naruemol@yahoo.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
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สีย้อมสเตรปโตมัยซีสเป็นสีของแบคทีเรียกลุ่มสเตรปโตมัยซีส (Streptomyces
sp.) ใช้ในการย้อมเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยไหม เส้นใยฝูาย และเส้นใยขนแกะ พบว่า
สีย้อมสเตรปโตมัยซีสย้ อมติดเส้นใยไหมได้ดีที่ สุดซึ่งเส้นใยไหมที่ย้อ มด้วยสารสีจาก
สเตรปโตมัยซีสดังกล่าวยัง ให้สีจานวนน้อยและเฉดสีที่ได้ไม่เข้มเท่าที่ควร จากงานวิจัย
ของ Hashem et al. (2013) ได้พัฒนาคลื่นไมโครเวฟมาใช้ในกระบวนการย้อมสี และ
Mansour & Heffernan (2010) ได้ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic) พัฒนาการย้อม
เส้ น ใยไหมท าให้ ก ารติ ด สี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น และจากภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นใน
การย้อมผ้าโดยวิธีการย้อมร้อนหรือต้มเปลือกไม้พร้อมย้อมสีเส้นใยธรรมชาติช่วยให้มี
การติดสีย้อมดีขึ้น ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้การติดสีย้อมสเตรป
โตมั ย ซี ส ของเส้ น ใยไหมเข้ ม ขึ้ น โดยน ากรรมวิ ธี ก ารย้ อ มทั้ ง 3 วิ ธี คื อ การใช้ ค ลื่ น
ไมโครเวฟ คลื่นเสียงความถี่สูง และการใช้อุณหภูมิสูงมาใช้ในการพัฒนากระบวนการใน
การย้อมสีสเตรปโตมัยซีสของเส้นใยไหมให้ได้เฉดสีที่มีความเข้มขึ้นมากกว่าเดิม และเป็น
การพัฒนาคุณภาพของเฉดสีที่ย้อมได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงความคงทนใน
การติดสีของเส้นใยไหม
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจากเครื่องไมโครเวฟมาเป็นตัวช่วยในการย้อมสีเส้น
ใยไหม ทาให้เฉดสีที่ได้มีความเข้มขึ้น โดยใช้เวลาเพียง 10 ถึง 15 นาที ซึ่งแตกต่างจาก
การย้อมแบบปกติที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการย้อม 4 ชั่วโมง โดยการย้อมเส้นใยไหม

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจากเครื่องไมโครเวฟ สามารถทาให้เส้นใยไหมกับสีย้อม ย้อม
ติดกันได้เข้มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นการลดระยะเวลาในการย้อมเส้นใยไหม
ได้อีกด้วย ผลการวิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอของเส้นใยไหมที่ย้อมด้วย Streptomyces K10
โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจากเครื่องไมโครเวฟให้ผลการติดสีเข้มขึ้นดีที่สุด ความคงทน
ต่อแสงปานกลาง มีค่าการทดสอบอยู่ระหว่างระดับ 3-4 ความคงทนของสีต่อการซักดี
มีค่าการทดสอบอยู่ระหว่างระดับ 3-4
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สามารถนาการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจากเครื่องไมโครเวฟมาเป็นตัวช่วยใน
การย้อมสีเส้นใยไหม ทาให้เฉดสีที่ได้มีความเข้มขึ้น โดยใช้เวลาเพียง 10 ถึง 15 นาที
ลดระยะเวลาในการย้อมเส้นใยไหม
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ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงสเตรปโตมัยซีสลงบนปลายข้าว

ภาพที่ 2 ผงสีย้อมจากสเตรปโตมัยซีส

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

Control

K10

5 นาที

(สีเหลือง)

10 นาที

Microwave

15 นาที
ภาพที่ 3 การติดสีย้อม Streptomyces sp. K10 ด้วยวิธีการย้อมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาจาก
เครื่องไมโครเวฟ
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ภาพที่ 4 ผ้าทอต้นแบบจากเส้นใยไหมย้อมสีสเตรปโตมัยซีส

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล : กรณีศึกษา
โรงงานอ้อยและน้าตาล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
E-mail: alongkornm25@gmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการโซ่ อุปทานที่ส ามารถประยุกต์ใช้กั บ
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร

ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ช่วยพัฒนาและให้ค วามรู้แก่ ผู้ประกอบการรวมไปถึงเทคนิคในการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่กาลังเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับต้ นทุนด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลังและ
คลังสินค้า เป็นต้น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เพื่ อ ให้ เ จ้ า ของกิ จ การตระหนั ก และทราบถึ ง ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวน
การผลิ ตผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากสถานประกอบการของตนเองตั้ งแต่ ต้น น้ าถึ งปลายน้า และ
เตรียมการรับมือกับต้นทุนที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตตลอดโซ่อุปทาน
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สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ภาพที่ 1 การชั่งน้าหนักอ้อย

ภาพที่ 3 การบรรจุนาตาลทรายขาว
้
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ภาพที่ 2 อ้อยถูกเทลงสู่สะพานเสื่อ

ภาพที่ 4 โกดังเก็บน้าตาลทรายขาว

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การประยุกต์ใช้การถดถอยโลจิสติคเชิงพหุ
สาหรับสมการความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์
กับปัจจัยต่างๆ กรณีศึกษาประชากรในจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: s_thongsook@hotmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
สานักงานสถิติ แห่งชาติจะมีการรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา เป็นประจาทุก ๆ 3 ปี การรายงานผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นเพียงการ
นาเสนอข้อ มู ล ในรูป ของสถิ ติเ ชิ งพรรณเท่ า นั้ น ซึ่ งแสดงในรู ป ของตารางอั ต ราส่ ว น
ร้อยละของการดื่มสุราของประชากรจาแนกตามปัจจัยต่างๆ ซึ่งยั งไม่ได้แสดงผลของ
ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ดังนั้นการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการดื่มแอลกอฮอล์ (ความถี่ของการดื่มสุรา) ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้ที่ไม่ดื่มและผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับ
ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic
Regression Analysis) จึงมีประโยชน์ที่สามารถนามาออกมาตรการปูองกันและแก้ไขได้
เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการดื่มแอลกอฮอล์ (ความถี่ ของ
การดื่มสุรา) กับปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดื่ม ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดื่ ม และปั จ จั ย ด้ า นผลกระทบที่ เ กิ ด จากการดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส่ ว นผสมของ
แอลกอฮอล์ พบว่า เพศและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับสภาวะการดื่มแอลกอฮอล์
(ความถี่ของการดื่มสุรา) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดื่ม ซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสาหรับการดื่มที่บ้าน ปริมาณที่ดื่มไม่เกิน 330 ซีซี และสาเหตุที่เริ่ม
ดื่มสุ ราหรือเครื่อ งดื่ม ที่มีส่ วนผสมของแอลกอฮอล์มี ความสัม พันธ์ กับสภาวะการดื่ ม
แอลกอฮอล์
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สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ลักษณะเด่นของงานวิจัย
สามารถนามาออกมาตราการปูองกันและแก้ไขได้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มราคาภาษีสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น
เพื่อลดจานวนคนที่ดื่ม หรือจากัดขนาดบรรจุภัณฑ์ของสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ให้มีปริมาณเกิน 330 ซีซี ขึ้นไป

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การประยุกต์ใช้การถดถอยโลจิสติคเชิงพหุสาหรับสมการความสัมพันธ์ของการ
ดื่มแอลกอฮอล์กับปัจจัยต่างๆ กรณีศึกษาประชากรในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อทาให้โอกาส
ของการดื่มลดลง เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วการนาข้อมูลที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นสมการ
พยากรณ์นี้ยังเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ถูกใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้การ
วิเคราะห์สถิติขั้นสูง
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ภาพที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การใช้แบคทีเรียจากดินเพื่อย่อยสลายขนไก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
E-mail: ruangwut@psru.ac.th

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันมีการนาขนไก่ที่เป็นของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปไก่มาใช้เป็นแหล่ง
โปรตีนทดแทนในอาหารสัตว์ แต่เนื่องจากขนไก่ มีองค์ประกอบหลักเป็นเคราตินที่ ไม่
สามารถย่อยสลายด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนในกระเพาะสัตว์ได้โดยตรงจึงจาเป็นต้องมีการ
แปรรูปขนไก่ซึ่งมีทั้งวิธีการทางเคมี เช่น การต้มขนไก่ด้วยสารผสมของโซเดียมซัลไฟท์
กับแอลกอฮอล์ และวิธีทางกายภาพโดยนาขนไก่มาผ่านกระบวนการใช้ความร้อนสูง
ประมาณ 130 ถึง 150 องศาเซลเซียส และใช้ความดันสูง 30 ถึง 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เป็นเวลา 30 ถึง 150 นาที ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองทั้งพลังงานและต้นทุนในการ
ผลิต และที่สาคัญยังทาลายกรดอะมิโนหลายชนิดโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จาเป็น ทาให้
คุณภาพของโปรตีนจากขนไก่ลดลง ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการใช้วิธีทางชีวภาพโดยการใช้
เอนไซม์จากจุลินทรีย์ เช่น Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa,
Streptomyces sp., Aspergillus sp. เป็นต้น ในการย่อยสลายเคราตินเนื่องจากเป็นวิธี
ทีไ่ ม่ใช้สภาวะรุนแรง และยังไม่ทาลายกรดอะมิโนในขนไก่ อีกด้วย จึงสามารถนาโปรตีน
จากขนไก่มาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยเอนไซม์ที่ย่อยสลายเคราตินคือเอนไซม์เคราติเนส
ซึ่งเป็ นเอนไซม์ ในกลุ่ มโปรติเอส เอนไซม์ นี้สามารถผลิต ได้จากจุลิน ทรีย์ ในสภาวะที่
สับสเตรทมีเคราตินเป็นองค์ประกอบโดยจะถูกสร้างและขับออกนอกเซลล์ของจุลินทรีย์
ทั้งนี้โปรตีนที่เกิดขึ้นจากการย่อยขนไก่โดยจุลินทรีย์นอกจากจะใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
สัตว์แล้ว เอนไซม์เคราติเนสที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เช่น การผลิตปุ๋ย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผงซักฟอก การผลิตก๊าชชีวภาพ
เป็นต้น
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สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ลักษณะเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายขนไก่จากดินของฟาร์มไก่ใน
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การคัดเลือกแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ skim milk agar plate
และนาแบคทีเรียที่สร้างวงใสบนอาหารดังกล่าวมาใช้ในการย่อยสลายขนไก่ และคัดเลือก
แบคที เรี ยที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งในการย่ อยสลายขนไก่ มาทดสอบผลของอุ ณหภู มิ และ
ค่าพีเอช ต่อประสิทธิภาพในการย่อยสลายขนไก่ ค่าปริมาณโปรตีน จัดจาแนกสายพันธุ์
ของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายขนไก่โดยใช้วิธีการย้อมสีแกรม ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา การทดสอบทางชีวเคมีและเทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุล
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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ผลจากงานวิจัยนี้ได้แบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus cereus, B. subtilis และ
B. siamensis ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายขนไก่ อีกทั้งยังทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ
อาทิ อุณหภูมิ และค่าพีเอชที่มีต่อประสิทธิภาพในการย่อยสลายขนไก่ จึงสามารถใช้
ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางการลดการกาจัดขนไก่ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งและนามาทาให้เกิด
ประโยชน์ รวมถึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์

ภาพที่ 1 การทาSpread plate บนอาหาร
Skim milk agar plate

ภาพที่ 2 การเกิดวงใสรอบโคโลนีของแบคทีเรีย
บนอาหาร Skim milk agar plate

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การจัดการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่าที่สุดด้วยวิธีการฮิวริสติกส์ :
กรณีศึกษา อ.ส.ค. จังหวัดสุโขทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: thanida02@gmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
ศึกษาและลดต้ นทุน ด้านโลจิ สติก ส์ของโรงานผลิตนมขององค์การส่งเสริ ม
กิจการโคนม (อ.ส.ค.) ในจังหวัดสุโขทัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรวมไปถึงเทคนิคในการลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่
ใช้เป็นแนวทางในการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดตามปัจจัยที่มีอยู่
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เพื่ อ ให้ เ จ้ า ของกิ จ การสามารถลดต้ น ทุ น ในการปฏิ บั ติ งานจริ งและใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงการผลิต รวมไปถึงการขยายกาลังการผลิตในอนาคตต่อไป

ภาพที่ 1 นมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่อง

15

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ภาพที่ 2 นมพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง

20 T
4-8 C°

20 T
4-8 C°

30 T
4-8 C°

30 T
4-8 C°



1,200

 U.H.T.
140C° 2

16






/4



 
67C°-69C° 15
Tank

8-10

20 T
4-8 C°
Tank
(



/ .
7

10



20 T
4-8 C°

Tank
U.H.T.



)



85C° 15

10 T
4-8 C°

5T
4-8 C°

5T
4-8 C°






(

7 )

5C°

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย-อ.ส.ค.
(ภาคเหนือตอนล่าง)
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนบ้านดง อาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช เจริญสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: suppanit_nit@hotmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
เดิ ม ที ปุ า ชุ ม ชนบ้ า นดง อ าเภอชาติ ต ระการ จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ทั้งปุาไม้ พืชพันธุ์ต่างๆ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุามากมายหลายชนิด
ต่อมาเริ่มมีการบุกเบิกปุาทั้งการตัดไม้ขายให้นายทุนต่างถิ่น บุกเบิกเพื่อทาไร่ของคนใน
ชุมชน ซึ่งมีการเปลี่ยนมือถือครองที่ดิน ชุมชนประสบภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้า
ทาให้ผู้นาอาวุโสของชุมชนสมัยนั้นเริ่มเห็นความสาคัญของปุาไม้จึงเกิดแนวคิดในการ
ดูแลและฟื้นฟูปุาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เมื่อผืนปุาแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
จึงเป็นที่ต้องการของประชาชนในการเข้ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรเป็นจานวน
มาก ซึ่งนามาสู่การลดลงของพื้นที่ปุาและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ทราบถึงปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชี วภาพของปุ าชุ มชนบ้ านดง อ าเภอชาติ ตระการ จั งหวั ดพิ ษณุ โลก อาทิ ปั จจั ย
ด้านแหล่งอาหาร ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านนันทนาการ ด้านสุขภาพอนามัย และด้าน
อื่นๆ และทราบถึงชนิ ดและปริมาณการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
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การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจครั้งนี้ไปให้กานัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ทราบถึง
ปัจจัยที่คนในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปุาชุมชนบ้านดง อีกทั้งยังมีชนิดของพืชพันธุ์และสัตว์ปุาที่อาศัยอยู่
ในปุ า ชุ ม ชนบ้ า นดงรวมถึง ปริม าณการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในปัจจุบัน เพื่อจะได้กระตุ้นจิตสานึกของคนในชุมชนถึงกฎ ระเบียบในการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของคนในชุมชน
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ภาพที่ 1 ปุาชุมชนบ้านดง

ภาพที่ 3 ตลาดชุมชน

ภาพที่ 2 พืชผักตามฤดูกาล

ภาพที่ 4 ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ตาบลบ้านดง
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การพัฒนาสบู่ก้อนจากสารสกัดฟักข้าว
นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: sirirat_p@psru.ac.th
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางส่วนใหญ่ในประเทศไทย นิยมนา
พืชหรือสมุนไพรไทยมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่
ค่อนข้างปลอดภัย มี ผลข้ างเคียงน้อ ย ราคาถูก ได้ รับความนิยมสูง ฟัก ข้าว เป็ นพื ช
อีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นพืชพื้นบ้านที่มีมานานในแถบชนบททั่วทุก
ภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีรายงานวิจัยเกี่ยวกับฟักข้าวที่มีคุณประโยชน์ กล่าวคือ
ในเยื่อหุ้มเมล็ดที่มีสีแดงในผลฟักข้าว มีสารพฤกษเคมีในกลุ่มแคโรทีนอยด์สูง โดยเฉพาะ
สารไลโคปีน และสารเบต้าแคโรทีน โดยเยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าวมีปริมาณเบต้าแคโรทีน
มากกว่าแครอท 10 เท่า มีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศ 12 เท่า ได้มีการสกัดเอา
สารส าคั ญ เหล่ า นี้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ในการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง
เนื่องจากสารสาคัญเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสสูง
สามารถน ามาใช้ ท ดแทนสารเคมี สั งเคราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยงานวิ จั ย นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
และพัฒนาสบู่ก้อนจากสารสกัดฟักข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดฟักข้าว
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากสารสกัดฟักข้าว ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทาให้
ผลิตภัณฑ์สบู่มีคุณสมบัติโดดเด่นขึ้น คือมีฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระ (ช่วยลดริ้วรอย) มีฤทธิ์
ยับ ยั้ งเอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นส (ช่ ว ยให้ ผิ ว ขาว) จุ ด เด่ น ของเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ คื อ มี ก าร
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เครื่องลดขนาดอนุภาค ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic
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Homogenizer) ลดขนาดอนุภาคของเนื้อสารสกัด เพื่อทาให้ส่วนผสมของสารสกัดและ
สบู่ มีลักษณะโปร่งใส เพิ่มความคงตัวของสารสาคัญ และควบคุมการปลดปล่อยกลิ่น
ของน้าหอมได้ดียิ่งขึ้น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ถ่ ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาผลิต ภัณฑ์ สบู่ก้ อน จากสารสกัดฟั กข้า ว
ให้แก่กลุ่มเปูาหมาย คือ สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าว
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การทาผลิตภัณฑ์สบู่ฟักข้าว ให้กับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรอิ น ทรี ย์ น เรศวร (สาขาวั ด พริ ก ) ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ภาพที่ 1 ผลฟักข้าว

ภาพที่ 3 การระเหยแห้งสารสกัด
จากเยือ่ หุ้มเมล็ดฟักข้าว

ภาพที่ 2 สีสารสกัดเยือ่ หุ้มเมล็ดและเนื้อฟักข้าว

ภาพที่ 4 สบู่ก้อนก่อนพัฒนา (ทาจากเนื้อฟักข้าว)
และ สบู่พัฒนาแล้ว (ทาจากเยือ่ หุ้มเมล็ด)

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การพัฒนาหัววัดทางเคมีไฟฟ้า
สาหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลิก
บนขั้วไฟฟ้าต้นทุนต่า ในตัวอย่างสมุนไพรไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
E-mail: anchanaph@psru.ac.th

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
1. สามารถสร้ า งเซนเซอร์ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ผ ลรวมของสารประกอบ
ฟีนอลิกด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟูาบนขั้วไฟฟูาต้นทุนต่ากราไฟต์จากไส้ดินสอที่ดัดแปร
ด้วยกราฟีนออกไซด์
2. สามารถประยุ ก ต์ เ ซนเซอร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ผ ลรวมของ
สารประกอบฟี น อลิ ก ในตั ว อย่ า งสมุ น ไพรไทยได้ โดยเที ย บผลการวิ เ คราะห์ กั บ วิ ธี
มาตรฐาน
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการตรวจวั ดผลรวมของสารประกอบฟินอลิกด้ว ย
เทคนิคทางเคมีไฟฟูาโดยมีเควอซิตินเป็นสารมาตรฐาน ร่วมกั บการใช้ขั้วไฟฟูาต้นทุนต่า
กราไฟต์จากไส้ดินสอ (PGE) ที่ดัดแปรด้วยกราฟีนออกไซด์ (GO) เป็นขั้วไฟฟูาทางาน
ขั้ ว ไฟฟู า PGE/GO ได้ ต รวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะด้ ว ยเทคนิ ค ไซคลิ ก โวลแทมเมตรี
จากการศึกษาพบว่าขั้วไฟฟูาที่ดัดแปรมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันทาง
เคมีไฟฟูาได้เป็นอย่างดีโดยใช้เทคนิคสแควร์-เวฟโวลแทมเมตรี ได้ช่วงของความสัมพันธ์
ที่เป็นเส้นตรงของการตรวจวัด 3 ช่วง คือ 0.060 - 0.27 M 1 - 10 M และ 100 900 M ขีดต่าสุดของการตรวจวัดที่อยู่ที่ 0.0361 M เมื่อนาไปประยุกต์วัดใน
ตั ว อย่ า งพบว่ า ไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ผ ลรวมของสารประกอบฟิ น อลิ ก ได้ เ ท่ า กั บ วิ ธี
มาตรฐาน Folin-Ciocalteu method เนื่องจากเทคนิคสแควร์-เวฟโวลแทมเมตรีเป็น
เทคนิคที่มีความจาเพาะ ดังนั้นจึงปรับวิธีการไปตรวจวัดเป็นเทคนิคแอมเปอโรเมตรี
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สาหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแอมเปอร์โรเมทรีพบว่าศักย์ไฟฟูาที่เหมาะสมอยู่ที่ 0.5
V เมื่อหาประสิทธิภาพในการตรวจวัด พบช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงอยู่ที่ 0.60
- 23 M และ 23 - 48 M และขีดต่าสุดของการตรวจวัดที่อยู่ที่ 0.2 M เมื่อนาไป
ประยุกต์วัดในตัวอย่างสมุนไพรไทยเทียบกับวิธีมาตรฐาน Folin-Ciocalteu method
พบแนวโน้มของปริมาณผลรวมฟิ นอลิกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยพบประมาณ
ฟินอลิกสูงสุดในใบกระเพรา รองลงมาคือใบโหระพา ใบมะรุม ใบมะกรูด ขิง และข่า
ตามลาดับ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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ภาพที่ 1 ปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของสารมาตรฐานเควอซิตินที่เกิดบนเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้น

ภาพที่ 2 ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง
ภาพที่ 3 ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็น
ในการตรวจวัดเควอซิติน บนขั้วไฟฟูา
เส้นตรงในการตรวจวัดเควอซิติน
PGE/GO ด้วยเทคนิคสแควเวฟโวลแทมเมตรี
บนขัว้ ไฟฟูา PGE/GO ด้วย
เทคนิคแอมเปอร์โรเมตรี

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมีเทน
จากน้ากากส่าด้วยการหมักร่วมกับกากน้าตาล
อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: chatchawin.n@gmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
น้ากากส่า คือ น้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอล มีลักษณะเป็น
ของเหลวข้น สีน้าตาลเข้มจนถึงดา กลิ่นคล้า ยกากน้าตาล มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
สารอิ น ทรี ย์ ค วามเข้ ม ข้ น สู ง และมั ก มี ส ารประกอบในกลุ่ ม ซั ล เฟต และฟี น อลเป็ น
องค์ ประกอบ ซึ่งเป็น สารกลุ่ มยั บ ยั้งการเจริญ เติบ โตของจุลิ น ทรี ย์ ท าให้ก ารบ าบั ด
น้ากากส่า ด้ว ยกระบวนการย่ อยแบบไร้อ ากาศ มั กประสบปั ญหาด้ านประสิ ทธิ ภาพ
การย่อยสลายที่ต่า แนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย่อยแบบไร้
อากาศได้ คือการใช้วิธีการย่อยร่วม (co-digestion) โดยใช้สับสเตรทชนิดอื่นที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้กากน้าตาล
เป็ น สั บ สเตรท ในกระบวนการย่ อ ยร่ ว มกั บ น้ ากากส่ า เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์และผลิตแก๊สมีเทน เนื่องจากกากน้าตาลเป็นวัตถุดิบ
ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นน้าตาลซูโครส ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสาคัญของจุลินทรีย์ใน
กระบวนการย่อยแบบไร้อากาศ โดยศึกษาอัตราส่วนและความเข้มข้นของน้ากากส่าและ
กากน้ าตาลที่ เ หมาะสมต่ อ การผลิ ต แก๊ ส มี เ ทน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพกระบวนการบาบัดน้ากากส่าจากโรงงานผลิตเอทานอล และผลิตพลังงาน
ทดแทนที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็น
หนึ่งในนโยบายส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้ น ทฤษฎีและผลการวิจั ยที่ไ ด้
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จึงสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และต่อยอดสู่การใช้งานจริง รวมถึง
นาไปใช้ในการอ้างอิงเชิงวิชาการสาหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยได้ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการด้านพลังงาน ยังสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สาหรับการพัฒนาและ
ออกแบบระบบบาบัดน้ากากส่าจากโรงงานผลิตเอทานอลได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ด้านพลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
งานวิจัยนี้มีการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และตีพิมพ์ล งใน
วารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนาทฤษฎีและผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และต่อยอดสู่การใช้งานจริง รวมถึงนาไปใช้ในการอ้างอิง
เชิงวิชาการ
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ภาพที่ 1 น้ากากส่าจากโรงงานผลิตเอทานอล

ภาพที่ 2 การดาเนินงานวิจัย

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การพัฒนาชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
ผ่านเครือข่ายไร้สายสาหรับผู้สูงอายุ
อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร
และอาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
E-mail: anchanaph@psru.ac.th
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
เนื่ อ งจากปั ญ หาการกลั้ น ปั ส สาวะไม่ อ ยู่ ห รื อ มี ปั ส สาวะเล็ ด ราดในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลานอนหลับ และถ้าเกิดปวด
ปัสสาวะขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สูงอายุมักจะคลาหาสวิทช์ไม่ค่อยเจอ เนื่องด้วย
สภาพภายในห้ องนอนที่มื ด หรื อมี แ ค่ แ สงสว่ า งสลั ว ทาให้ ม องไม่ เ ห็น หรื อ ไม่ ชัด เจน
นอกจากนี้ห้องนอนส่วนใหญ่มักจะติดตั้งสวิทช์ไว้บริเวณผนังตรงประตูก่อนเข้าห้องนอน
ทาให้เกิดความไม่สะดวกที่ผู้สูงอายุจะต้องลุกจากเตียงเพื่อเดินไปเปิดสวิทช์ไฟ บางครั้ง
อาจไปสะดุด สิ่งของที่ขวางทางอยู่ ก่อให้เกิดอันตรายได้โดยง่าย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เกิดจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้อายุทั้งสิ้น
ดังนั้ นวั ตถุ ประสงค์ ของการพั ฒนาชุ ดอุ ปกรณ์ ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์
ไฟฟูาแสงสว่างผ่านเครื อข่ายไร้สาย ก็เพื่ อนาไปใช้ ประโยชน์ ในการช่ วยให้ ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจ สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามอัตภาพ ไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและดารงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเอง
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ภายในพรมเช็ดเท้าจะมีเพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทาหน้าที่เปรียบเสมือนสวิทช์ที่คอยเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟูาแสงสว่างผ่ าน
อุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งสัญญาณที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูลนี้จะเป็นระบบ
ซิกบี (ZigBee) ซึ่งเป็นการสื่อสารไร้สายที่มีอัตราการรับส่งข้อมูลต่า ด้วยเหตุนี้จึงไม่มี
ความจาเป็นต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกด้วย
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การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
งานวิ จั ยเรื่ องนี้ เป็ นการสร้ างนวั ตกรรมเพื่ อน าไปใช้ ประโยชน์ ในการช่ วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ โดยนวัตกรรมนี้
จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องเข้าห้องน้าในเวลากลางคืนสามารถเปิด ปิดไฟได้
ง่ายเพียงแค่ใช้เท้าเหยียบลงบนพรมเช็ดเท้าที่อยู่ข้างเตียง

ภาพที่ 1 พรมเช็ดเท้าที่มีเพียโซอิเล็กทริคซ่อนอยู่ภายใน ภาพที่ 2 รูปทรงของส่วนภาคส่งสัญญาณ
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ภาพที่ 3 การทดลองใช้กับผู้สูงอายุ

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การวิเคราะห์ลวดลายผ้าพื้นเมืองของบ้านม่วงหอม
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาลายทอ
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สะท้อนอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: young_blood3@hotmail.co.th
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
1. ศึกษาและวิเคราะห์ลายทอผ้าของบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
2. การพัฒนาลายทอผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ประยุกต์ลวดลายจากศิลปะในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ลวดลายปูนปั้น
รอบฐานพระปรางค์ วัด นางพญา และลวดลายเครื่ องปั้น ดิ นเผาวัด ตาประขาวหาย
มาน ามาเป็ น แนวคิ ด ในการพั ฒ นาลวดลายผ้ า ทอให้ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ป ระจ าจั ง หวั ด
พิษณุโลก
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ลวดลายผ้าสามารถนาไปผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึกประจาจังหวัดพิษณุโลก
2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
3. เป็นแนวทางเลือกให้กับผู้บริโภค
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ภาพที่ 1 ลายไหใหญ่

ภาพที่ 2 ลายอุนาโลมยกฉัตร

ภาพที่ 3 ลายไหตาประขาว

ภาพที่ 4 ลายอุนาโลมยกชฎา
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พัฒนาการเตรียมเม็ดไมโครบีดและการปลดปล่อย
วิตามินอีเครื่องสาอางบรรจุน้ามันอะโวกาโด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: wisanuthongchai@hotmail.com

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
.

เครื่ องสาอางบารุงผิ วรู ปแบบเจลและครี มที่ มีส่ว นผสมของเม็ ดบีด ที่บ รรจุ
น้ามันอะโวกาโดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสสูง
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาการเตรียมผลิตภัณฑ์บารุงผิวที่มีเม็ดไมโครบีดน้ามัน
อะโวกาโดบรรจุอยู่ ซึ่งได้เตรียมเม็ดบีดโดยวิธีไอออนิกเจลเลชัน เม็ดบีดมีลักษณะกลม
ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 3016 นาโนเมตร มีค่า พีเอชเท่ากับ 8.6 ความคงตัวของ
วิตามินอีจากผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางโลชันน้ามั นอโวกาโดหลังจากเก็บไว้ที่สภาวะเร่ง ที่
อุณหภูมิ 4, 30 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งวิเคราะห์ปริมาณวิตามินอี
ด้ ว ยวิ ธี โ ครมาโทกราฟี ข องเหลวสมรรถนะสู ง พบว่ า ควรเก็ บ ครี ม และเม็ ด บี ด ไว้
ณ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะทาให้ วิตามินอีมีความคงตัวสูง และเพื่อปูองกันการ
สลายตัวของวิตามินอีในผลิตภัณฑ์ ควรกักเก็บวิตามินอีจากน้ามันอะโวคาโดด้วยการทา
เป็นเม็ดบีดจากกัมอะคาเซีย และพบคุณสมบัติน้ามันอะโวกาโดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง
(มีค่า IC50 เท่ากับ 378.62 มิลลิกรัมต่อลิตร) และมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสสูง
(ED50 เท่ากับ 11.66 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ซึ่งได้นาผลของการวิจัยข้างต้นนามาประยุกต์ใช้
ในการเตรียมเครื่องสาอางบารุงผิวรูปแบบครีมและเจลที่มีส่วนผสมของเม็ดบีดที่บรรจุ
น้ามันอะโวกาโดมาใส่ในสารก่อเจล Methyl cellulose เม็ดบีดมีการลอยตัวอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์เจลดีที่สุด
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การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สามารถนาความรู้ ที่ไ ด้จ ากงานวิ จัย น าไปผลิต เป็ นผลิต ภั ณฑ์ เครื่อ งส าอาง
รูปแบบเจลและครีมที่มีส่วนผสมเม็ดบีดเพื่อกักเก็บน้ามันอะโวกาโด
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ภาพที่ 1 การกระจายตัวของเม็ดบีดในผลิตภัณฑ์เจลและครีมอิมัลชัน

ภาพที่ 2 รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสาอางที่เตรียมได้ทั้ง 2 แบบ
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ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้
เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา อินทร์ประสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: usa.inprasit@hotmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
อินโฟกราฟิก (Infographic) ในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตของคนรุ่นใหม่ เป็น
การนาข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจานวนมาก มานาเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน เข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมด
ได้โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้นาเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ อีกทั้งเป็น เครื่องมือสื่อสารที่
ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่ง สามารถเข้ามาย่นหรือลดเวลาในการรับรู้ และการ
ท่องเที่ยว คือการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนานตื่นเต้น หาความรู้ การ
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนารายได้จากประชาชน
ชาวไทย และต่างชาติเข้าสู่ประเทศ มีการเดินทางได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน
โรงแรม หรือบริษัททัวร์ต่าง ๆ อย่างอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ยังเป็น
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมอันล้าค่า และในอาเภอศรีสัชนาลัยยังมี
แหล่งผลิตเครื่องเงินโบราณที่ มีชื่อเสียง เป็นงานฝีมือทุกขั้นตอนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
อย่า งเด่ นชัด แต่ ยังขาดการประชาสัมพั นธ์ที่ หลากหลายสู่การรับ รู้ใ นวงกว้า ง และ
ปัจจุบันความสาคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ มีบทบาทมาพัฒนาให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถกระตุ้นการรับรู้
ข้อมูลและขยายโอกาสการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความน่าสนใจในส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่ไป
ยังนักท่อ งเที่ยวซึ่ งเป็นกลุ่ มเปูาหมายได้ส ะดวกรวดเร็ว เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาธุรกิ จ
ท่องเที่ยวจนสามารถเพิ่มรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี หาก
ข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกรังสรรค์และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอินโฟกราฟิก ที่สวยงาม มี
คุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้ดูโดดเด่น
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น่าสนใจ เสริมสร้างสุนทรียภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
ที่ดี ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นตระหนักและให้ความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยอาศัยข้อได้เปรียบของลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรและความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงความเป็นไทยที่เป็นจุดขาย
สาคัญในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ด้านบวก
ที่สามารถผลักดันประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ให้คนใน
ชุมชนอยูร่ อดอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
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ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย องค์ความรู้ความรู้จากผลงานวิจัย ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอน
เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก แต่ละประเภท ต้องคานึงถึงเกณฑ์
ในการออกแบบ คือ 1.1ด้ า นตั ว อัก ษร 1.2 ด้ านภาพประกอบ 1.3 ด้ า นการจั ดวาง
องค์ประกอบ 1.4 ด้านเนื้อหา 2.ขั้นตอนประเมิน การรับรู้ และความเข้าใจสื่ออินโฟ
กราฟิกจากนักท่องเที่ยว ต้องคานึงถึงเกณฑ์การรับรู้ คือ 2.1 สื่อที่นาเสนอสามารถสรุป
ภาพรวมทาให้รับรู้ข้อมูลได้ครบถ้วน รวดเร็ว 2.1 สื่อช่วยให้เข้าใจง่ายต่อการรับรู้ข้อมูล
ลาดับเหตุการณ์ได้ 2.3 สื่อมีขนาดเหมาะสม ชัดเจน ง่ายต่อการรับรู้ 2.4 สื่อสร้างความ
เพลิดเพลินสามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ 2.5 สื่อโดยรวมมีความสวยงามน่าสนใจ
และชวนให้น่าติดตาม
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. น าผลงานวิ จั ย เผยแพร่ ไ ปสู่ ก ลุ่ ม เปู า หมายโดยเผยแพร่ ใ นวารสารทาง
วิชาการหรือการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ
2. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทางด้านเครื่องเงิน
โบราณ กลุ่มคลัสเตอร์ทอง-เงินสุโขทัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และสานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย บุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 1 อัตลักษณ์เครื่องเงินสุโขทัย
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ภาพที่ 2 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทางด้านเครื่องเงินโบราณ
กลุ่มคลัสเตอร์ทอง-เงินสุโขทัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
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รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทของผู้บริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: p.prakrongjai@hotmail.co.th
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
“การรู้เท่ าทั นสื่อ ดิจิทั ล ” เป็น ทักษะที่ สาคั ญสาหรั บพลเมือ งยุ คดิจิ ทัล ที่
จาเป็นต้องใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร งานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัลของผู้บริโภคจากนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ และศึกษากระบวนการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อตามสิทธิของผู้บริโภคจากผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือและภาคีเครือข่ายทางานรู้เท่าทันสื่อประเทศไทย เพื่อ ประโยชน์ใน
การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนและประชาชน ตลอดจนการสร้างสังคม
การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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ลักษณะเด่นของงานวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย ผสมผสานเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
จากการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของนักศึกษาใน
ฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้สื่อ อยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีนักศึกษาที่มีความ
คิดเห็นว่าเนื้อหาสารที่นาเสนอผ่านสื่อดิจิทัลทุกเรื่องเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ซึ่งแท้จริงแล้ว
ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เนื่องจากเนื้อหาสารต่างๆ ผ่านกระบวนการประกอบสร้าง จาก
ผู้นาเสนอตามเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันและอาจไม่มีกระบวนการตรวจสอบ คัดกรอง
หรื อ พิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งเหมื อ นดั งเช่ น สื่ อ สารมวลชนที่ อ ยู่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) จึงนาไปสู่การศึกษากระบวนการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อ พบว่า ผู้บริโภคสื่อ
ดิ จิ ทั ล จะต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะต่ า งๆ เป็ น องค์ ป ระกอบในการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ได้ แ ก่
1) ทัก ษะการเข้ า ถึ งสื่ อ (access) หมายถึ ง ความสามารถในการเข้ าถึ งสื่ อดิ จิ ทั ล
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2) ทักษะการวิเคราะห์สื่อ (analysis) หมายถึง สามารถจาแนก แยกแยะสื่อ 3) ทักษะ
การประเมิน (evaluate) หมายถึง สามารถประเมินคุณค่าของสื่อได้ และ 4) ทักษะใน
การสร้างสรรค์เนื้อหา (create) หมายถึง มีความสามารถในการผลิตเนื้อหาได้
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถนา
องค์ความรู้ทางทฤษฎีด้านกระบวนการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลไปใช้กาหนด
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สื่ อดิจิทัล
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนโดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อ
และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม สถาบัน
สื่อสารมวลชนที่มีบทบาทในการผลิตสื่อเผยแพร่ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้การเท่าทันสื่อดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกาหนด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้สื่อมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร สะท้อนความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิต
สื่อสร้างสรรค์ทั้งในบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค และสถาบันครอบครัวที่มีบทบาทใน
การส่งเสริมทักษะ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อของเยาวชนและสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อหรือความฉลาดทางดิจิทัลได้

ภาพที่ 1 พิธีเปิดการสัมมนานิเทศศาสตร์ “รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”
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การศึกษามรดกวัฒนธรรม ตาบลหนองกะท้าว
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
และอาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: nkhwanchanok@hotmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจองค์ความรู้มรดกวัฒ นธรรมชุมชน
ตาบลหนองกะท้าว และเพื่อศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมชุมชน ตาบลหนองกะท้าว
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลของการวิจัยมาจากรากฐานที่แท้จริงของชุมชน
ผ่านการตรวจสอบความตรงและถูกต้องจากคนในพื้นที่ อีกทั้งมีการเก็บรวมรวมมรดก
วัฒนธรรมดังกล่าวในรูปแบบของ pocketbook ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ต่อยอดในเชิงต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR: Community
Based Research) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง คือ มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนตาบล และชาวบ้านในตาบลหนองกะท้าว ในการสืบค้นข้อมูลมรดก
วัฒนธรรม และร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้มีความเที่ยงตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้สามารถเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา อนุรักษ์ สืบสานมรดกวัฒนธรรมชุมชน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง 6 ด้านที่พบจากการวิจัย ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของต าบลหนองกะท้า วที่ มี ก ารปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น ต่ อ ๆ มาตั้ งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น
เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิตของชาวหนองกะท้าว
กล่าวคือ ด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน แสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา การอพยพย้ายถิ่น
การตั้ ง หลั ก ปั ก ฐานของคนในอดี ต อั น เป็ น รากฐานของชุ ม ชนในปั จ จุ บั น
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ด้านศิลปะการแสดง คือ หมอลาเรื่องต่อกลอนเป็นศิลปะการแสดงที่พบในอดีต เป็นการ
แสดงเพื่อสร้างความผ่อนคลายในชุมชน ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี
และเทศกาล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนเกิดความรักและผูกพันกับท้องถิ่น อีกทั้งยัง
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของคนที่อาศัยอยู่ในตาบล ที่ถึงแม้ว่าจะอพยพหรือย้ายถิ่นมาจาก
ภูมิภาคใดก็ตาม ก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น พิธีกรรม หรืองานเทศกาล
ต่าง ๆ อีกทั้งยังพบว่าพิธีก รรม ประเพณีและเทศกาลที่ปรากฏในตาบลหนองกะท้าว
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เช่น การเลี้ยงปูุถึงแม้จะเป็นความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ ผี ห รื อ สิ่ งลี้ ลั บ แต่ ก่ อ นจะท าพิ ธี ก รรมบู ช าปูุ ดั งกล่ า ว จะต้ อ งท าบุ ญ โดยให้
พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีก่อนเสมอ ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล ประกอบด้วย ความเชื่อ โหราศาสตร์ การแพทย์พื้นบ้าน และอาหารพื้นถิ่น
พบว่าผู้คนที่อพยพมาจากต่างพื้นที่กัน มีความเชื่อแตกต่างกัน และมีลักษณะการทานาย
ทางโหราศาสตร์ ที่แตกต่างกันด้ว ย รวมถึงลั กษณะอาหารก็มี ความแตกต่ างกัน เช่ น
การกินข้าวเจ้าในกลุ่มคนนครไทยพื้นเมือง และการกินข้าวเหนียวในกลุ่มคนที่อพยพย้าย
ถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั่นหมายความว่าผู้คนที่อพยพมาจากต่างถิ่น
พวกเขาได้น าเอาวิถีชีวิต ความเชื่อ วั ฒนธรรมดั้ งเดิม มายึด ถือปฏิบั ติด้ วย ด้ านงาน
ช่ า งฝี มื อ ดั้ งเดิ ม ที่ พ บคื อ งานจั ก สาน เป็ น การจั ก สานสิ่ งของเครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น
และงานฝีมือพื้นถิ่นที่ต้องใช้ความประณีต ละเอียดลออในการประดิษฐ์สร้าง และด้าน
กี ฬ าภู มิ ปั ญ ญา ที่ พ บมี ป รากฏเพี ย งการละเล่ น พื้ น บ้ า นเท่ า นั้ น เป็ น การละเล่ น เพื่ อ
ผ่อนคลาย นิยมเล่นในงานเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ แต่ในปัจจุบันไม่ค่อย
นิยมเล่นแล้ว สิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์ที่ปรากฏในงานวิจัย ผ่านการสังเกต
การลงพื้นที่ภาคสนาม และการสัมภาษณ์โดยใช้เรื่องเล่าจากความทรงจาเป็นสื่อกลาง
ทาให้ได้ข้อค้นพบว่าเรื่องเล่าเป็นสิ่งสาคัญในการบันทึกความทรงจาในอดีต หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) สามารถสร้างคุณค่าให้เกิดอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชุมชนได้
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หนั งสื อ “มรดกวั ฒ นธรรมต าบลหนองกระท้ า ว อ าเภอนครไทย จั งหวั ด
พิษณุโลก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ผู้วิจัยได้นาไปเผยแพร่ยังสถาบันอุดมศึกษา

37

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสรรค์สร้าง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

และโรงเรียนในพื้นที่ตาบลหนองกะท้าว รวมถึงองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะท้าว
เพื่อใช้เป็ นข้อ มูลในการต่อ ยอดทางการท่ องเที่ยวชุมชน หรื อข้อ มูลเพื่อต่ อยอดทาง
วิชาการต่อไป

ภาพที่ 1 วัฒนธรรมนั่งแลบวชนาค

ภาพที่ 2 “โพธิ์เสด็จ” ตานานพื้นบ้าน
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ภาพที่ 3 หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเอง
ของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลนาเฉลียง อาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
อาจารย์สุเทพ คาเมฆ
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: Suthep.Khammek@gmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
.

การศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตาบลนาเฉลียง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่
มีกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุที่ประสบความสาเร็จที่สามารถพัฒนาความเข้มแข็งของ
กลุ่ม ให้ ยั่งยื นได้ ซึ่ ง “กลุ่ม กองทุ นสวั สดิ การผู้สู งอายุเ ทศบาลตาบลนาเฉลีย ง” เป็ น
ลักษณะกลุ่มที่เกิดจากการร่วมกลุ่มระดับ “พื้นที่” เป็นฐาน (Area-based) ของ
ประชาชนภายในชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในชุมชนให้ครอบคลุม ช่วง
ก่อนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่
การจั ด สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล สวั ส ดิ ก ารการจั ด การศพ การออมเงิ น เพื่ อ สู งอายุ
ศูน ย์บ ริ การผู้สู งอายุ ในชุ มชน การดู แลสุ ขภาพผู้ สู งอายุ การรวมกลุ่ ม สร้ า งงานของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
ลักษณะและแนวทางการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมกลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลนาเฉลียง หลักการสาคัญที่ได้เป็นข้อเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมในการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเอง
ได้ข้อเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้แก่ หนึ่ง ทุนทางสังคมต้องการผนึกกาลังกับทุนชุมชน
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อื่นๆ สอง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน (การมีพื้นที่และเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม)
สาม การขยายเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน (การสะสมและเพิ่มขึ้นทั้งเครือข่าย)
สี่ การจัดการและเสริมสร้างองค์ความรู้ (การพัฒนา จัดเก็บ และถ่ายทอดองค์ความรู้)
ห้ า การเสริ ม สร้ า งกิ จ กรรม (กิ จ กรรมวิ ช าการและนวั ต กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต )
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มกองทุนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งในระยะยาว
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สามารถนาองค์ความรู้ (ทุนทางสังคม) และรูปแบบ (การจัดสวัสดิการ) ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนากลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังไม่ประสบความสาเร็จ
หรือนารูปแบบไปประยุกต์ใช้กับการสร้างหลักประกันให้กับกลุ่มประชาชนอื่นๆ ในการ
สร้างหลักประกันทางชีวิตให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่
อยู่อาศัย การทางาน การมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และการบริการ
ทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ประชาชนต้องได้รับ
การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับให้ประชาชนในชุมชนต่อไป
40
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สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการการทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: Jadenatheeyoke@gmail.com
แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
.

1. เพื่ อสร้ างกระบวนการเครื อข่ า ยความร่ วมมื อด้ านการวิ จัย และบริก าร
วิชาการการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
2. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับงานเครือข่ายความร่วมมือได้
นาองค์ความรู้จากการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ในรูปแบบ Info graphics ที่ทาให้ผู้สนใจหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับงานเครือข่ายความร่วมมือสามารถเข้าใจกระบวนการได้อย่างง่าย และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับงานในหน่วยงานของตนเองได้
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
สามารถน าการสังเคราะห์อ งค์ความรู้ในกระบวนการสร้างเครือ ข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปประยุกต์ใช้
กับงานด้านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ เพราะได้สรุปวิ เคราะห์จากกระบวนการ ขั้นตอน
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง จากการทางานจริงกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
และบริการวิชาการในสภาพแวดล้อมและบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
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ภาพที่ 1 กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการการทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
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ภาพที่ 2 Safety Day 2019 วันแห่งความปลอดภัย โดยการสนับสนุนของสานักงานการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ให้ทุนสนับสนุนกับแม่ข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั และผลงานสร้างสรรค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

การพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวปิยวดี น้อยน้าใส
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: pla_cpe9@hotmail.com

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์การนาไปใช้ประโยชน์
.

จากผลกระทบทีแ่ หล่งทุนมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยปรับเปลี่ยน
การสนับสนุนทุนวิจัยไปอย่างรวดเร็ว และมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต้อง
ผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวด จึงเป็นเหตุให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยยังปรับตัวกับ
การเปลี่ ย นแปลงที่เ ป็น ไปอย่า งรวดเร็ วไม่ทั น ท าให้ การพั ฒ นาและการยื่ น ข้อ เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ไม่โดนใจแหล่งทุนด้วยเหตุที่ว่า
แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยต้องดูความคุ้มค่าของการลงทุน
ทางการวิจัย การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยดาเนิน
โครงการวิจัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่แหล่งทุนกาหนด ไม่มี การนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ที่ชัดเจนและไม่มีผู้ที่ได้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ชัดเจน พร้อมทั้งไม่เกิดการ
บูรณาการหลายศาสตร์ร่วมกัน ที่เรียกว่า การทาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ และไม่
มี ทิ ศ ทางหรื อ แนวทางการท าวิ จั ย ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ที่ จ ะยื่ น เสนอขอแหล่ ง ทุ น ภายนอก
ทาให้งบประมาณที่เสนอขอได้รับการจัดสรรน้อยลง จึงต้องการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
จั ด ท าเป็ น แผนที่ ทิ ศ ทางการวิ จั ย และเพื่ อ แนวทางในการยื่ น เสนอของบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าของการลงทุนทาง
การวิจัย ด้านการจัด สรรงบประมาณ ด้ านการบริหารจัดการ ด้านการติดตามและ
ประเมิ น ผล ด้ า นการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นผลกระทบ ด้ า นผลผลิ ต
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สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้และจัดทาเป็นแผนที่ทิศทางการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโครงการวิจัย จาก
งบประมาณแผ่ น ดิ น ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559–2562 เพื่ อ พั ฒ นาแผนที่
ทิศทางการวิจัย (research mapping) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
ลักษณะเด่นของงานวิจัย
เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์โครงการวิจัยโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 และศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนาไปใช้เป็นกรอบทิศทางการวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อยื่นเสนอขอแหล่งทุนต่อไป

ภาพที่ 1 แผนที่ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

