
การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร
Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

วันที่ 23 มีนาคม 2561  

ครั้งที่ 4  การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย  

 ประจำป พ.ศ. 2561   

 

รวมเลมบทคัดยอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และเครือขายเจาภาพรวม



 
ค ำน ำ 

 

รวมเล่มบทคัดย่อนี้ ได้รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย        

ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น  379  ผลงาน จาก  7  กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบบรรยาย 

จ านวน  144  ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์  จ านวน  235 ผลงาน เป็นดังนี ้

แบบบรรยาย  

กลุ่มที่ 1     ด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  จ านวน   22  ผลงาน        
            กลุ่มที่ 2    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  จ านวน   58   ผลงาน       
            กลุ่มที่ 3    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน   37   ผลงาน        
            กลุ่มที่ 4     ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน    4   ผลงาน  
        กลุ่มที่ 5     ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ านวน     10 ผลงาน 

กลุ่มที่ 6     ด้านการจดัการและการท่องเที่ยว  จ านวน    4 ผลงาน 
กลุ่มที่ 7     ด้านวิจัยสถาบัน         จ านวน    9 ผลงาน 

           แบบโปสเตอร์  
กลุ่มที่ 1     ด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  จ านวน    37  ผลงาน       

            กลุ่มที่ 2    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  จ านวน    55 ผลงาน       
            กลุ่มที่ 3    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ   จ านวน    90  ผลงาน  
            กลุ่มที่ 4     ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   จ านวน    20 ผลงาน 

กลุ่มที่ 5     ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ านวน      13 ผลงาน 
กลุ่มที่ 6     ด้านการจดัการและการท่องเที่ยว  จ านวน    13 ผลงาน       
กลุ่มที่ 7     ด้านวิจัยสถาบัน         จ านวน     7    ผลงาน 

 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และนักศึกษา ที่ให้

ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงาน และผู้สนใจทุกท่าน

ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์จากงานครั้งนี้ 

 

 

           คณะผู้จัดท า 



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ชีวสาธน์ ก่ิงแก้ว ลินดา นาคโปย กัญภร เอี่ยมพญา........................................................................................ 2 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
บุญธรรม  มาดี  วิชิต แสงสว่าง  อังคณา กุลนภาดล...................................................................................... 3 
สภาพ ความคาดหวังและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยครหูลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
อานุสิด มะโนสาน  พูนชัย ยาวิราช  ประเวศ  เวชชะ  สมเกียรติ ตุน่แก้ว…………………….……………………….. 4 
แนวทางการออกแบบลวดลายบนผลิตภณัฑ์เซรามิคจากลายดั้งเดมิของโคมล้านนา จังหวัดล าปาง 
ปัณณธร สมสรวย  นันทิยา สมสรวย.............................................................................................................. 5 
การพัฒนาสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ของครูประจ าการในสถานศึกษาท้องถิ่น ด้วยรูปแบบ e-CLIP 
กรณีศึกษา โรงเรียนวดัไทรเหนือ นครสวรรค์  
สุภาณี เส็งศรี  ธงชัย เส็งศรี............................................................................................................................. 6 
การอนุรักษ์ภูมิปญัญาช่างทอผ้าตนีจกในภาคเหนือตอนล่างผ่านการจัดท านามานุกรม 
วศิน ปัญญาวุธตระกูล  วรรณชลี กุลศรไีชย  ศรัญญา ละม่อมสาย.................................................................. 7 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้ในรายวิชา การผลิตดนตรี 2 (Production Skill 2) โดย
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 4MAT 
สรวิศ เขียนเสมอ.............................................................................................................................................. 8 
ผลการใช้สื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อุษา โพธิกุล  อนุชิตร แท้สูงเนิน  เพ็ญศรี ศรสีวัสดิ์ ……………………………………………………………………………… 9 
การศึกษาเหตุปัจจัยส าคัญทีส่่งผลต่อการบริหารจดัการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ซีเทคแปซิฟิค 
แววตา  พูลสวัสดิ์.............................................................................................................................................. 10 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้โปรแกรมจโีอมิเตอร์เกต็ชแพดที่มีต่อความคดิรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
จุฬาลักษณ์ สมหมาย  อุเทน ปุ่มสนัเทียะ......................................................................................................... 11 
การสร้างสื่อวีดิทัศนส์าธิติการวาดภาพทางพฤษศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรียนรู้การ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ (ทัศนศิลป์) 
จตุพล  โนมณี................................................................................................................................................... 12 
 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

ดนตรีในพิธีไหว้ครูพิณเพียตราชส านักกัมพูชา 
โสภณ  ลาวรรณ์.............................................................................................................................................. 14 
ผลกระทบจากการจัดการเรยีนการสอนโดยการใช้สื่อการสอน เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที ่ 
วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง  ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ  เฉลิมชัย สังโยคะ  ธีรภัทร์ พุ่มพลอย 15 
การถอดบทเรยีนความส าเรจ็ในการจัดการเรยีนการสอนของครูมืออาชีพ กรณีศึกษาครูคอมพิวเตอร์ ใน
โรงเรียนสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ธงชัย เส็งศรี  สุภาณี เส็งศรี............................................................................................................................. 16 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยม์หาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  
เพื่อพัฒนาทักษะให้นักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
วิลาสินี สุขกา..................................................................................................................................................  17 
วิเคราะหภ์าษาในคอลมัน์ “องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม” หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์
นพวรรณ  เนตรธานนท์.................................................................................................................................... 18 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การใช้
แผนที่ในการระบุลักษณะภมูิลักษณ์โดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
วัฒนชัย ปัญจิต  วริศรา  ตั้งค้าวานิช  เบญญาพัชร์ วันทอง........................................................................... 19 
การประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
ชฎาพร  สุขสงค์  วริศรา  ตั้งค้าวานิช  เบญญาพัชร์  วันทอง.......................................................................... 20 
การสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
อภิญญา  เอี่ยมพงษ.์........................................................................................................................................ 21 
การพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรม
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
พิมผกา แท่งทอง   อุเทน ปุ่มสันเทียะ.............................................................................................................. 22 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจดัการเรียนการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนิสติ
ปริญญาตร ี
ศุภสิทธ์ิ เต็งคิว  สภุาณี เส็งศรี  กอบสุข คงมนัส............................................................................................... 23 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวยั ช้ัน
ปีท่ี 3  
อรทัย บุญเที่ยง   สุนี บุญพิทักษ์...................................................................................................................... 25 
  
  
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และคุณภาพข้อมลูทางบัญชี 
ของผู้ท าบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 
สิริศักดิ์ รัชชุศานติ........................................................................................................................................... 26 
บทบาทและปฏสิัมพันธ์ของตัวละครเอกชายหญิงในนวนิยายเรื่องกรงกรรม 
ภัทรลักษณ์  ชินประภาพ   ประภาษ เพ็งพุ่ม.................................................................................................. 27 
การแปรรปูวรรณกรรมและอนุภาคในนาคี 
ชญานิน  เลี่ยงอิ้ว  ศิรโรจน์  ศุภเวทย์เวหน  ธีรพัฒน์  พูลทอง........................................................................ 28 
รูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายค้ าประกัน ฉบับท่ี 21 ปีพ.ศ. 2558 ของประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 
ชาตรี  จ าลองกุล.............................................................................................................................................. 29 
การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่มีผลต่อการมีบุตร กรณีศึกษาต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
ศศิประภา อินหา  ดลยา ช านาญ  อรรฆยา เซ็นเครือ..................................................................................... 30 
การพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับวิสาหกจิชุมชนด้วยบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกส์  
ศศิประภา ทิพย์ประภา.................................................................................................................................... 31 
คุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ าเภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก 
กณวรรธน์  อุ่นจันทร์  พัทธดนย์  ธรรมกลุ...................................................................................................... 32 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตร กรณีศกึษาอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 
นฤภร แก้วมิ่งตระกูล  ชนารดี ตรสีอน  อรรฆยา เซ็นเครือ.............................................................................. 33 
การศึกษาการกวดวิชาของนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก 
ชุตินันต์ ใบตอง  นิติภูมิ ศิลธรรม  อรรฆยา เซ็นเครือ..................................................................................... 34 
รูปแบบการสร้างสื่อแอนิเมชันฉบบัภาษาจีนเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วจังหวัดล าปาง  
สิริรตัน์  วาวแวว เอกวิทย์ เมธาชยานันท์  นิชธาวัลย์  ฟูค า............................................................................. 35 
วิเคราะหค์ุณคา่เพลงกล่อมเด็กที่มผีลต่อชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้านศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว  
จังหวัดยโสธร 
อุไรวรรณ  สิงห์ทอง หน่ึงฤทัย ม่วงเย็น อรรทยา ไชยเสนา จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม รัศมี  ราชบุรี............................. 36 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชาติตระการ 
สัจจา  บรรจงศิริ   บ าเพ็ญ  เขียวหวาน  สุธิดา  มณีอเนกคุณ  ปาลรีัตน์  การดี............................................ 37 
 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

ต านานพระยาโคตรบองในความทรงจ าของชาวพิจิตร: กรณศีึกษาต าบลเมืองเก่าและต าบลโรงช้าง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร 
กุลภัทรา รุ่งเจริญ  บุษราพร อินทรักษา แทนทัย บ ารุงชล ศศิธร ยอดนุ่ม อุทุมทอง นวลป้อง ภัครพล แสงเงิน 39 
การศึกษาวิเคราะห์ความเช่ือต่อศาลปู่ตาและศาลน้ าค า:กรณีศกึษาต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวดั
ขอนแก่น 
สิริยากร สุโพธิ์  กฤตภาส บ ารุง  ภัครพล แสงเงิน........................................................................................... 40 
การศึกษาวิเคราะห์หลักทิศ 6 ของเหตุการณ์จากตัวละครในวรรณกรรม เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระ
คลัง (หน) 
ธราธร เกิดใหม่  ศราวุฒิ ทรัพย์นาคี  ภัครพล แสงเงิน.................................................................................... 41 
การเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติอินโฟกราฟิกส์เป็นฐาน 
สุรีย์พร  ใหญ่สง่า............................................................................................................................................. 42 
การศึกษาวิเคราะห์แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่องลูกอีสานของค าพูน บุญทวี 
จริยา คุ้มมา  ณัฐพล วงค์คงค า  ภคัรพล แสงเงิน............................................................................................ 43 
นวนิยายชุด “ลูกไม้ของพ่อ” : การวิเคราะห์เชิงนิเวศส านึก 
พรพารัตน์ สุขชาวนา  เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์   ขวัญชนก นัยจรัญ................................................................ 44 
การจัดการเรยีนรู้แบบโครงงานเปน็ฐาน (Project-Based Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการ
ผลิตภาพยนตร์สั้น 
อารีรัตน์  ใจประดับ......................................................................................................................................... 45 
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากรวมเรื่องสั้นชุดอสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง 
ฌิชกมล ค ารินทร์  ศิริรตัน์ จันทรท์อง  ขวัญชนก นัยจรัญ………………………………………….……………………….. 47 
การศึกษาการใช้ส านวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะ 
กันต์กวี เกิดเข้ม  นฤมิตร อินทร์ศวร  ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า................................................................................... 48 
การวิเคราะห์ความขัดแย้งในเรื่องสั้นรางวัลซไีรต์ ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง 
พนิตนันท์  บุญมี วิมลรัตน์  จ่ายก  ขวัญชนก นัยจรัญ.................................................................................... 49 
กลวิธีการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาออนไลน ์
ศักดิ์เดช แย้มเอิบสิน  จารุวรรณ  เบญจาทิกุล................................................................................................ 50 
การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภณัฑ์เหด็แครงแปรรูป บ้านนาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ  พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต........................................................................................... 51 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 
 สมศักดิ์  ค าศรี  สานิตย์ กายาผาด  สมลักษณ์ พรหมมีเนตร   ขวัญหทัย ยิ้มละมยั..................................... 52 
การมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ภูมิปญัญาการท าตู้ไม้สักโบราณบ้านขวาง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย 
ณัฐพร  นุ่มพรม  รุ่งโรจน์  ฝ้ายเยือ่................................................................................................................. 53 



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

การศึกษาความสามารถในการใช้รปูไวยากรณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศลิป์ภาษาญี่ปุ่น 
วรรณกร ปัญญาสิทธ์ิ   สุพรรษา ฉิมพาลี   กนกรัตน์ ปิลาผล......................................................................... 54 
การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของพาข้าว ในต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
จุลีพร   สุดแก้ว  ธนาวรรณ   สุทธิสนิทพันธ์  กฤษณา   ชาญณรงค.์.............................................................. 

 
55 

อิทธิพลนิทานไทยเรื่องแก้วหน้ามา้ที่มีต่อนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา 
พัชรินทร์  อนันต์ศิริวัฒน…์…………………………………………………………………………………………………………………   56 
การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมพลังชุมชนของสมาพันธ์ชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัด
ปทุมธานี 
น้ าผึ้ง  พลับนิล………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 
เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2555 – 2556 : การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน 
ช่อผกา  ดวงมาลา  โชติวรรณ  เขยีวบุตร  ขวัญชนก  นัยจรัญ....................................................................... 58 
แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพ้ืนบ้าน ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ า 
ทะเลสาบสงขลา 
กรฤต  นิลวานิช.............................................................................................................................................. 59 
บทบาทของพิธีศพ : กรณีศึกษาพิธีศพจากต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
กุลกันยา สเุมรไุหว   ศิริลักษณ์ จนัทร์นาค   รัตนภรณ์ พุ่มคง   สุกญัญาโสภี  ใจกล่ า.................................... 60 
ภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก (กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) 
มณีรตัน์   เพ็งพาด  มณฑาทิพย์  จวงแย้ม  สุกัญญาโสภี  ใจกล่ า................................................................... 61 
การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิลเพ่ิมมลูคา่ บ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
วรชัย กลิ่นโพธ์ิหอม  สมฤทัย สุกใส  ทัศนีย์ ปัทมสนธิ.์................................................................................... 62 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
นัทธมน  วรรณไพบูลย์   นลินี  เหมาะประสิทธ์ิ.............................................................................................. 63 
การรับรูคุ้ณภาพในการให้บริการมอีิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารบริษัทจัดหางานต่างด้าว  
ในจังหวัดก าแพงเพชร 
จินตนา  อ่อนส ารี……………………………………………………………………………………………………………………….. 65 
ต้นทุนการต่อเรือแข่งจังหวัดน่าน 
อธิปัตย์ สายสูง   วันวิภา  ค ามงคล  สมบรูณ์ กุมาร........................................................................................ 67 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร: กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพรไลยุ่ง 
ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน 
อัจฉราภรณ์ พูลยิ่ง   อัจฉราภรณ์  ชัยนันทนาการ   ธิตินันทน์ กุมาร............................................................. 68 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ ในการช าระหนีผ้่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ เขตกรุงเทพมหานคร 
อัจฉราพรรณ  ปันบุตร.................................................................................................................................... 69 
การศึกษาการใช้เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้า (Slow Motion) เพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องในภาพยนตรโ์ฆษณา
รณรงค์โรคอ้วน 
ทนงศักดิ์  สุวรรณรัตน์.................................................................................................................................... 70 
ค าที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย 
ธิดารัตน์ พรมสม้ซ่า  วรรณิศา ชาญประโคน  สุชาดา เจียพงษ.์..................................................................... 71 
วาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอ่ืน”ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์  
ชัญญานุช  ขุนนา  รัตนา อยู่มา   รัตนาวดี  ปาแปง……………………………………………………………………….. 72 
วัจนกรรมการน าเสนอข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ 
นิตยา  มูลปินใจ.............................................................................................................................................. 73 
การใช้ค าเรียกขานในภาษาหลม่ อ าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
ชยาลินี ไฝแก้ว  ดารารตัน์ จันทร  ลลิดา นามใหม่  สุชาดา เจียพงษ.์............................................................. 74 
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 
จารีญา จูชาวนา   พรวิภาวรรณ์ เทศแก้ว   วาสินี มีเครือเอี่ยม……………………………………………………….. 75 
การวิเคราะห์ความต้องการและปญัหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีภาคเหนอื
ตอนล่างของประเทศไทย 
นันท์นภัส  วิริยะเศรษฐ์สกุล  ภคพร วัฒนด ารงค์............................................................................................. 76 
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ หมู่บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 ต าบลวงฆ้อง อ าเภอ 
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
สกาวเพชร กล้าหาญ  ไชยรตัน์ ศริินคร............................................................................................................ 77 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มเพื่อบริหารจัดการขยะมลูฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านพันเสา อ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณโุลก 
ชวกร แป้นโพธ์ิกลาง  กมลภพ ยอดบ่อพลับ.................................................................................................... 78 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนบ้านหนองมะคัง หมู่
ที่ 7 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
ปรีชา เรืองฤทธิ์  พึงรัก  ริยะขัน..................................................................................................................... 79 
ศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สู่นายอภิชาติ คัญทะชา หัวหน้าวงอัสลีมาลา 
วิชัย  มีศรี........................................................................................................................................................ 80 
อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พรธิดา สีค า  จริพงษ ์จันทร์งาม…………………………………………………..…………………………………………………… 81 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

การศึกษาการใช้ค ากรยิาช่วยแสดงทัศนะภาวะที่มีความถี่สูง ในหนังสือนวนิยายเรื่อง 
แฮรี่พอตเตอร์ตอนศลิาอาถรรพ์โดยใช้คลังข้อมูล 
เบญญาภา หมอนเมือง  วัลภา ภมูิศร  และ  ทิศากร  ไชยมงคล.................................................................... 82 
ผลกระทบของการหย่าร้างที่มีต่อความส าเร็จทางการศึกษาของบุตร 
อรรฆยา เซ็นเครือ........................................................................................................................................... 83 
ประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบตัิกีตาร์คลาสสิคจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัตเิดี่ยว 
มุทิตา นาคเมือง............................................................................................................................................... 84 
ภาพแทนชาย-หญิงท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ 
สุภาภรณ์  จันทร์แจ้ง  ชยาทิตย์  อินน้อย  รัตนาวดี  ปาแปง......................................................................... 85 
  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การพัฒนาสูตรน้ าเคลือบโดยใช้ดนิเขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดโลไมต์และเฟลสปาร์ ส าหรับ
ผลิตผลิตภณัฑส์โตนแวร ์
วิมล ทองดอนกลิ้ง........................................................................................................................................... 86 
ระบบสบืค้นสาเหตุปญัหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนตเ์บื้องต้นโดยใช้เทคนิคออนโทโลย ี
เทพนที  โพธิ์จันทร์  สมชาย เล็กเจริญ........................................................................................................... 88 
การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยส าหรับตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า : กรณีศึกษาคุณภาพแม่น้ าน่าน จังหวัดพิษณุโลก 
วิลาวรรณ  ปานสนม   ศรัญญา ทองสุข…………………………………………………………………………………………….. 89 
การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าส าหรับการขยายพันธ์ุเอื้องล าต่อ 
ศศิภา สังข์ล าไย  วราภรณ์ ฉุยฉาย   รัตนะ ยศเมธากุล................................................................................... 90 
การหาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุย๋เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศม ี
สมบัตยิ์  มงคล ชัยชนะ ปิยะพงษ์..................................................................................................................... 91 
การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าส าหรับการขยายพันธ์ุกล้วยไม้กะเรกะร่อน 
แพรวพรรณ สนเท่ห ์  วราภรณ์ ฉุยฉาย  รัตนะ ยศเมธากลุ............................................................................ 92 
การศึกษาการผลติโปรตีนข้าวผงท่ีละลายน้ าได้จากข้าวและร าข้าว 
นับดาว  มากจุ้ย เหรียญทอง สิงหจ์านุสงค์ ทิพวรรณ ทองสุข......................................................................... 93 
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ ามะพรา้วต่อการเกดิพืชตน้ใหม่ในเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปดิ  
นันทกร  แก้วพเนา ขนิษฐา สมตระกูล  วราภรณ์ ฉุยฉาย………………………………………………………………. 94 
การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรตีผสมเสรจ็ กรณีศึกษาตัวอย่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
คอนกรีตผสมเสรจ็แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก 
ปุณณทตั งามข า  ณัฐพร ตั้งเจริญชัย  สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์  อลงกรณ์ เมืองไหว  ธัชชัย เทพกรณ์................. 95 
ผลของกรดแอสคอร์บิกและแคดเมียมต่อการเจริญเติบโตของบัวหลวงในหลอดทดลอง 
สุพัตรา โพธิ์กล่ า   ขนิษฐา สมตระกูล  วราภรณ์ ฉุยฉาย................................................................................ 96 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการสกดัน้ ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก 
ยสินทิน ี เอมหยวก........................................................................................................................................... 97 
ผลกระทบของพฤติกรรม วีรันดลี ต่อหน้าตัดคาน เซลล์ลู่าบีม ภายใต้ point load 
ณัฐพล  ผู้วัฒนาวงศ์  กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ....................................................................................................... 98 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์งานหตัถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน 
สมชาย  บุญพิทักษ์......................................................................................................................................... 99 
การประยุกต์ใช้ระบบคลัชส่งก าลังในระบบปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง 
วิจิตร  ไสยาศรี  ชานนท์ บุญมีพิพิธ................................................................................................................ 100 
การศึกษาสหสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความช้ืนของดินในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว อ าเภอช่ืนชม 
จังหวัดมหาสารคาม 
ภาสกร  จ าปางาม…………………………………………………………………………………………………………………………… 101 
การส ารวจเพื่อวิเคราะห์คณุภาพแหล่งน้ า 
จักรตรา  บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา    อันวา ดอเลาะ  ชานนท์ บุญมีพิพิธ.................................................... 102 
Characterizing Fuzzy Ideals with Thresholds of Semigroups by Subsets of the Real Closed Interval 
{0,1} 
อัครพล  พรมตรุษ  อรรถพล ภูมลิา  พงษ์พันธ์ จุลทา.................................................................................... 103 
การสร้างแผนที่ความสูงเชิงตัวเลขที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว อ าเภอ 
ช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม 
ศักรินทร ์ ฤทธิสอน…………………………………………………………………………………………………………………………. 104 
แบบจ าลองไข้ปวดข้อยุงลาย 
ถิรภัทร  มีส าราญ............................................................................................................................................. 106 
การวิเคราะห์เปรียบเทยีบการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอของกุ้งก้ามกรามเมื่อถูกกระตุ้นด้วย LPS 
รัตติกรณ์ ธรรมสอน  รัตน์สดุา ยะป้อม  อ านาจ เพชรรุ่งนภา......................................................................... 107 
การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ของที่ระลึกกลุม่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรม
ของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
มานะ   อินพรมมี............................................................................................................................................. 108 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ต าบลหนองหลมุ อ าเภอ 
วชิรบารมี จังหวัดพิจติร 
ธัญญารตัน ์ จันทร์อยู่  พิมรินทร์ คีรินทร์......................................................................................................... 109 
การพัฒนาเกม เชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลการตลาด 
ปัญญา กะล าพา  สณัห์หะพงศ์ ชูกะสิพันธ์   ยอดเพชร ทองขาว.................................................................... 111 
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ NOSTRA Map APIs 
อรณิช  ปีแหล่   นันทพร  สระทองปาน  จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาด   พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์……………………… 112 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

การเปรยีบเทียบวิธีการหาค่าของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน 
กัญญ์กุลณัช  อานุภาพ  พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว................................................................................................. 113 
อัลกอริทึมการคดัแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย 
อมรรัตน์  ผลนา  พีรพล ค าพันธ์  พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ์  จิรารัตน์ เอี่ยมสะอาด...................................... 114 
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก 
คงเดช พะสีนาม   ธันวมาส กาศสนุก  วีรชัย อาจหาญ.................................................................................. 115 
การประยุกต์ใช้ Deep learning เพื่อคัดแยกภาพ ชาย-หญิง 
ณัฐพงศ์  พรสุทธิพันธุ ์ พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรปีระพันธ์  จิรารัตน์  เอี่ยมสะอาด  ชิตณรงค์  เพ็งแตง...................... 116 

(λ,μ)-ไอดีลวิภัชนัยของกึ่งกรุปไตรภาคในเทอมของเซตย่อยของ [0,1] 
อุมาพร สุขมามอญ   วราพร สหีะวงษ์   พงษ์พันธ์ จุลทา................................................................................ 117 
ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ท่ีเพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ 
นฤมล นนทะน า    อรสา  เตติวัฒน์.................................................................................................................. 118 
ระบบบรหิารจดัการข้อมลูสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง อ าเภอดอยหล่อ จงัหวัด
เชียงใหม ่
วาสนา ดวงค า   ธนากร ศรีเป็ง   สุรีนาฎ มะโนลา.......................................................................................... 119 
ระบบบรหิารจดัการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
วาสนา ดวงค า  ธนากร ศรเีป็ง   สุรีนาฎ มะโนลา.......................................................................................... 120 
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด ารดิ้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง   
ศรีสมร อ้นคง    อรสา  เตติวัฒน์.................................................................................................................... 121 
การประยุกต์ใช้ระบบภูมสิารสนเทศ เพื่อศึกษาการกระจายตัวของเฟริ์นในวนอุทยานน้ าตกตาดสูง จังหวดักาฬสินธุ ์
ระพีพัฒน์ พอกสนิท  นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี  สาธิต แสงประดิษฐ์  นุชนาฎ บัวศรี........................................ 122 
สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรยีนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่าน 
สุนิษา เจนจบ   อรสา  เตติวัฒน์...................................................................................................................... 124 
การพัฒนาเว็บไซต์ในการจดัการเรยีนการสอนส าหรบันักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด 
กฤติเดช  จินดาภัทร์  สามารถ  ยืนยงพานิช  ศศิกัญชณา  บุญนาค……………………………………………………. 125 
การเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการสูบน้ าแบบปั๊มคลัทซ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรณี พ้ืนท่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบล อ่างหิน อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี 
ธรรมนญู  เพชรศรี............................................................................................................................................ 126 
เครื่องควบคุมอณุหภูมิน้ าอัตโนมตัสิ าหรับตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ า 
เทิดพันธ์ุ ชูกร  ภิญโญ ชุมมณี.......................................................................................................................... 127 
  
 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
การเปรยีบเทียบวิธีการตรวจหา Microfilaria ในแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า โดยวิธี modified Knott’s 
concentration และ capillary tube technique 
นเรศ พูลอนันต์  นิสารัตน์ พูลอนันต…์……………………………………………………………………………………………. 128 
การศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน 
ของผู้สูงอายุ ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์
สุนทรีย์ จรทอง นูรอีมาน เส็งสะ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น………………………...………………… 129 
ผลของรูปแบบการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จดุเกิดเหตุของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 
วรรณพร  บุญดา…………………………………………………………………………………………………………………………… 130 
ผลการด าเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพระ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ ์ สมภาส สงวนวงศ์วิจิตร  อรณติ สงวนวงศ์วิจิตร  วลัยพร พงษ์มณี   ปิยรตัน์ ชูมี       
อวินนท์ บัวประชุม.......................................................................................................................................... 132 
  
ด้านการจัดการและการท่องเท่ียว  
แผนแม่บทการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ
อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ   สิรยิุพา เลิศกาญจนาพร   สรียา ทรัพย์ศิริ   กรรณิการ์ มอญแก้ว........................... 133 
การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณศีึกษา : 
ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 
มานพ  ชุ่มอุ่น  อาชวิน ใจแก้ว......................................................................................................................... 134 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดแพร ่
นฤพนธ์  เลิศกาญจนาพร   สริิยุพา เลิศกาญจนาพร……………………………………………………………………………. 136 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เปรยีบเทียบระหว่างการใช้อุปกรณ์การปลูก
แบบมาตรฐานและการใช้อุปกรณก์ารปลูกแบบประยุกต์ 
สิริยุพา เลิศกาญจนาพร   อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ   สรียา ทรัพย์ศริ ิ   กรรณิการ์ มอญแก้ว......................... 137 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวเมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
เผด็จ ทุกข์สญู  สุมลมาลย์ อรรถวฒุิชัย  จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต  ชนกภร สุขลาภ................................................. 138 
การประยุกต์ใช้กิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุพิน  พิพัฒน์พวงทอง..................................................................................................................................... 139 
แนวทางการสืบสานศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูสู้่การท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดบ้านสร้าง 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ธนภูมิ  ปองเสง่ียม........................................................................................................................................... 140 



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสันทรายต้น
กอก ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
มานพ  ชุ่มอุ่น  อาชวิน ใจแก้ว......................................................................................................................... 141 
ความเป็นผู้น ากับการกระตุ้นนวตักรรมองค์กร 
บุญญานุช  ชีวาเกียรตยิิ่งยง.............................................................................................................................. 143 
การรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์กรและความตั้งใจที่จะลาออก: การศึกษาเชิงประจักษ์ของข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวนในเขตภาคเหนือประเทศไทย 
ปิยะวรรณ คุ้มญาติ   ซินเนีย รัติภทัร์   เนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์............................................................... 144 
  
ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือทอ้งถิ่น  
การศึกษาปัญหาการจดัการขยะโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหมสุ่ขเกษม 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
เพชรายุทธ แซ่หลี  วชิระ วิจิตรพงษา   หทัยธนก พวงแย้ม…………………………………………………………………… 145 
เครื่องปั้นดินเผาสร้างสรรค์ : กรณศีึกษาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดสงขลา โดยเคลือบขี้เถ้าแกลบข้าว
สังข์หยด 
พีรพงษ ์ พันธะศรี............................................................................................................................................. 146 
การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการจัดการขยะของต าบลบึงระมาณ อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 
หทัยธนก พวงแย้ม   เพชรายุทธ แซ่หลี   วชิระ วิจิตรพงษา.......................................................................... 147 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลท้ายดง อ าเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ ์
กัณฑรรีัตน์ ศรเีบญจมาศ  ธีรภัทร ์พุ่มพลอย  วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผอ่ง  ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  ศักย์ชัย เพชร
สุวรรณ  มลวภิา เมืองพระฝาง........................................................................................................................ 148 
  
ด้านวิจัยสถาบัน  
การพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร ด้วยโปรแกรมจูมลา 
จีราวรรณ  ทองลิ้ม.......................................................................................................................................... 149 
การพัฒนาฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรส์าขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
วันเพ็ญ  ตรงต่อกิจ วีระ  นาคผู้........................................................................................................................ 150 
แนวทางการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต็ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 
สุชิน  เขียวเนตร  เชษฐลักษณ์   กลิ่นมาลี....................................................................................................... 151 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบบรรยาย 

 
หน้า 

การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
ปิยาภรณ์   ณ เชียงใหม่   ศิริพัสตร์ ถาอ้าย.................................................................................................... 152 
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรในการเข้าถึงสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 
โสภณ  พินิจกิจเจริญกลุ  ปณิธาร บัวเผื่อน..................................................................................................... 154 
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
ดลยฤทธิ์  เสฏฐสุวจะ  เจษฏา โพธิ์จันทร์  วชิระ วิจิตรพงษา.......................................................................... 155 
เก้าศิษย์เก่าเกยีรตยิศ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
สิรลิักษณ์  วงศ์ประสิทธ์ิ  ปองภพ ด้วงน้อย...................................................................................................... 156 
การพัฒนาการจดักิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560 
พนาวัน  เปรมศรี.............................................................................................................................................. 157 
แนวทางการพัฒนาระบบยมื-คืนหนังสือด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
คม  กันชูลี  อัจฉราพร  แย้มเหมน็   สมภพ มุสิกร.......................................................................................... 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธปิไตยส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศกึษาใน
เขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group” 
ประพันธ์  นัยเนตรสุวรรณ………………………………………………………………………………………………………………… 160 
ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวการศึกษาคณติศาสตร์ ทีส่อดคล้องกับชีวิตจริงท่ีมีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความ สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ทนงเกียรต ิ พลไชยา……………………………………………………………………………………………………………………….. 161 
ผลการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไรส้าย m-learning เรือ่ง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
กนกกร  พรชัยกุลวงษ.์...................................................................................................................................... 163 
การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
สุรรตัน์ บุญประสิทธ์ิ  ณริดา  เวชญาลักษณ์………………………………………………………………………………………… 164 
แนวทางส่งเสริมการจดัการเรียนรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น 
ฐิติรดา เปรมปรี………………………………………………………………………………………………………………………………. 165 
ผลการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
ณัฐทิญาภรณ ์ การะเกตุ…………………………………………………………………………………………………………………… 166 
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในการสอบ TOEIC โดยการใช้แบบฝึกหัดการฟัง Mock 
TOEIC 
จีรสดุา  เกษมสุข…………………………………………………………………………………………………………………………….. 167 
การศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์ 
สุดารตัน ์ จันทร์ศรี  นิคม  นาคอ้าย………………………………………………………………………………………………….. 168 
การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
กมลวรรณ  นาจุ้ย  นิคม  นาคอ้าย……………………………………………………………………………………………………. 169 
การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสรา้งทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวจิารณญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
พีรศักดิ์    แก้วจัง…………………………………………………………………………………………………………………………… 170 
การศึกษาปัญหาในการด าเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้องสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 
ทนง  มาไชยนาม  นิคม  นาคอ้าย…………………………………………………………………………………………………….. 172 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการท างานของ
กระบอกสูบ 
สุรสิทธ์ิ  แสนทอน   เกียรติศักดิ์ ยมเกิด…………………………………………………………………………………………….. 173 
การพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะคณติศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร 
วัชราภรณ ์ ปาละวันนา…………………………………………………………………………………………………………………… 174 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจความเช่ียวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 3 
สุธาสิน ี สังฤทธิ ์ สมหมาย  อ่ าดอนกลอย…………………………………………………………………………………………... 175 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
รัฐนันท์  สุนันทวนิช  นิคม  นาคอ้าย…………………………………………………………………………………………………. 176 
การศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2  
ศุภลักษณ ์ ศรีรุวัฒน ์  สมหมาย อ่ าดอนกลอย…………………………………………………………………………………….. 177 
การใช้เว็บการจัดการความรู้ภมูิปญัญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียน 
วุฒิชัย  พิลึก  ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์   สิริพร ปาณาวงษ์  มงคล ศัยยกุล……………………………………………………. 178 
การจัดการเรยีนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล็อคแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
นัทกาญจน ์ ง้วนจินดา  วุฒิชัย พิลึก  ไชยรัตน์ ปราณ…ี………………………………………………………………………… 179 
การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บรหิารสถานศึกษาในจังหวัดพิจติร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 
ศิราภรณ ์ ยาแก้ว  ณิรดา  เวชญาลักษณ์……………………………………………………………………………………………. 180 
การศึกษาสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมดุโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครู ของโรงเรยีน
สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 
กฤติกา  ยอดทอง  อดุลย์  วังศรีคูณ…………………………………………………………………………………………………… 181 
การบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษาโรงเรียนพราน
กระต่ายพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 
ปริศนา  งามทวีกุล  อนุชา กอนพ่วง…………………………………………………………………………………………………… 182 
การศึกษาสภาพการบริหารแบบมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ของโรงเรียนในสงักัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
ภูเบศก์  เข็มทอง   ณิรดา  เวชญาลักษณ์……………………………………………………………………………………………. 184 
ผลการใช้การเรยีนรู้นอกสถานท่ีเสมือนท่ีมีต่อผลการเรยีนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
สุธิดา หอมลา   วุฒิชัย พิลึก    ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธ์ิ   มงคล ศัยยกลุ……………………………………………………… 185 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะตามหลักการแก้ปญัหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแกโ้จทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ยุติวิชญ ์ เทือกตา……………………………………………………………………………………………………………………………. 186 
ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษา
วิชาชีพครู 
ภาวิดา  มหาวงศ.์.............................................................................................................................................. 188 
การศึกษาต ารับอาหารพื้นบ้านชาวไทยทรงด า กรณีศึกษา : หมู่บ้านแหลมมะค่า ต าบลพันเสา อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณโุลก 
วิรัชยา  อินทะกันฑ์  จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง  อภิรดี ศรีประภา……………………………………………………………….. 189 
การศึกษาเปรยีบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบณัฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 
เคลน  บุณยานันต์   สุจติรา เลิศเสม บุณยานันต์…………………………………………………………………………………. 190 
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดล าปาง 
ณิชา กันทาดง   ทักษพร ค าไผ่ประพันธ์กุล   สมศักดิ์  ก๋าทอง………………………………………………………………. 191 
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาจักสาน ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหา้งฉัตรวิทยา จังหวัดล าปาง 
ปุษาบุล  แซ่ย้าง   สุดาพร  ทิพย์มณี   สมศักดิ์  ก๋าทอง................................................................................... 192 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา กรณีศึกษา : รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตรส์ าหรับบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
จินตนา  จูมวงษ์   พิลาศลักษณ ์  ศรแก้ว…………………………………………………………………………………………… 193 
การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
วิไลวรรณ  สุขป้อม  สมหมาย  อ่ าดอนกลอย.................................................................................................... 194 
การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิง่แวดล้อม (STSE) ที่ส่งผลต่อทักษะการ
แก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต ์
อารีฯ จังหวัดล าปาง 
กุลธิดา  ชายน้อย  วนิดา  จ าปาวาด   สมศักดิ์  ก๋าทอง………………………………………………………………………… 195 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ภาคภูม ิ บุญชื่น  ณิรดา  เวชญาลกัษณ์……………………………………………………………………………………………... 196 
การศึกษาความสามารถในการใช้ค าพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 
สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์  กัญญารัตน์ พุ่มหมัน  ธมลวรรณ ยศปญัญา  นิรวิทย์ ทองทา                   
ภาณุพรรณ  รับผล…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
198 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ตามรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติของแฮรโ์รว ์
ปรียาภัทร สว่างเนตร   วุฒิชัย พิลึก   ไชยรัตน์ ปราณี………………………………………………………………………….. 199 
รูปแบบและประสิทธิผลของการพฒันาทักษะความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับผู้สูงอายตุ าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 
สิริรักษ์ รัชชุศานติ   ประภาพรรณ รักเลี้ยง   ปราโมทย์ สิทธิจักร..................................................................... 200 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณโุลก 
เอกพันธ์  นันติ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 201 
  
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
การด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุวดี  พ่วงรอด  รสสคุนธ์ ประดิษฐ์………………………………………………………………………………………………………. 202 
การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเจตคตติ่อการเรียนของ
นักศึกษาโดยการใช้เกม 
จิตราพร  งามเนตร............................................................................................................................................. 203 
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
รัตน์ชนก   พราหมณศ์ิริ   ณฐัวัฒน์ พระงาม   บุษณีย์ เทวะ…………………………………………………………………… 204 
คุณลักษณะบณัฑติของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณโุลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
บุษณีย์   เทวะ  รัตน์ชนก  พราหมณ์ศริิ   ณฐวัฒน์ พระงาม…………………………………………………………………… 205 
วิเคราะหโ์ครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
ผาณติา เชิดเชื้อ  ณัฐกานต์ เส็งช่ืน………………………………………………………………………………………………………. 206 
พุทธิปัญญา: กลยุทธ์การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา 
พระครูปลัดเถรา นุวัตร  ดเียี่ยม………………………………………………………………………………………………………….. 207 
การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
สุภฤกษ์  คชอาจ………………………………………………………………………………………………………………………………… 208 
กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไ์ทย 
อุรพงศ์  แพทย์คชา…………………………………………………………………………………………………………………………….. 210 
การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เดอะเนช่ัน 
จริยา   ยั่งยืน  ณัฐกานต์ เส็งช่ืน…………………………………………………………………………………………………………… 211 
 
 

 
 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชาหลักการบญัชี 1 กับนักศึกษาที่ไมเ่คยเรียนวชิา
หลักการบญัชี 1 กรณีศึกษา: นักศกึษามหาวิทยาลยัเจ้าพระยา ช้ันปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2557 
อัจจิมา  สมบตัิปัน  สุพจน์ วงค์ดี สรพงษ์ ศรีเดช  จิตดนัย คณะบุตร……………………………………………………….. 

 
 
212 

การศึกษาค าเหมือน (Synonyms) ที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนงัสือพิมพ์เดอะเนช่ันและหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต ์
ปรัชญาภรณ์  บรรเทา  ณัฐกานต์ เส็งช่ืน........................................................................................................... 213 
การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก (Passive Voice) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The 
Woman in White) 
กรรณิการ์  ศรีเสน่ห์  บรรณารัตน ์ สีงาม  อธิษฐาน งามกิจวัตร....................................................................... 214 
การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว 
(The Woman in White) 
คณานนท์   เสือไว  เพชรรัตน์ เมอืงทา  อธิษฐาน งามกิจวัตร…………………………………………………………………. 215 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิง
จังหวัดนครสวรรค ์
กนกทิพย์  บ ารุงศรี  วิบูลพันธ์ วิเวกวินย์  พีรพล  ดิลกศิลป์   วิลาสนิี  ชูทอง…………………………………………… 216 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กัญญาณัฐ  สวัสเอื้อ  พัชรี  ศิลารตัน์  ปิยะสดุา  เพชราเวช……………………………………………………………………. 217 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองแวงควง อ าเภอศรสีมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
จันทร์แดง  ยุช ิ พัชรี ศิลารัตน์…………………………………………………………………………………………………………….. 218 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน่้อย 
อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทองรัก   หมอกมัว  พัชรี  ศิลารัตน์  ไพรัช พื้นชมภู……………………………………………………………………………….. 219 
การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งกุลา  
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
อรอุมา   สระแก้ว  พัชรี ศิลารัตน…์……………………………………………………………………………………………………… 220 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล 
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
อนุภาส   มังสระคู  พัชรี ศิลารตัน ์ จิราภรณ์ ผันสว่าง……………………………………………………………………………. 221 
ปัญหาการจัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก  
รุจาภา   สุกใส  ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ ์  สุคิตา ตาบุญถึง  ภานุพงศ์ วงษ์เนตร์………………………………………………. 222 
การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดก าแพงเพชร 
ชามา  เทียนโสภา………………………………………………………………………………………………………………………………. 223 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

พฤติกรรมการปฏิบตัิตามกฎหมายของผู้จ าหน่ายสินค้าผา่นสื่อสังคมออนไลน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณโุลก  
ญาติพิชัย  กลิ่นเจริญ  ไกรจักร ภกัดีณรงค์อนุสรณ์ สอนใจดี  พิสิฐพล พานุรัตน์……………………………………….. 224 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
พัชรี  ศิลารัตน์ พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ  จิตรลดา  ศลิารัตน…์…………………………………………………………………….. 226 
ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก: กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 3 
สถิรศักดิ ์ รังสินานนท…์………………………………………………………………………………………………………………………. 227 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาตกิ ชุมชนบ้านท่าแค อ าเภอเมือง  
จังหวัดตาก 
น้ าฝน  คงสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 228 
การเปรยีบเทียบการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันของ
นักศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
ศุภนิตา  พงษ์สุวรรณ  สถริศักดิ ์ รังสินานนท ์ กรรณิกา  เครือทน…ุ……………………………………………………….. 229 
การศึกษาปัจจัย การมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา   
นงคราญ บุญขันแก้ว  จักรพงษ์ บุญตันจีน……………………………………………………………………………………………. 230 
การศึกษาความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
กรรณิกา  เครือทน ุ ศุภนิตา  พงษ์สุวรรณ  สถิรศักดิ ์ รังสินานนท…์………………………………………………………..   231 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์
สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา…………………………………………………………………………………………………………………… 232 
ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
กิจจาณฏัฐ์  ตั้งจิตนุสรณ์  ธีรวุฒิ ปิงยศ…………………………………………………………………………………………………. 233 
ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร กิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรยีน สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
สมชาย  บุญอินทร์………………………………………………………………………………………………………………………………. 235 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ในรายวิชาการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ดวงจันทร์  แก้วกงพาน……………………………………………………………………………………………………………………….. 237 
การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นส าหรับนักเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นจังหวัดล าปาง 
จันทร์จิรา ไพบูลย์น าทรัพย์   รุ่งไพลิน ฤทธ์ิพนา   ดวงจันทร์  แก้วกงพาน………………………………………………… 238 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวสิตโ์ดยใช้ภูมิปญัญา 
เป็นฐานส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) จังหวัดล าปาง 
สุพรรษา  ภูมิบรสิุทธ์ิ…………………………………………………………………………………………………………………………… 239 
การพัฒนาการออกเสยีงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตรข์องนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน 
ศิริลักษณ ์ นรินทร์รตัน์  ณชพล  นันติ………………………………………………………………………………………………….. 240 
ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มผีลต่อการพัฒนาลกัษณะนิสยัของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
แจ่มใส  จันทร์กลาง  เทวฤทธ์ิ  ละมูล…………………………………………………………………………………………………… 241 
การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพือ่พัฒนากลุ่มผูผ้ลติสินค้าแปรรูป ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว  ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์  ภัทร์ภารดี คงมา……………………………………………………………………… 242 
พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ชมปณัสกาญน ์ศุภวงค์ธนากานต์…………………………………………………………………………………………………………. 243 
การศึกษาระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางการบัญชี กรณีศกึษากลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
ชุมชนวัดเขาแก้ว 
ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์  ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว  รุจาภา  สุกใส………………………………………………………………………… 244 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายนครสวรรค์ – กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์
จารุวรรณ  กมลสินธุ…์………………………………………………………………………………………………………………………… 245 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ชญาภา อินอยู่  ยุพรัตน์ จันทร์แกว้  ธรรมธัช กาว…ี……………………………………………………………………………….. 247 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของฝาก กรณศีึกษา ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ประกายใจ  อรจันทร…์……………………………………………………………………………………………………………………….. 248 
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันธุรกจิขนาดย่อม (SMEs) ร้านจันทร์สุวรรณ์ โมจิ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค ์
วันเกษม  สุขะพิบูลย์ ชุติมา พราหมณนันทชมานนท์ นาถา บ ารุง กิตติมา ปั้นทอง……………………………………. 250 
การศึกษาวิถีแห่งการด ารงชีวิตของประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองค าจังหวัดพิจิตร 
พีระพงษ ์ เนียมเสวก…………………………………………………………………………………………………………………………. 252 
การศึกษาความหมายและประเภทของค าเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น 
กานดา ไชยเพชร  ศศิวิมล ควรสมบัติ   สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์……………………………………………………….. 254 
 
 

 
 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ าเภอ 
ศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย  
สุวัจนกานดา  พูลเอียด  ชลธิชา  อ่องทุน  เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร  ยุพาภรณ์ เสือด้วง…………………………………. 

 
 
255 

การใช้เกมค าศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัด น่าน 
ศิวล ี ไชยค า จุไรรตัน์  สวัสดิ์   พิมพร บัวแสน……………………………………………………………………………………… 256 

การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้ค า离合词(Lihe Ci) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
อุมาภรณ์ เจริญศรี   กาญจนา เจริญสวรรค์   สุธญัญา   ปานทอง………………………………………………………….. 257 
การศึกษาการพัฒนาและความเปน็ไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ต าบล
หนองกุลา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
รัชฎาภรณ ์ พัฒนะ  อรรถพล จรจันทร์   ณัทฐาพร  ภู่ระหงษ์………………………………………………………………… 258 
การศึกษาวิธีใช้ค าสันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก 
สิรีธร อรยิะเพชร  อรทัย อินพะหะ  ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน………………………………………………………………………. 259 
การใช้แบบฝึกทักษะการเขยีนสะกดค า เรื่องการเขียนค าที่ประสมกับสระของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมยั อ. สบปราบ จ. ล าปาง 
กันยา ลาดปะละ…………………………………………………………………………………………………………………………………   260 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
ขจรศักดิ์  บุญช่วย  กนกรัตน์ ปลิาผล…………………………………………………………………………………………………… 261 
การวิเคราะห์การใช้ค าอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว 
น้ าตาล  แพงสี  สายทิพย์  เยื่อปุย ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน…………………………………………………………………………. 262 
การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค ากริยานุเคราะหร์ปู You ของนกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
นพรัตน์ กลึงกลิ่น ณัฐฐาพร กองติว้ฟิต   Kaori Morimoto……………………………………………………………………. 263 
  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ตัวดูดซบัธรรมชาตจิากไคโตซานและ อนุภาคนาโนเพื่อการบ าบัดน้ าเสยี 
สมฤทัย  ตันมา………………………………………………………………………………………………………………………………….. 264 
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้ าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา 
พรชัย  ปานทุ่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………… 265 
การลู่ข้าวของล าดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นก ากับในปริภูมิบานาค 
จิตติพร ตังควิเวชกลุ   มาเรียม แพงประเสริฐ  โสรญา  เตือนสติ…………………………………………………………….. 267 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

เซตย่อยวภิัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ $Gamma$ -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย     
ไพโรจน์ เยียระยง  ชฎารัตน์ ถาปนั  รัชดาภรณ์  ทิมัน…………………………………………………………………………… 268 
ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มผีลต่อการอบกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก 
วิทยา  พรหมพฤกษ ์ นพดล ตรรีตัน์  บุญฤทธ์ิ สโมสร……………………………………………………………………………. 269 
เซตย่อยวภิัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป 
ไพโรจน์ เยียระยง   รัชดาภรณ์ ทิมัน  ชฎารัตน์  ถาปัน…………………………………………………………………………… 270 
การพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพืน้ฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล 
ประกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล  ภรภัทร ส าอางค์……………………………………………………………………………………… 271 
 การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนหนาแน่นต่ ามากและไวเทลโล จีนินรเีซฟเตอร์ในไก่สาย
พันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก 
วิโรจน์   ลิขิตตระกลูวงศ์  ณรกมล เลาห์รอดพันธ์   พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ  รังสรรค์ เจรญิสุข   
ทศพร อินเจริญ................................................................................................................................................... 272 
ประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
วิรัช  กาฬภักดี…………………………………………………………………………………………………………………………………… 274 
การถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปญัญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น 
กิตติกร  ศรลีานนท์............................................................................................................................................. 275 
ทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบรูณ ์
จิตติพร ตังควิเวชกลุ  ดวงกมล เขยีวสี  ปรัชญา ศิริ  ศริิลักษณ์ พรมพัก…………………………………………………… 276 
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนมุลูอิสระของน้ านมข้าวโพดที่หมักดว้ยคีเฟอร์ 
เจนจิรา กลิ่นรัตน์   มนตรา  ศรีษะแย้ม   อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์  กีรติ ตันเรือน…………………………………. 277 
ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก 
เวธกานต์ มีสุข  วรพล ขวัญพรม  สิทธิเดช อินทะชัย  สลลิทิพย์ แดงกองโค..................................................... 278 
การผลิตฟิลม์พลาสติกชีวภาพจากแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือย  
กรองกาญจน์  จันต๊ะ  วัชราภรณ์ ทาหาร……………………………………………………………………………………………… 279 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน 
พิชยา  โชติวรรณกลุ ชูศรี  ตลับมขุ.................................................................................................................... 280 
ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการดา้นหอพักทะเลแก้วนเิวศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
จารุวรรณ สารผล   สุธารัตน์ อ่อนน้อมดี   รัชดาภรณ์ ทิมัน……………………………………………………………………. 282 
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหด็นางฟ้าทอดกรอบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
ธนพล  กิจพจน์ ธนพรรณ บุญบ ารุง  อรยา ธูปทอง สุรินทราพร ช่ังไชย……………………………………………………. 283 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ์
เยาวเรศ  กาฬภักดี   เกศริน สิงห์ลอ  ก่ิงกาญจน์ แก้วเนย……………………………………………………………………… 284 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

เงื่อนไขจ าเป็นของการเป็นจุดสมดลุหรือคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลตา่งเชิงเส้นเป็นช่วง 
วิโรจน์ ติ๊กจะ๊  คนธนันท์  ทะมา………………………………………………………………………………………………………….. 285 
อิทธิพลของอัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อฟางข้าวร่วมกับมูลแพะต่อคณุสมบัติบางประการของปุ๋ยหมัก 
พีระพัฒน์ ปัดทุม   ณัฐพงษ์ พานวงษ์   ภาณุเดชา  กมลมานิทย์…………………………………………………………….. 286 
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลติไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรี กรณีศึกษา : ฟาร์มเลีย้งสัตว์ใน
เขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พัทธนันท์  ทับแคลน  บรรณสรณ ์ ธูปบูชา ธันวา   ไวยบท.............................................................................. 287 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์คุกกีเ้สริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมลด็กาแฟเช่ือมอบแห้ง 
ศศิธร   เทศธรรม  ธนาภรณ์ สุนทรวัฒน์ รัตตยิากรณ์ บุญกลอย รัตนา ประเสริฐสังข์ อรรณนพ มีทอง……….. 289 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมปังเสรมิใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมลด็กาแฟเช่ือมอบแห้ง 
ฐิติยา อินทนู ตวงรัตน์ จิตร าพึง วรพรรณ ภิรมก้อย เกษราภรณ์ ภูมโิคกรัก ชไมพร สอนใจดี โสรัจวรชุม    
อินเกต กุลชญา สิ่วหงวน  ผกาวด ีภู่จันทร์……………………………………………………………………………………………. 290 
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงเปลือกหุ้มเมลด็กาแฟต่อคณุภาพของผลิตภณัฑ์บราวนี่ 
กัญญระพี  บัวสุวรรณ  ธนานนท์ พรหมโชติ  พงษ์สันต์ อินแผลง  แพรพลอย พิมพสตุ  ดารณี มณีนลิ  
โสรจัวรชุม อินเกต  ผกาวดี ภู่จันทร์…………………………………………………………………………………………………….. 291 
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมเีทนจากน้ ากากสา่ด้วยการหมักร่วมกับกากน้ าตาล 
ชัชวินทร์ นวลศรี นพรัตน์  ต้อยนอ้ย  จักรกฤช  ศรีละออ………………………………………………………………………. 292 
การวิเคราะห์ปรมิาณเคอคูมินอยดใ์นตัวอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
วิษณุ  ธงไชย  สุวรรณา  ธงไชย…………………………………………………………………………………………………………… 293 
การออกแบบและสร้างแม่พมิพ์กัมมี่เยลลี ่
ธวัลรัตน ์ สัมฤทธ์ิ  กนกวรรณ พรมจีน  พัชราภรณ์ อินริราย  สุรินทราพร ช่ังไชย  ธนากร จันทรศรีชา……….. 295 
ชาสมุนไพรอินทรีย ์
ณัฐชยา  จันทร์แก้ว  รุ่งรัตน์ พันธุ ์ สุธิตา ทองอยู่  โสรัจวรชุม อินเกต กุลชญา สิ่วหงวน  ผกาวดี ภู่จันทร์...... 296 
สมบัตเิชิงหน้าท่ีของผงมิวซิเลจจากเมลด็แมงลักและการใช้เป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมวานิลา 
ประเสริฐ  จริยะเลอพงษ์  ธัชชพร ไชยเจรญิ…………………………………………………………………………………………. 297 
ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางสว่นด้วยแป้งข้าวไรซเ์บอรี่ต่อคณุภาพของหมั่นโถว 
สุพัตรา  หวามาก วนิดา ช่วยเรือง  ธัชชพร ไชยเจริญ……………………………………………………………………………. 298 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ าพริกสมุนไพร 
ภัทรานิษฐ์ จิตร าพึง  สุรัมภา เทพทองดี  วรวุฒิ นาคแก้ว  กุลชญา สิ่วหงวน  ผกาวดี ภู่จันทร…์…………………. 299 
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบน้อยหน่า และใบสาบเสือในการควบคุมหนอนใยผัก 
พัชราวรินทร์ เรือนโต  สุชาดา แกว้ตา  เสาวลักษณ์ ชาญเช่ียว......................................................................... 300 
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร : กรณีศึกษากองกลางส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม 
เบญจรตัน ์ หอมสมบัติ  อรชร  ฉมิจารย์………………………………………………………………………………………………. 301 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การพัฒนาผลิตภณัฑส์มุนไพรแผ่นอบกรอบ 
ณัฏฐณิชา รัตนจันทร์ ศิริลักษณ์ บญุแก้ว ไพศาล คงสวัสดิ์ โสรัจวรชมุ อินเกต  ผกาวดี ภูจ่ันทร์…………………. 302 
ผลของการเสรมิแป้งใยอาหารสูงตอ่สมบัติของเส้นขนมจีนอบแห้ง 
พรทิพย์ เหล่าทองสาร คงศักดิ์ ศรแีก้ว และ ชุติมา เลิศลักษม…ี……………………………………………………………… 303 
การวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการและแร่ธาตุของข้าวก่ าถ่านและขา้วหอมดอย :  
ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย 
ณัตฐิยา  ชัยชนะ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 304 
การใช้น้ ากากส่าเป็นตัวประสานในกระบวนการผลติถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด 
ชัชวินทร์  นวลศรี    วิลาวรรณ์  พัดเถื่อน   จักรกฤช  ศรีละออ……………………………………………………………… 305 
การบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกรด้วยวิธีเกษตรปลอดภยั 
อัษฎาวุธ  สนั่นนาม  ณิฐิมา  เฉลมิแสน  คชรัตน์  ทองฟัก  สมบัติ  พนเจริญสวัสดิ์  สุรียร์ัตน์  บัวช่ืน  
กาญจนา แก้วศรี  สโรชา  ตันหลี...................................................................................................................... 306 
การพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กรณศีึกษาหมู่บ้านหนองกลด จ.พิจิตร 
อมติตา  คล้ายทอง  ธานินทร์ คุยศรี……………………………………………………………………………………………………. 308 
การส ารวจและศึกษาสณัฐานวิทยาของต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
เยาวพา  กลิ่นกุหลาบ  กาญจนา ธนนพคุณ....................................................................................................... 309 
การศึกษาการจดัการและองค์ประกอบขยะมูลฝอยจากตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์
ช ามะเลยีง  เชาว์ธรรม………………………………………………………………………………………………………………………… 310 
การศึกษาวิธีการใช้ผักตบชวาในการขจัดคราบน้ ามัน 
กาญจนา  ภิญโญภาพ………………………………………………………………………………………………………………………… 311 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์กัมมี่ตรีผลา 
พรทิพย์ เหล่าทองสาร  วาศินี ชุนนะวรรณ์  สมจติร ศรีบุญจันทร์  อุทัยวรรณ ฉัตรธง  
ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์………………………………………………………………………………………………………………………… 312 
การงอกของเมล็ดและการเจรญิเตบิโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะช า เพื่อการคัดเลือกชนิดพันธ์ุไม้ในการฟื้นฟู
ระบบนิเวศ 
สมบูรณ ์ ค าเตจา  พุทธชาด  อารมณ์พุทธคุณ   รัชดา  โชคฤทัยวัลย์   สุทธิ  มลิทอง……………………………….. 313 
การเปลีย่นคาบวงโคจรของระบบดาวคู ่U Pegasus 
แสงเดือน  ประภาตะนันท์  รณกฤต  รัตนมาลา……………………………………………………………………………………. 315 
ผลของสารสกดัใบอ้อยต่อการยับยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 
ศิริพร  แสงทอง  กนกรัตน์ ค าเรือง  เรณู  อยู่เจรญิ………………………………………………………………………………… 316 
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรยีก่อโรคโดยสารสกัดหยาบใบมันส าปะหลัง 
กนกพร  ประโยชน์ยิ่ง  กนกรัตน์ ค าเรือง  เรณู อยู่เจรญิ………………………………………………………………………… 317 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การกระจายตัวของพรรณไม้ให้สีธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
อภิญญา  บอนค า  นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี  โสภณวิชญ์ ค าพิลัง  นุชนาฎ บัวศรี………………………………………... 318 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมอัตโนมตัิของห้องแม่ข่ายผ่านแอปพลเิคชันไลน์ 
สมภพ มุสิกร พิมรินทร์ คีรินทร์……………………………………………………………………………………………………………. 319 
การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาพืชวงศ์ถั่ว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว จังหวัดมหาสารคาม 
เบ็ญจพรรณ จารัตน์  นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี  สาธิต แสงประดิษฐ์  นุชนาฎ บัวศรี…………………………………….. 321 
การใช้เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พืชอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนป่า
ซาง จังหวัดล าพูน 
กิตติศักดิ ์ โชติกเดชาณรงค์………………………………………………………………………………………………………………….. 322 
การประเมินคณุภาพดินและสถานการณ์คณุภาพน้ าและคุณภาพดินบางประการ บริเวณพื้นท่ีการเกษต ต าบล
ริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ทิพวรรณ  ประเสริฐสินธุ์  เกสร รุง้ดี   ธีระพันธ์ มลิมาตย์……………………………………………………………………….. 323 
ความแปรผันของคุณภาพน้ าท้ิงชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างวัน กรณีศึกษา : เขตเทศบาลต าบลบา้น
คลอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 
ทัศวรรณ  สิงห์มณี  อรชร ฉมิจารย์   สุขสมาน  สังโยคะ………………………………………………………………………… 324 
การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค ์
ธนวัฒน์  ถาวรกูล  สรุพงษ์ วิริยะ  นวรัตน์ กฤชรัตนศักดิ์………………………………………………………………………… 326 
การพัฒนาระบบส่งเสริมวินัยโภชนาการ โดยใช้การส่งภาพกิจกรรมผ่านอินเทอร์เนต็ 
อุไรวรรณ์  รักผกาวงศ์......................................................................................................................................... 327 
การเปรยีบเทียบผลการทดสอบจากการใช้ระบบสร้างและตรวจแบบทดสอบพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 
อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์   พงษ์เทพ รักผกาวงศ์…………………………………………………………………………………………. 328 
การพัฒนาผลิตภณัฑผ์งชาจากกลบีบัว 
พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์  ค ารบ สมะวรรธนะ  ประภาศริิ ใจผ่อง   พรนัชชา หอมมาลี  อุเทน กรีพรต.......... 329 
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะจังหวัดนครสวรรค ์
พุทธพร  ไสว  อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา........................................................................................................... 330 
สมบัติทางเคมี-กายภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันมะพร้าวท่ีสกัดด้วยวิธีการต่างกนั 
กรองจันทร์  รัตนประดิษฐ์  ชลกร อมรพิมล   สมจิตต์ ปาละกาศ……………………………………………………………. 331 
การพัฒนาสบู่ก้อนจากสารสกัดฟกัข้าว 
ศิริรัตน ์ พันธ์เรือง  วิษณุ  ธงไชย เฉลิมพร ทองพูน………………………………………………………………………………... 332 
ระบบฐานข้อมลูร้านเช่าแบบเสา, แบบคาน, นั่งร้าน กรณีศึกษาร้านยุงทองแบบก่อสร้าง  
จ.พิษณุโลก 
ปฏิภาณ  โพธิ์จันทร์   สิวินีย ์ ศรีสร้อยทองสุก……………………………………………………………………………………….. 333 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนบริเวณโดยรอบสถานท่ีฝังกลบ ขยะมูลฝอย ในเขต
ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เดชาธร  แสงค า  สภุาวดี น้อยน้ าใส……………………………………………………………………………………………………… 334 
การส ารวจและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแม่น้ าน่าน 
ประภาศิร ิ ใจผ่อง พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์………………………………………………………………………………………… 335 
ระดับความดังเสียงบริเวณโรงเรียนท่ีมีการจราจรหนาแน่นในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
ณัฐชานนท์  ดอนเขียวไพร  นัทวนั สุโพธิ์แสน   ธันวดี ศรีธาวิรตัน…์………………………………………………………… 336 
สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน กรณีศึกษาฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกนามดีกรี n และฟังก์ชันประกอบ 
รภัส  มูลโมกข ์ วนิดา ขุนศรี  สิรกิัญญา อินหันต์............................................................................................... 337 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
สุพัตรา เอีย่มนาค  ศศิภรณ์ ถาวรศักดิ์   ธันวดี ศรีธาวิรัตน์……………………………………………………………………… 338 
ฤทธิ์ของปูนแดงต่อการฟักและการตายของลูกน้ ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti) 
สุจิณณา ปัญญาวิชา  อรวรรณ  วนะชีวิน……………………………………………………………………………………………… 339 
ผลของสารสกดัหยาบจากลูกใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
วรดา แซ่ลี มนตรา ศรีษะแยม้  วราภรณ์ ผาลี  ภรภัทร ส าอางค์  ทิพย์วรินทร์ ริมลาดวน  อรณุลักษณ์ โชติ
นาครินทร์………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 340 
ระบบการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงยานพาหนะ กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 
วิชุดา พุทธโกษา  คัชรินทร์ ทองฟัก……………………………………………………………………………………………………… 341 
การศึกษาชนิดสเปกตรมัดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M50 
เปรมฤทัย  ละเอียด  รณกฤต  รตันมาลา……………………………………………………………………………………………… 342 
นอน-ดีเทอร์มินิสติค ไฮเพอรส์ับสติติวช่ันเชิงเส้นส าหรับระบบพีชคณิต ชนิด ((n);(n)) 
จินตนา  จูมวงษ์  ดารา ภสูง่า............................................................................................................................. 343 
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกีย่วกับวันส าคัญของไทยด้วยเทคโนโลยี QR CODE 
ปัญจพร สีค าพา  วิไรวรรณ  แสนชะนะ………………………………………………………………………………………………… 344 
การรับรูคุ้ณลักษณะและทัศนคติทีส่่งผลต่อการใช้งานพร้อมเพย์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
พุทธพิงศ์  รัตนยืนยง  ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม………………………………………………………………………………………… 345 
การศึกษากระจุกดาว M93 
บุษกร  เวชประโคน  สุกญัญา ครงูเหลือม   รณกฤต รัตนมาลา………………………………………………………………. 346 
อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิท่ีตดิเช้ือในล าไส้ปลาหมอท่ีอยู่ตามธรรมชาติและเลีย้งในบ่อซีเมนต์ 
กัณฐิการ ์  จงธรรม์  อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์   สิทธิชัย อุดก่ า  วราภรณ์ ผาลี………………………………………. 347 
การศึกษาสารสกดัรากยอบ้านต่อฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซมอ์ะซิติลโคลีนเอสเทอเรส 
ดามรัศมน สรุางกูร   กมลวรรณ ศรีสวสัดิ์  ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล  อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์  
ภรภัทร ส าอางค์………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

348 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus spp. บนวัสดุทางการเกษตร 
ณัฏฐณิชา  สิงห์ลี  วิภาวรรณ  ปุ๊ค าปวง.............................................................................................................. 349 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ข้าวเกรียบฟักทองสมุนไพร 
กนกพร ด่านแก้ว  พนสัชนก จ้อยอินทร์  วริศรา  ศรีโพธ์ิ………………………………………………………………………… 350 
การศึกษาของกระจุกดาว M46  
ชินพรรดิ ์ ณ เรียนไธสง  อภิวัฒน์ ฤาษี   รณกฤต รัตนมาลา…………………………………………………………………… 351 
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณโุลก 
สมพงษ์ พุทธศร  ฤทธิรงค์ แสงสรอ้ย  ปรกฤษฎิ์ สายหสัดี………………………………………………………………………. 352 
การคัดกรองหาเชื้อราที่สร้างสารยบัยั้งเช้ือรา Colletotrichum musae, Fusarium oxysporum และ 
Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟต์ท่ีแยกจากเปล้าตองแตก 
ชนิดาภา จันทร์เช่ียน นฤมล  เถื่อนกูล   ร าไพ โกฎสืบ…………………………………………………………………………… 353 
คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีนของ สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง 
มณฑา หมีไพรพฤกษ์ พิสุทธิลักษณ์ พงโอสถ  ณัฐธิดา ยศปัญญา  รุง่วดี เช้ือจีน  ณัฐภาณี บัวดี…………………. 354 
สารกาบาและฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ าแช่ 4 ชนิด 
อนุสรา  วงษ์ไว  สิรินลักษณ์  ประเสริฐบ ารุง  ดวงกมล  สีทา  มณฑา  หมีไพรพฤกษ์...................................... 355 
การพัฒนาเม็ดบีดอิมลัชันเพื่อใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
จิรศิต  อินทร  ญาณิศา   จินดาหลวง   เปรมนภา   สโีสภา……………………………………………………………………. 356 
การพัฒนาสื่อมลัติมเีดียรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 
อาทิตยา ทองมี  ภราดร พิมพันธ์ุ  ดวงใจ พุทธเษม........................................................................................... 357 
สารสกัดจากต้นจัน (Diospyros decandra Lour. ) เพื่อใช้เป็นสีย้อมเส้นไหม 
เบญจวรรณ  หิรัญโกย  กาญจนา  ธนนพคุณ………………………………………………………………………………………… 358 
การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และกลบีดาวเรืองในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย 
ณิฐิมา  เฉลิมแสน  ดอกรัก ขวัญเขียว   ยิ่งยศ แซ่ยั้ง  สุบิณฑ์  สีวิใจล าพัน  ศุภัทรชัย โตสุข  
ธัญรัตน์ จารี........................................................................................................................................................ 359 
การพัฒนาเนื้อเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมิน่า ส าหรับอุตสาหกรรมไส้กรองน้ า 
นิวัตร พัฒนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 360 
ตัวแบบการพยากรณร์าคาทองค าในประเทศไทย 
จีรพัชร  ฤทธ์ิชัยเจริญ ศิรินภา จิตพิไล  ชฎารตัน์ ถาปัน………………………………………………………………………….. 362 
ทฤษฎีบทจาครอปแบบ (s,t) และจาครอป-ลูคสัแบบ (s,t) โดยวิธีการเมทริกซ ์
กมลรตัน์   ทองเพชร   บัญชรี เปรมศรี   โชคชัย แซ่ย่า    อุไรวรรณ จิตต์บรุุษ…………………………………………. 363 
 
 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
การบ่งช้ีอันตรายและการประเมินความเสีย่งแผนกถอดช่ังอัด โรงงานยางแท่ง จังหวัดพิษณุโลก  
ธัญลักษณ์ น้อยผล เพิ่มศิริ  นิตมิานพ  ปิยพัทธ์  เลี่ยมสุข.................................................................................. 364 
การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซภายในห้องผูโ้ดยสารรถยนต์  
รัตนวดี  ทองบัวบาน ทิพวรรณ มณีท่าโพธ์ิ  ขวัญหทัย ยิ้มละมยั  รตันาพร  ภูมิศรีแก้ว.................................... 365 
ผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 
เยาวลักษณ์ ทาทอง   รัชนีกร ดีอ่ า   จีระศักดิ์ ทัพผา  ยุวดี ตรงต่อกิจ…………………………………………………….. 366 
ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขต่อบทบาทหนา้ที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก 
ณิชา  สุริยากานนท ์ วรวรรณ บญุโญ…………………………………………………………………………………………………… 367 
ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง่
ประเทศไทย ครั้งท่ี 42  
ทินกร  บุญปัน  สุดยอด  ชมสะหา้ย  ศิริพร  สัตยานุรักษ์………………………………………………………………………. 368 
สภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนในอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ตะวัน   บุญเสือ ธวัช  บุณยมณี…………………………………………………………………………………………………………… 370 
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจดัการตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  
ธวัชชัย  สัตยสมบรูณ์………………………………………………………………………………………………………………………….. 371 
การสังเคราะหส์ถานการณ์การระบาดยาเสพติดในจังหวดัอุตรดิตถ์   
ศรัณย ู เรือนจันทร์…………………………………………………………………………………………………………………………….. 372 
ผลการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเมดิซนิบอลและการฝึกเวทเทรนนิ่งต่อความเร็วในการพายเรือมังกร 
เสาวณีย ์ ค าแสง ธนากร ชายน้อย พิชัยณรงค์ กรองแก้ว.................................................................................. 373 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตา้นมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติ และทักษะ 
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก 
วิภาพร   สิทธิสาตร์  นิดา  มีทิพย…์……………………………………………………………………………………………………… 375 
การจัดการตนเองด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวานท่ีอาศัยในก่ึงเมือง 
สิรีวัฒน ์  อายุวัฒน ์ ชนกานต์ แสงค ากุล  จุฑามาศ รตันอ าภา……………………………………………………………….. 376 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูด้้านสุขภาพช่องปากกับโรคฟันผุในผู้สงูอายุ อ าเภอคีรีมาศ จังหวดัสโุขทัย  
เอกพงศ ์ เกยงค ์ ทรงชัย ฐิตโสมกุล   สุกัญญา เธียรวิวัฒน์…………………………………………………………………….. 377 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
สโรชา  พุทธนาวงค์  สุพพัตรา  ไชยธงรัตน์  วิภาดา ศรเีจรญิ………………………………………………………………….. 378 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรสี าโรง จังหวัด
สุโขทัย 
เกศินี ป้องแก้วน้อย   มาลิณี กุณะพรม  และวภิาดา ศรีเจริญ…………………………………………………………………. 379 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคตกิับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหาร ใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กมลวรรณ   พลพักตร์  ยลดา ศรรีักษา   วิภาดา ศรีเจรญิ………………………………………………………………………. 380 
การประเมินความเสีย่งระดับเสยีงและการสรา้งแผนที่เส้นเสยีง ของโรงงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี  
ศุภัทธนันท์ รักพงษ ์ ฐิติมา ศรีเลศิ……………………………………………………………………………………………………. 381 
ต้นทุนการบาดเจ็บจากการใช้จักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
วราภรณ์ พยัตตพงษ ์ นิชา มวลช ู  ณรงค์กร  กาสีทอง   ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  สุขสมาน  สังโยคะ.......... 382 
ผลการพัฒนานวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” 
ปกิตตา มิยา ชนนิกานต์ จันทโสภณน  อมรประภา โมกไธสง  สิรีวฒัน์ อายุวัฒน์  กรรณิการ์ โกศัย…………….. 383 
ผลของการใช้นวัตกรรม "วงล้อเตอืนไตเสื่อม" ต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ โรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน 
ศุภวรรน ยอดโปร่ง  ชิณกรณ์ แดนกาไสย  สุภิญญา  สุขรอด   ภาวณิี วิพัชครุฑ……………………………………….. 

384 
 

ผลของการใช้นวัตกรรม “ตวงเกลอื มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ตอ่การควบคุมระดับความดันโลหติ และ
ระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อ 
จามจุรี  ปิดตาระพา  นิภาพร แก้วบุดดี   อภิเชษฐ์ พูนทรัพย์  ชนกานต์  แสงค ากุล………………………………….. 386 
  
ด้านการจัดการและการท่องเท่ียว    
ศักยภาพด้านการจัดการโลจสิติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจการค้า การบริการสูเ่ศรษฐกิจสีเขียว
ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวล าภ ู
รัชนีวรรณ   พูลสวัสดิ์…………………………………………………………………………………………………………………………. 387 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่าย ความมีประโยชน์ และความตั้งใจใช้ระบบการช าระเงิน SAMSUNG PAY 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อัครภาส เกียรติเสริมขจร  ศรณัยพงศ์ เที่ยงธรรม………………………………………………………………………………….. 389 
การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุม่วิสาหกจิชุมชนเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ศิริพร โสมค าภา.................................................................................................................................................. 390 
การพัฒนาระบบบญัชีเชิงพาณิชยส์ าหรับวสิาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกจิชุมชนขนมจีนบ้านหนองบัว
เหนือ จังหวัดตาก 
ยุพิน  มใีจเจริญ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 391 
การศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มตี่อภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 
ศีลดา  สุขเกิด ชนกนันท์ คุ่ยปรางค์   รจชรินทร์ญา ศรีอินทร์   สิรินทร์ทิพย์ ขันทรี………………………………….. 392 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจในการรับชมรายการข่าวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน์ของนักศึกษา
ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จิรวัฒน์  ทองสุข  ปทุมรัตน์ ปรางวิรุฬห์   วริศรา อนุสิทธิ์   ภาสวทิย์ ดีเทิดเกียรติ   ยุรนันท์ รอดทุ่ง 
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  ล าเนา เอี่ยมสอาด  วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล...................................................................... 393 
พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติ ท่ีมีต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มณสิรา  นครจันทร์  ณัฐกานต์ อ ามาต1  ปิยพร โชพุดซา   เกียรตกิ้อง นาคโสภณ   พฤติพันธ์ อ่อนบัว       
สุวารีย์ วงศ์วัฒนา   ล าเนา เอีย่มสอาด  วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล……………………………………………………………. 394 
การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารและการมสี่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูล
สงครามของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
ขนิษฐา  กริมหนู ชลาทิพย์ ฟักทอง  นฏกร พันธุ์อุดม  นิตยา ขันทองดี  แพรวพรรณ ปัดถา  สุกัญญา พุม่ม่วง
ภานุพงษ์ สาสะกลุรี  สุวารีย์ วงศว์ัฒนา  ล าเนา เอี่ยมสอาด  วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กลุ………………………………. 395 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสมัพันธ์กับการรบัรู้ข่าวสาร และส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้ารบั
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก 
สิริรตัน์  บุญเรือง  สมศักดิ์ พงษ์เดช   นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค………………………………………………………………………. 396 
ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทองของเกษตรกรหมู่ 4 ต าบลเนินมะปราง อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
รัตนา  สิทธิอ่วม  พัชรินทรา ชัยสมตระกลู  สุธีรา วิไลกลุ  พิมพ์ยุพา  ปัญญาค า……………………………………….. 397 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการธรุกิจทางอินเทอร์เนต็ 
ปนัญม์พร  ตันตราพล…………………………………………………………………………………………………………………………. 398 
พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจ าเปรียบเทียบกับเจ้าของกิจการ 
ชนัยน์พร  พุทธแก้ว……………………………………………………………………………………………………………………………. 399 
การหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นบ้านบาง
กระน้อย อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวดัพิษณุโลก 
วาลิกา  โพธิ์หิรัญ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 400 
  
ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือทอ้งถิ่น    
การส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืช 
สุภาวด ีแหยมคง  พัทธนันท์ โกธรรม  ประภาศิริ ใจผ่อง  Tuan Nguyen Ngoc   ปิยวดี น้อยน้ าใส............... 402 
แนวทางการลดใช้สารเคมีในการปอ้งกันและก าจัดศตัรูพืชของเกษตรกร ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่
พัทธนันท์  โกธรรม  ประภาศิริ  ใจผ่อง   สุภาวดี  แหยมคง  Tuan Nguyen Ngoc  ปิยวดี  น้อยน้ าใส  
ปาริชาต อยู่แย้ม  พิมลกานต์ เทียนทอง……………………………………………………………………………………………….. 403 



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปญัญาและศลิปวัฒนธรรมพื้นถ่ินของชุมชนบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน 
โชติ  บดีรัฐ  นันทพันธ์ คดคง  อุมาภรณ์ ยศเจริญ…………………………………………………………………………………. 405 
การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อ ต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
ในวัยเรียนของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
ยรรยงวรกร ทองแย้ม  ธนพร รังสกิรรพุม   ปุณฑริกา สุนทรวร………………………………………………………………. 406 
แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถ่ัวเหนือ อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค ์
อรรถพล รอดแก้ว  อรษา ภเูจรญิ  วิภาดา ศรีเจริญ  พิมรินทร์ คิรินทร์  สุวิมล ทองแกมแก้ว   รุ่งฤดี ล่ าชม 
ธัญลักษณ์ ชูศร…ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 407 
การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นต้นแบบการจดัการขยะอย่างยั่งยืน
ของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
ปุณณดา  ทะรังศรี  จักรกฤช ศรีละออ  ชัชวินทร์ นวลศรี………………………………………………………………………. 409 
แนวการสรา้งเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
นันทพันธ ์คดคง.................................................................................................................................................. 410 
การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณชิย์ของกลุ่มผลติภณัฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุม่
ผู้สูงอายุ ต าบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ ์
พัสกร  ลี้วิศฺษฏ์พัฒนา   ธนพร รังสิกรรพมุ   มนสิการ  พงษ์พานิช………………………………………………………….. 412 
การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนต าบลหนอง
ปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
พัชรา วงศ์แสงเทียน บุษบา หินเธาว์   พัทธนันท์ โกธรรม................................................................................. 413 
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับร้องท านอง
สรภญัญะเป็นภาษาอีสานของต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบรุี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ธัญญพร  มาบวบ  ศิริพงศ์   กันตะบุตร............................................................................................................. 414 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภูมิปัญญารากบัวเชื่อมของชุมชนทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค ์
สุพัตรา เจรญิภักดี บดีรัฐ  โชติ บดีรัฐ  ยุวดี พ่วงรอด  หนึ่งฤทัย ศรสีุกใส  พรศักดิ์ วงศ์มหา……………………….. 416 
กลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพือ่ส่งเสรมิรายได้ของผูสู้งอายุ ต าบลไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค ์
จีรภัทร  ใจอารีย์   พลอยพัชร ก้อนบาง   สันติ โตเจริญ.................................................................................... 417 
 
  



 
 

สารบัญ 

 
แบบโปสเตอร์ 

 
หน้า 

ชุมชนน าร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศกึษาเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
กู้เกียรติ  ก้อนแก้ว   เจษฎากร โนอินทร์  วิภาดา ศรีเจริญ   เอกภพ จันทร์สุคนธ์   ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ       
วรินทร ทีเวียง  ปัณณวัฒน์ หมีคุ้ม...................................................................................................................... 418 
  
ด้านวิจัยสถาบัน    
ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรส์าขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 
วีระศักดิ์  ทองอ่อน…………………………………………………………………………………………………………………………….. 419 
การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจยัที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
จิราพร  บุญมีพิพิธ……………………………………………………………………………………………………………………………… 420 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในส านักงานท่ีดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง 
นิชฌานชวิศ  ชัยมณ…ี………………………………………………………………………………………………………………………… 421 
สภาพปัจจุบันปญัหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สงักัด
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประเสริฐศักดิ์  เอี่ยมใส  ณัฐกานต์ ม่วงเขียว…………………………………………………………………………………………. 422 
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการทางเคมีวิเคราะห ์
วิลาวัณย ์ มั่นคง…………………………………………………………………………………………………………………………………. 424 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโรงเรียนป่าซาง 
รัชชานนท์ จึงวิสิฐวาณิชกุล………………………………………………………………………………………………………………….. 425 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท างาน ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
กัญญาวีร ์ สมนึก………………………………………………………………………………………………………………………………… 427 

 



1

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบรรยาย 



2
การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 

 

คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู                                         
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

Shool administrator characteristics affecting teachers’ morale in working                          
under chachoengsao primary education service area office 1  

                                                                              ชีวสาธน ก่ิงแกว1* ลินดา นาคโปย1 และ กัญภร เอี่ยมพญา2  
1บัณฑิตวิทยาลัย  2สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครู ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู และศึกษาคุณลักษณะผูบริหารที่
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ผูบริหารสถานศึกษาและ ขวัญในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธใน
ทางบวกในระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาดานความรูความสามารถ และ
ดานมนุษยสัมพันธ สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถรวมกันพยากรณขวัญ               
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดรอยละ 29.90  
 
คําสําคัญ : คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา  ขวัญ  ขวัญในการปฏิบัติงาน   
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the level of school administrator characteristics, 

the level of teachers’ morale in working, the relationship between school administrator characteristics 

and teachers’ moral in working and school administrator characteristics affecting teachers’ moral in 

working under chachoengsao primary educational service area office 1. The research results were as 

follows: the level of school administrator characteristics and the level of teachers’ morale in working mean was 

at a high level, the relationship between school administrator characteristics and teachers’ moral in 

working was at a moderate level with the statistical significance of .05 and school administrator 

characteristics in terms of knowledge and competency and human relationship affected teachers’ moral in 

working with the statistical significance of 0.5. It could be used to predict teacher’s moral in working under 

chachoengsao primary educational service area office 1 at 29.90 %. 

 

keywords : school administrator characteristics, morale, morale in working 
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

The management of information technology for education ffected to the learning 

organization in school under chachoengsao primary educational service area office 2 

 

บุญธรรม  มาดี  วิชิต แสงสวาง  และ อังคณา กุลนภาดล* 

โรงเรียนบานทาทองดํา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
*corresponding author e-mail : thamboon14@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับองคการแหง
การเรียนรูของสถานศึกษา และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับองคกรแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวก อยูใน ระดับมาก (rxy=.866) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา มีจํานวน 4 ดาน เรียงลําดับดานที่มีอํานาจพยากรณจากมากไป
นอย คือ ดานการการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการจัดการเรยีนการสอนและดานโครงสรางพื้นฐาน สราง
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ   Z’y = .982X1 - .355X4  + .260X3 + .048X2 

 

คําสําคัญ : การบริหารการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  องคกรแหงการเรียนรู 
 

Abstract 

The purposes of this research were to study the level of the management of information technology for 

education, the level of learning organization, the relationship between the management of information for education, and 

the learning organization and the management of information technology for education effected to the learning 

organization of school. The research results were as follows: The management of information for education of school, as a 

whole, was at a high level. The learning organization of school, as a whole, was at a high level. The relationship between 

the management of information technology for education and affecting learning organization of school, as a whole, was at 

a high positive at the level of .01. And the management of information technology for education effected to the learning 

organization of school, which had prediction power the internal administration, the education, the learning process, the 

infrastructure. The standard equation was Z’y = .982X1 - .355X4  + .260X3 + .048X2 

 

keywords : education management, information technology for education, learning organization 
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สภาพ ความคาดหวังและความตองการจําเปนในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

The status, expectation and priority needs to develop the internal quality assurance 

systems and mechanisms for Luangprabang teacher training college, Lao PDR 

 

อานุสิด มะโนสาน  พูนชัย  ยาวิราช  ประเวศ  เวชชะ  และ  สมเกียรติ  ตุนแกว  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย เชียงราย 
*corresponding author e-mail : anousith.man@crru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ ความคาดหวัง และความตองการจําเปนในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง โดยศึกษาความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของกับการทํางานประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบางจํานวน 38 คน และเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน ผลการวิจัยสรุปไดวา : 1) สภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก โดยพบวา 7 ดาน มีคุณภาพอยูใน
ระดับมาก สวน 3 ดานอยูในระดับปานกลาง 2) ความคาดหวังในการดําเนินงานใหมีคุณภาพ พบวาทุกดานอยูในระดับมาก
ที่สุด และ 3) ความตองการจําเปนในการพัฒนาคุณภาพลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานระบบขอมูลขาวสาร ดานการ
คนควาวิจัยและบริการทางวิชาการ ดานหลักสูตร ดานการสงเสริมนักศึกษา ดานระบบการประกันคุณภาพภายใน  ดาน
บุคลากร ดานสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู ดานการบริหารและการจัดการ ดานวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมาย และ 
ดานประสิทธิผลของการเรียนการสอน 

 
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยครูหลวงพระบาง 
 

Abstract 

 This research purposes were to study the current status, the expectations of implementation and 

priority needs to develop the internal quality assurance (IQA) in Luang Prabang Teachers Training College 

(LPTTC). The sample group of this research were 38 persons selected from LPTTC. The Mixed methods 

were conducted on this research. The research results were as follows: 1) the current status were at high 

level within 7 aspects at high level and 3 aspects were at the medium level.  2)  The expectations of 

implementation were at the highest level every aspects.  3)  The Priority Need Index ( PNImodified)  were 

arranged in descending such :  ( 1)  Management Information Systems; ( 2)  Academic Research and 

Consultancy Services; (3)  Curriculum; (4)  Students Support ; (5)  Internal Quality Assurance System; (6) 
Human Resource; (7) Environment and Learning Resources; (8) Governance and Management; (9) Vision 

Mission and Goals; (10) Teaching and Learning Effective. 

 

keywords : internal quality assurance, Luangprabang TTC 
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แนวทางการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิคจากลายด้ังเดิมของโคมลานนา  จังหวัดลําปาง 
Guidelines to design patterns on ceramic products from original patterns of  

Lanna lanterns, Lampang province 
 
              ปณณธร  สมสรวย1* และ นันทิยา  สมสรวย2 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
2คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลความเปนมาของโคมลานนาในจังหวัดลําปางต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2) เก็บบันทึกลวดลายดั้งเดิมของโคมลานนาและแนวทางในการออกแบบลายใหมที่ประยุกตมาจากลายด้ังเดิม 3) ออกแบบ
ลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิคประเภทชุดภาชนะอาหาร  ผลการวิจัย  พบวา 1) โคมลานนาของจังหวัดลําปางเปนโคมท่ีสราง
ขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2440  ไดรับอิทธิพลมาจากโคมพมา  ผานการถายทอดกระบวนการทําจากสกุลชางตางๆเรื่อยมา  มี
การถายทอดองคความรู  ขนบธรรมเนียม  และสอดแทรกเอกลักษณทางวัฒนธรรมผานลวดลาย  2) ลายโคมลานนาของ
จังหวัดลําปางที่พบมีทั้งหมด 120 ลายแบงเปนลายประเภทดอกไม  ปนักษัตร  สัตวในคัมภีรศาสนาพุทธ  พุทธประวัติ  รวมถึง
เรื่องราววิถีชีวิตในทองถิ่น จากนั้นนํามาคัดเลือกเพ่ือใชออกแบบลวดลายใหมบนผลิตภัณฑเซรามิค 3) ลวดลายบนผลิตภัณฑ
เซรามิคประเภทชุดภาชนะอาหารมาจากการคัดเลือกลายดอกไมดั้งเดิมจํานวน 10 ลายมาออกแบบใหมใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ  ไดแกถวย  จาน  ชาม  ชอน  และแกวน้ํา 

 

คําสําคัญ :   ออกแบบลวดลาย  ผลิตภัณฑเซรามิ   โคมลานนา  จังหวัดลําปาง 
 

Abstract 
 This research has objectives to 1) study the history of Lanna lanterns in Lampang Province from 

past to present 2) record the original patterns of Lanna lanterns and find ways to design new patterns 

adapted from the original patterns and 3) design patterns on ceramic products for food container sets. 

The results of this research showed that 1) Lampang Lanna lanterns , were built around 1897 A.D. 

influenced by Burmese lanterns and passed through the processes of making from many schools of 

craftsmanship.  There has been transfers of knowledge body, customs and traditions and embedded with 

cultural identity through patterns 2) There are 120 patterns of Lampang Lanna lanterns found and divided 

into the types of flowers, Zodiac signs, animals in Buddhist scriptures, Lord Buddha’s history including 

local way of life.  They were selected to be used in designing new patterns on ceramic products and 3) 

Patterns of ceramic products of food container sets were selected from the original floral patterns totaled 

10 pictures and re-designed anew to suit the product sets of bowls, dishes, plates, spoons and water 

cups. 
  

keywords : pattern designing, ceramic products, lanna lanterns, Lampang province 
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การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูประจําการในสถานศึกษาทองถิ่น ดวยรูปแบบ e-CLIP 
กรณีศึกษา โรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค  

Development of learning management competencies of in-service teachers of local 
educational institution by e-CLIP : case study Wat Sai Nuea school,  

Nakorn Sawan province 
 

                         สุภาณี เส็งศรี*  และ ธงชัย เส็งศร ี
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : supanees@nu.ac.th 

 
บทคัดยอ 

              วัตถุประสงคการวิจัยน้ี  เพื่อพัฒนาครูใหสามารถ 1) วิเคราะห และ ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 
STEM  2) ใชภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนรู และตามสาระวิชา  3) ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการส่ือสารในช้ัน
เรียน  กลุมตัวอยาง คือ ครูโรงเรียนวัดไทรเหนือ นครสวรรค ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 10 คน และ  นักเรียนมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 ป
การศึกษา 2559 จํานวน 73 คน  ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 ผลการดําเนินการ พบวา 1) 
คุณครูสมัครใจรวมโครงการ รอยละ 100  จํานวนรอยละ 80 ปฏิบัติตามวงรอบของ e-CLIP 3 วงรอบ ซ่ึงครูสามารถจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบ e-CLIP ได  โดยสอดแทรกภาษาอังกฤษ และการใชภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทยในกระบวนการจัดการ
เรียนรูได และ ครูสามารถใชสื่ออิเล็กทรอนิกสไดในหลายลักษณะ ไดแก การเลือกใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการจัดการเรียนรู การ
สื่อสารกับกลุมครูและกลุมนักเรียนในหองสนทนาไลนกลุม การ Upload บน YouTube เปนตน   2) คุณครู และนักเรียน มีการ
เปล่ียนแปลงดานภาษาอังกฤษ และ การใช ICT มากขึ้น ซ่ึงรวมถึงดานการเรียนรูในรายวิชาท่ีเรียนกับครูที่รวมโครงการ  3) คุณครู และ
นักเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก ในกิจกรรมการเรียน รูปแบบ e-CLIP  
              

คําสําคัญ : อี-คลิป    การจัดการเรียนรู   สถานศึกษาทองถิ่น 

 
Abstract 

  The research is aimed to improve teachers in order to 1) analyze and design study plan by the integration 

of STEM 2) use blended English to communicate in classroom and content 3) use e-Media /e-Communication to 

communicate in classroom. The samples were 10 secondary school teachers at Wat Sai Nuea School, Nakorn Sawan 

Province and 73 secondary school students in academic year 2016 from October 2016 to July 2017. The study has 

founded that 1) 100 percent of in-service teachers were voluntary to participate in the project. Only 80 percent of 

in-service teachers has participated in 3 e-CLIP rounds. They can set the e-CLIP study plan which using blended 

English and Thai in teaching process and they can use e-Media /e-Communication in many way such as selecting e-

Media /e-Communication in teaching process, communicating with teachers and students through Line Group, 

uploading video on Youtube, etc. 2) Teachers and students who participated had improved English skill, ICT skill, 

and learning skill. 3)  Teachers and student were satisfied at high level in e-CLIP System. 

 

keywords : e-CLIP,  learning management,  local educational institution 
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การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในภาคเหนือตอนลางผานการจัดทํานามานุกรม 

Preservation of local wisdom in Teen Jok weavings in lower northern provinces of 

Thailand through directory compilation 

 

วศิน  ปญญาวุธตระกูล1  วรรณชล ีกุลศรีไชย1  และ ศรญัญา ละมอมสาย2*  
   1กองสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม  2สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก  

     *corresponding author e-mail : saranya50147447@gmail.com.com                 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวมขอมูลเครือขายชางทอผาตีนจกในฐานะภูมิปญญาทองถ่ินของภาคเหนือตอนลางและ
เสนอแนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม เพื่อการศึกษาคนควาสําหรับคนรุนตอไป  ดําเนินการวิจัยใช
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นท่ีศึกษา คืออําเภอหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 
50 คนไดแก ชางทอผาตีนจก วิธีการศึกษาทําโดยศึกษาเอกสารตาง ๆ จากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสังเกตแบบมีสวนรวม 
ผลการศึกษาพบวา 1) บริบททางวัฒนธรรมผาซ่ินตีนจกในเขตภาคเหนือตอนลาง มีแหลงทอสําคัญอยู 2 แหงคือ จังหวัดสุโขทัย ใน
อําเภอศรีสัชนาลัย และจังหวัดอุตรดิตถ ในอําเภอตรอน อําเภอลับแล และอําเภอฟากทา 2) การถายทอดภูมิปญญาการทอผาตีนจก มี 
2 ลักษณะคือ การถายทอดภายในสายตระกูล จากยา ยาย สูแม และลูกหลาน และการถายทอดจากภายนอกหรือจากการอบรม 3) 
แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาชางทอผาตีนจกในรูปแบบนามานุกรม โดยรวบรวมรายชื่อชางทอผาท่ีมีชีวิตอยูในปจจุบันจํานวน 50 คน 
โดยประกอบไปดวย ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงปจจุบัน สถานท่ีทางาน  ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก สาขาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ ผลงานท่ีสําคัญ และภาพถายสี โดยการจัดสรรองคความรูรูปแบบนามานุกรมท่ีสรางประโยชนใหกับชุมชนในการสืบคนตอไป  
 

คําสําคัญ : การอนุรักษ  ชางทอผาตีนจก  นามานุกรม  ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

Abstract 

This research was purposed to collaborate data regarding alliance of Teen Jok weavers in Lower 

Northern Provinces of Thailand and to propose preservation methods of this local wisdom through 

directory compilation that can be used in the future studies. This is a qualitative research which involved 

50 Teen Jok weavers in Hat Siao district of Sukothai province, Laplae, Tron, and Fak Tha districts of 

Uttraradit province. The studies were completed through examination of records, structured interviews 

and participative observations. The results revealed that 1) Cultural context of Teen Jok in Lower 

Northern Provinces of Thailand are concentrated in Sisatchanalai district of Sukothai province and in 

Laplae, Tron, and Fak Tha districts of Uttraradit provinces 2) local wisdom in Teen Jok Weavings are 

transferred via; family’s practical inheritance, and educational workshops for the general public 3) the 

preservation of Teen Jok weavings is made possible by compiling a directory of the living weavers in the 

studied area which will be beneficial for the future research. The compiled information including name, 

surname, gender, age, marital status, current position, workplace, contactable address, type of expertise, 

significant works, and color photographs.  

keywords : preservation,  teen jok weavers, directory, local wisdom  
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4 MAT 

 ในรายวิชา การผลิตดนตรี 2 

The Students Satisfaction towards Production Skill 2 Learning Management Using 4MAT 

 

สรวิศ  เขียนเสมอ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

corresponding author e-mail : Sorrawit.k@bu.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ที่มี
การจัดการเรียนการสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MAT ในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ในกลุม 12 จํานวน 6 คน 
เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู 4MAT 

ในวิชา ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนววัฏจักรการเรียนรู 4MATทั้งหมด 11 คาบเรียน 
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการสอนทําการรวบรวมขอมูลโดยสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
แบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการจัดการเรียนการสอนวิชา 
ทักษะการผลิตดนตรี 2 (MUS162) ตามวัฏจักรการเรียนรู 4MAT โดยหัวขอที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดคือ หัวขอ 
“นักศึกษามีอิสระทางการแสดงความคิดเห็น”  

 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนโดยใชวัฎจักรการเรียนรู 4MAT  การผลิตดนตรี  ความพึงพอใจ 
 

Abstract 

 This study aimed to find out the satisfaction of the students of Production skill subject with the 

teaching plan of 4MAT. In the study with six students inConservatory of Musicthe instruments included 

Likert scale questionnaire for the satisfaction of teaching of 4MAT in Production Skill 2 (MUS162). Proceed 

to manage the process of all the 11 classes of Cycle of Learning 4MAT.When the process is done we then 

collect all the information by querying the satisfaction of the student due to the using of managing of the 

Cycle of learning 4MAT. The results indicated that the students were satisfied with the teaching of MUS 

162 using the teaching plan of 4MAT. And The topic that the student is the most satisfied with is "Each 

individual is freely allow to present their own opinions" 

 

keywords : the 4mat cycle learning activities, music production, the satisfaction 
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ผลการใชสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานเครือขายสังคมออนไลน 
The effects of using instructional media via the social network 

on skills  and instruction for dance sport 

อุษา โพธิกุล*  อนุชิตร แทสูงเนิน  และ เพ็ญศรี ศรสีวัสดิ ์
คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี  สุพรรณบุร ี

*corresponding author e-mail : usa.phothikul@gmail.com 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานส่ือสังคม
ออนไลนเอ็ดโมโด เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ
ใชส่ือการสอนผานเครือขายสังคมออนไลนเอ็ดโมโด กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ ในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2560  
โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม  1 หองเรียน  จํานวน  20  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  จํานวน  50  ขอ มีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ (KR-20) เทากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจมีคาความเช่ือมั่น 
(แอลฟา) เทากับ 0.83  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยายไดแก    รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) มี 
ผลการวิจัยมีดังนี้  1) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพสื่อการสอนรายวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโด  มี
คา E1/E2  เทากับ 83.87/84.13  สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  80/80  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยสื่อการสอน
ผานเครือขายสังคมออนไลนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยสื่อการสอนผานสื่อสังคมออนไลนเอ็ดโมโดวิชาทักษะและการสอนกีฬาลีลาศอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : สือ่การสอน  เครือขายสังคมออนไลน  ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ  

 

Abstract 

 The purposes of this research were to develop and investigate  the effectiveness of instructional 

media via the Edmodo social network on “Skills  and Instruction for Dance Sport”   compare   students’ 

learning achievement between the pre-test and the post-test; and investigate students’ satisfaction with 

instructional media via the Edmodo social network. The subjects were students in bachelor's degree of physical 

education in the academic year 2017   at Institute of  Physical Education  Suphanburi Campus. The subjects used 

in this study were selected by cluster sampling method; comprised 20 subjects. The instruments were learning 

achievement test, the reliability of which (KR-20) was at 0 .85 and the reliability of satisfaction questionnaires 

(Cronbach's alpha) was at 0.83. The data were analyzed by the techniques of descriptive, percentage, mean, 

standard deviation and t-test statistics. The results of this research were as the following:  1) The research was 

found that instructional media via the Edmodo social  network  on “Skills  and Instruction for Dance 

Sport”  met the efficiency at 83.87/84.13  level of criteria standard, which was higher than set standard 

at 80/80. 2) The students’ learning achievement of instructional media via the Edmodo social network of the  

post test  was higher than that of  the pretest and  showed statistical difference at the .05 level of significance.  3) 

As a whole, students were highly satisfied with instructional media via the Edmodo social network on  “Skills  

and Instruction for Dance Sport”. 

 

keywords : instructional media, social network, skill and instruction for dance sport 
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การศึกษาเหตุปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟค 

Study causal of the important factors affect the management vocational education in 
ctech pacific of technology college 

 
แววตา พูลสวสัดิ์*  ประเวศ เวชชะ  และ  สมเกียรติ ตุนแกว 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  เชียงราย  
*corresponding author e-mail : poonsawadwaew@gmail.com  

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเพื่อศึกษาเหตุปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแป  ซิฟค  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและเหตุปจจัยสําคัญสงผลตอการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี  ซีเทคแปซิฟค    
โดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใชกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญไดแกบุคลากรในสถานศึกษาคือ   ผูบริหาร ครู อาจารย และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนสถานประกอบการ ผูแทนนักศึกษา ผูแทนนักการภารโรง  จํานวน 46  คน  เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยไดแก การวิเคราะหเอกสาร และแบบสอบถาม ผลการศึกษาสภาพ เหตุป จจัยท่ีสงผล ตอการบริหารจัดการ พบวาตั้งแต ป 
2555-2559  การบริหารจัดการของวิทยาลัยดานประสิทธิผลการประกอบการ มีรายรับ มากกวารายจ าย ดานแผนการรับนักศึกษาไม
เปนไปตามแผนงานท่ีวางไวเปนเหตุปจจัยฉุดร้ังสงผลตอการบริหารจัดการ สวน ดานประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนภาพรวมมี
คุณภาพในระดับปานกลางและมีแนวโนมการพัฒนาท่ีดีขึ้น การจัดการเรียน การสอน การพัฒนาหลักสูตร และเทคนิควิธีสอน ภาพรวม
อยูในระดับดีซ่ึงเปนปจจัยสนับสนุนตอการบริหารจัดการ ดานความ พึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพ
ผูเรียน  และผูสําเร็จการศึกษา อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงนับเปนเหตุปจจัยสนับสนุนตอการบริหารจัดการ เชนกัน  

คําสําคัญ : การบริหารจัดการอาชีวศึกษา  การบริหารแบบสมดุล (BSC)  การวิจัยแบบมีสวนรวม    

Abstract 
         This research to study the significant factors that affect management of vocational education in ctech pacific 

of technology college. Aims to study the administrative and management levels of vocational education and the 

significant factors that affect management of vocational education in ctech pacific of technology college. The 

research using quantitative research, qualitative research, and the sample data providers college in case of teachers, 

administrators, participants, parental, representative enterprises, and student representative in 46 .  The instruments 

used in research that article analysis, questionnaires, interviews, and results of the study in 2012 – 2016 the results 

of the factors affect management that the administrative and management effectiveness of the operative revenues 

over expenses. The admission plans stands unsuccessful as the factors hampering. The achievement of students 

overall quality remains moderate, and more likely to enhance. The teaching and learning curriculum, development 

techniques, and teaching methods that persisted respectable, which affects contribute to the management including 

of the satisfaction of the establishment, agencies, and the community to effect of students in case of academic as 

the peak.    

keywords : management vocational education,  balance scorecard,  participatory action research 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดที่มีตอ 
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

Effects of organizing learning activities using the geometer’s sketchpad program  
on squares concept of Prathom 5 students 

 
จุฬาลักษณ สมสาย* และ อุเทน ปุมสันเทียะ 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : Numnum84@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดรวบยอดเร่ือง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา       
ปที่ 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีคาความยากอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.47 และคาความเช่ือมั่น       
เทากับ 0.90 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ดวยตัวเองผานโปรแกรมจีโอมิเตอร-  
สเก็ตชแพดที่นําเสนอความคิดรวบยอดในเชิงรูปธรรม เพื่อนําไปสูความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบวัด
ความคิดรวบยอดเร่ือง รูปสี่เหลี่ยม เฉลี่ยอยูในระดับดี 
 

คําสําคัญ : โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด  ความคิดรวบยอด   รูปสี่เหลี่ยม 

 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate squares concept of Prathom 5 students using 

learning activities based on the Geometer’s Sketchpad program. The target group consisted of 39 students 

in Prathom 5 at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School, academic year 2017. The 

research instruments were composed of 5 lesson plans of the Geometer’s Sketchpad program and 

squares concept test with difficulty index at 0.50-0.78, discrimination index at 0.22-0.47 and reliability at 

0.90. The activity was designed to encourage the students to construct their concepts on square by 

themselves through the lesson of the Geometer’s Sketchpad program. This lesson represented             

the concrete concept in order to construct the abstract ones. The data were analyzed through averages, 

standard deviation and descriptive analysis. The finding the students’ score on the squares concept test 

showed mean score at good level. 

 

keywords : geometer’s sketchpad program, concepts, squares 
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การสรางสื่อวีดทิัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรยีนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)  โรงเรียนเทศบาล 3  

ศรีทรายมูล  
Creation of the botanical drawing demonstration video to develop learning achievement in Learning "How to draw 

botanical pictures" of grade 5 students in the first semester of academic year 2017, Art Education (Visual Arts)  

Tessaban 3 Srisaimoon School 

จตุพล  โนมณ ี

 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย  
*corresponding author e-mail : jnomanee@gmail.com  

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควานี้ มีวัตถุประสงค คือ เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพ ทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ใหมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวย
สื่อวีดิทัศนฯ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชส่ือวีดิทัศนฯ โดยไดดําเนิน การศึกษากับประชากรซ่ึงเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2560 จํานวนท้ังหมด 3 หองเรียน รวม 92 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ประกอบดวย  สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เรียนรูการวาดภาพทาง พฤกษศาสตร ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอน
เรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาด ภาพทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซ่ึงมีคา ความยากงาย      ( p ) ที่ยอมรับไดมีคาอยูระหวาง  0.21 – 0.37 คาอํานาจจําแนก ( r ) ที่ยอมรับได มีคาเทากับ 
0.51 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จากการเรียนโดยใช  สื่อวีดิทัศนฯ มีคาความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) เทากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 
หนวย (รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู) โดยจากการ ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน ซ่ึงประเมิน
ทั้ง 6 ดาน พบวา  มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.81 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68  มีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   ผลการศึกษา 
พบวา  สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร มีคาประสิทธิภาพ เทากับ 81.53/83.58 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย สื่อวีดิทัศนฯ พบวา คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน จากการทําแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 40 ขอ (40 คะแนน) คิดเปน คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 20.47 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยรวมหลังจากการทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียน 40 ขอ (40 คะแนน) คิดเปนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 33.12 คะแนน มีคะแนนความกาวหนา 
คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 12.65 คะแนน ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ที่เรียน ดวยสื่อ
วีดิทัศนฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

คําสําคัญ :  สื่อวีดิทัศน  การวาดภาพทางพฤกษศาสตร  

Abstract 

The purposes of this study were to create and find the effectiveness of botanical drawing demonstration video 

media in Unit 2 “How to Draw Botanical Pictures for grade 5 students in academic year 2017, Department of Arts, Visual Arts 

subject, to meet the standard criteria of 80/80. Compare their learning achievement before and after using the video media. 

Study the satisfaction of the students by using the video media. The study was conducted with the population of grade 5 

students of Tessaban 3 Srisaimoon school in 1st semester of academic year 2016. The total of 3 classes were 92 students. 

The instruments was used in the study were the botanical drawing demonstration video media in Unit 2 “How to Draw 

Botanical Pictures”. The before and after achievement tests in Unit 2 “How to Draw Botanical Pictures” were 40 items for 

four-choice quiz. The acceptable difficulty (p) was between 0.21 and 0.37. The acceptable discriminative power ® was 0.51. 

Students satisfaction model of grade 5 students of Tessaban 3 Srisaimoon school after studying by using the video media. 

The value of the IOC is 1.00. Teaching plans in Unit 2 “How to Draw Botanical Pictures” (1 unit including 12 plans), based on 
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the assessment of the appropriateness of the teaching plans of five experts assessed the six aspects. The mean was 4.81. 

The standard deviation was 0.68. The study indicated that the efficiency of the botanical drawing demonstration video media 

was 81.53/83.58, higher than 80/80. The students’ learning achievement before using was average 20.47, and after using was 

average 33.12, was higher than the after using was average 12.65. The students’ satisfaction of grade 5 students of Tessaban 

3 Srisaimoon after using the video media was at the highest level.    

keywords :  video presentation, learn to draw a botanical image 



14

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 

ดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา 
Music in Waikhru Pin Phiat ceremony of cambodian royal court 

                         โสภณ  ลาวรรณ 
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณโุลก 

corresponding author e-mail : sophon.nu2525@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

ดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา เปนผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความ
เปนมาของดนตรีในพิธีไหวครูพิณเพียต และความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบพิธีไหวครูพิณเพียตราชสํานักกัมพูชา 
ดําเนินการวิจัยจากการเก็บขอมูลภาคสนามในพิธีไหวครูประจําป 2559 ของโรงเรียนมัธยมวิจิตรศิลป และขอมูลเพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลัยภูมิทรวิจิตรศิลป กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา  ผลการวิจัยพบวา  พิธีไหวครูพิณเพียตมีที่มากจากพิธีโฎนตา 
คือพิธีกรรมเซนสักการะผีบรรพบุรุษ แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งพิธีบําเพ็ญกุศลใหกับครูเพลงที่ลวงลับไปแลว สวนท่ีสอง
พิธีสักการะเทพเจาและครูเพลง  ความเปลี่ยนแปลงของเพลงประกอบพิธี พบวาเดิมใชเพลงหนาพาทยจํานวน 34 เพลง 
ปจจุบันเหลือ 12 เพลง โดยเกิดจากปจจัยทางการเมือง ภัยสงคราม ทุนทรัพย ระยะเวลา และสาระความสําคัญ เพลง
ประกอบพิธีกรรมนี้  เปนเครื่องแสดงเชิงสัญลักษณ และการเชื่อมตอสื่อสารระหวางเทพเจา ผีบรรพบุรุษ กับมนุษย 
 
คําสําคัญ : พิธีไหวครู  วงพิณเพียต  ดนตรีราชสํานักกัมพูชา   

 
Abstract 

 Music in Waikhru Pin Phiat Ceremony of Cambodian Royal Court study was a qualitative research 

which had purposes to study the history of Waikhru Pin Phiat Ceremony and the change of the music in 

Waikhru Pin Phiat Ceremony of Cambodian Royal Court. Researcher collected the data from Waikhru 

Ceremony 2016, at Vichitsilp Secondary School and gathered more information from Royal University of 

Fine Arts, Phnom Penh, Cambodia. The research found that. Waikhru Pin Phiat Ceremony, originally was 

from Donta Ritual which was a ritual for paying respect to ancestors. It was divided into 2 parts; merit-

making event for composers of music and warship the gods and composers of music. The researcher 

found that there was a change the amount of the music to use in this ceremony, which originally used Na 

Phat music for 34 music to 12 music. Political, war, time and the main point were factors that effect to 

the change. Those music in the event were symbols to communicate with the gods, ancestors and 

humans. 

 
keywords : waikhru ceremony, Pin Phiat band,  music of cambodian royal court 
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ผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อการสอน  
เรื่องพลังงาน เครื่องกล และการเคลื่อนที่  

Impact on learning with energy, machine and motion media 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบในการใชสื่อการสอน เรื่องพลังงาน เคร่ืองกล และการเคลื่อนที่  

จากความรวมมือระหวางบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด สถาบันคีนันแหงเอเซีย  และคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการจัดอบรมการใชสื่อใหแกอาจารยและครู และใหนําสื่อไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน หลังจากการนําสื่อไปใช คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบโครงการฯ จํานวน 3 ทาน และครูใน
เครือขายโครงการฯ ที่ไดใชสื่อการสอน จํานวน 20 ทาน ซึ่งในการสัมภาษณแบงออกเปน 5 มิติ จากการสัมภาษณ พบวา 
อาจารยและครูสามารถใชสื่อถายทอดใหนักเรียนไดเขาใจโดยผานการปฏิบัติจริง และนักเรียนไดทําการทดลองโดยมีสื่อการ
สอนท่ีใชไดจริง ดานมิติทางเศรษฐกิจ ชวยลดรายจายเก่ียวกับการจัดซื้อสื่อการสอนท่ีมีราคาสูง ดานมิติทางวัฒนธรรม 
อาจารยและครูยังคงวัฒนธรรมการใชชีวิตเชนเดิม และมีการเรียนรูรวมกันมากข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการใชสื่อการสอน 
ดานมิติทางสิ่งแวดลอม ลดมลพิษ โดยสื่อการสอน ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม 

 

คําสําคัญ : ผลกระทบจากการใชสื่อ  สื่อการสอน   การจัดการเรียนรู 
 

Abstract 
The objective of this research was the Impact on Learning with Energy, Machine and Motion 

media Investigation. Project under the cooperation of Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd., 

Kenan Institute Asia and the Faculty of Education at Pibulsongkram Rajabhat University. This research 

distribute 3 sections; the first section was media training for lecturers and teacher. The second section, 

the teacher applied the media to school. And the last section was interview. The interviewed 5 dimension 

were conducted with 3 lecturers and 20 teachers. The results of this research found that the teachers 

used the media and students had experimented with the available teaching materials. The Economic 

dimension; this media decreased the budget of school. The Cultural dimension and Environmental 

dimension; Lecturers and Teachers didn’t modify lifestyle.  

 
keywords : Impact on media, learning media, learning 
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บทคัดยอ 
                 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของในการจัดการเรียนการสอน  และ เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบความสําเร็จ ของครูมืออาชีพ กรณีศึกษา  ครูคอมพิวเตอร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบเปดตัว ดวยการสังเกต สัมภาษณครูมืออาชีพสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จํานวน 5 คน โดยการคัดเลือกจากประวัติ ผลงาน และ การเสนอช่ือจากเพ่ือนครู เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกสังเกต แบบ
สัมภาษณอยางมีโครงสราง ประเด็นสนทนาในกระบวนการกลุม ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนของครูมืออาชีพ คือ (1) การใฝรูของครูโดยเรียนรูอยูเสมอ (2) ความคิดสรางสรรคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน (3) 

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และ การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนครู และ นักเรียน (4) การไดรับโอกาสจากผูบริหารในการพัฒนาตนเอง และ 
(5) การแกปญหาเฉพาะหนา  และ 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบความสําเร็จของครูมืออาชีพ กรณีครูคอมพิวเตอร จะมี
ความหลากหลายและแตกตางตามบริบทของสถานศึกษา แตเมื่อสังเคราะหสารสนเทศของครูมืออาชีพแตละบุคคลพบวาทุกคนจะเนน
(1) การใหผูเรียนไดเผชิญสถานการณท่ีแตกตางจากมุมมองเดิมของตนเพื่อคนหาทางเลือกใหม  (2) การคนพบดวยตนเองและการเรียนรู
รวมกันเพ่ือสรางชิ้นงาน และ (3) การทดลองพิสูจนวาสามารถนําไปใชประโยชนจริง 
 

คําสําคัญ :  ถอดบทเรียนความสําเร็จ  ครูมืออาชีพคอมพิวเตอร   
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the factors of instruction completeness and accomplished instruction 

processes of professional computer teachers under the Office of Basic Education Commission.  This is the qualitative 

research by observation and interview to the Career and Technology teachers. Five teachers were selected from 

profile and nomination.  The research instruments were the observation forms, the interview forms and group 

discussion.   The result of the study showed that A) the factors of instruction completeness and the study of 

accomplished instruction processes of professional computer teachers were 1) Putting effort persistently 2) Creativity 

3) Effective communication and Interaction with teachers, colleagues and students 4) Getting chance to develop 

oneself from administrators 5) solution for an unexpected problem.  And B) accomplished instruction processes of 

professional computer teachers were the school context diversity. However, information synthesis of each 

professional teacher focused on 1) providing learners various situations so that they can find alternative ways. 2) 

Self-learning and collaborative learning together so that they can create new task and 3) experiment that can be 

real beneficial.  

 
Keywords :  lessons learned ,  professional computer teachers 
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การจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เพื่อพัฒนาทักษะใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

The instructional methods of Rajamangala University of technology srivijaya’s lecturers 

for enhancing students’ skills in period of asean community 
 

วิลาสินี  สุขกา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่พัฒนา
ทักษะใหนักศึกษาสามารถแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน โดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวมและแบบสัมภาษณเชิงลึกคณาจารยจาก 5 คณะท่ีจัดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอน แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหสังเคราะห ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา คณาจารยมีแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความรูวิชาการและ
วิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนดโดยตั้งอยูบนหลักการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 1. วิธีการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยทั้ง 5 
คณะแบงเปน 2 กลุมคือ 1.1 คณะที่จัดการเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและคณะ
วิศวกรรมศาสตร มีการปรับเอาแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ STEM เขามาใช เชน การสรางการเรียนรูโดยเนนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การใชโครงงานเปนฐานในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง 1.2 คณะที่จัดการเรียนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการใชโครงงานเปนฐาน และสราง
การเรียนรูผานกิจกรรมท่ีสอดแทรกในโครงงานเพื่อเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะปฏิบัติจริงและเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติเองโดยผูสอนเปนคน
แนะแนวทาง 2. แนวทางการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซ่ึงทางคณาจารยไดสอดแทรกไวในการเรียนการสอน สรุปเปนทักษะสําคัญ ดังนี้ 2.1 ทักษะ
การปฏิบัติการและการใชเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของอัตลักษณมหาวิทยาลัย 2.2 ทักษะดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงถูกสอดแทรกไวใน
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารยทั้ง 5 คณะเพ่ือเปนการเสริมใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชเมื่อเกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในกลุม
ประชาคมอาเซียน 2.3 ทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธและการอยูรวมกับผูอื่น 

คําสําคัญ :  การจัดการศึกษา  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทักษะแรงงาน  ประชาคมอาเซียน 

 

Abstract 

 This paper reported a preliminary qualitative inquiry on the instructional methods of lecturers in enhancing skills 

for student in a period of ASEAN Community (AC). This study aimed to determine the teaching methods of lecturers which 

were able to improve students’ skills in a recent period of freely exchange of labour. The specific descriptive information was 

gathered by using in-depth interview and non-participated observation. The key informants were the lecturers of five faculties 

at Rajamangala University of Technology Srivijaya. Analysis process relied on a content analysis method in order to interpret 

information from different aspects. The findings emphasized that 1. The instructional methods were 1.1 The STEM education 

applied in instructional method of the instructors in faculty of industrial education and technology and faculty of engineering. 

The STEM education enhanced science, mathematics and technology skills of students as well as using the project based as 

a tool for improve students’ practices skills. 1.2 The project based learning was predominated in faculty of architecture, 

faculty of liberal arts and faculty of business administration. It was used as a significant method of instruction and the 

instructors were a coach of learning. 2. The important skills that applied for student were 2.1 practicing skill of science and 

technology 2.2 English languages’ skill 2.3 interpersonal and multicultural awareness’s skill.  

keywords :  teaching method,  student oriented,  labour skills,  ASEAN Community 
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     The analysis of “language knowledge-culture” in dailynews newspaper 

 

 

                นพวรรณ  เนตรธานนท 
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         บทคัดยอ 
บทความวิจัยเรื่อง “วิเคราะหภาษาในคอลัมน “องคความรูภาษา-วัฒนธรรม” หนังสือพิมพเดลินิวส” มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาภาษาในคอลัมนองคความรูภาษา-วัฒนธรรมของหนังสือพิมพเดลินิวส ดวยการวิเคราะหการใชภาษาผลการศึกษาพบวา ใน
คอลัมนองคความรูภาษา-วัฒนธรรม ของหนังสือพิมพเดลินิวส มีงานเขียนจําแนกเปน  2 ประเภท ไดแก ลักษณะการใชคําและสํานวน 
ประเภทการใชคํา คือ คําราชาศัพท คํายอ คําภาษาตางประเทศ คําประสม คําสแลง ประเภทการใชคําพบวา มีการใชภาษาท่ีตองการให
ผูอานเกิดความรูและความเขาใจในดานวิชาการ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะเปนการเขียนเพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดี และ
สามารถอธิบายเร่ืองราวหรือขอความไดอยางละเอียดทําใหผูอานเขาใจไดชัดเจน  ดานประเภทการใชสํานวน พบการใชสํานวนเกา และ
การใชสํานวนใหม ประเภทการใชสํานวนเกา พบวา เปนขอความหรือถอยคําท่ีกลาวสืบตอกันมาตั้งแตรุนอดีตจนถึงปจจุบัน และ
ประเภทการใชสํานวนใหม พบวา ขอความหรือถอยคําเหลาน้ันเปนถอยคําท่ีสรางข้ึนมาใหม เพื่อสื่อความหมายชี้เฉพาะ  และไมเคย
ปรากฏมากอน การวิเคราะหภาษาในคอลัมนองคความรูภาษา-วัฒนธรรม ของหนังสือพิมพเดลินิวส จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา
หนังสือพิมพเดลินิวสเปนหนังสือพิมพรายวันท่ีนําเสนอเรื่องราวและเหตุการณท่ีเปนความรูในดานสาระความรูทางภาษาและวัฒนธรรม 
สาระความรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน องคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน  และบทความการศึกษาโดยใช
ภาษาอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสื่อสิ่งพิมพ โดยมุงหมายใหขอมูลขาวสารของเหตุการณ เพื่อแสดงใหเห็นวา หนังสือพิมพเดลินิวส
เปนสื่อกลางในการนําเสนอขาวสารไดอยางเปนประโยชน เสนอสารดวยความรูและความเขาใจ และตระหนักถึงผูอานเปนสําคัญ 

 

คําสําคัญ : ภาษาไทย การใชคํา สํานวน คอลัมน หนังสือพิมพ 

Abstract 

  Research study Language Analysis in Columns "Language Knowledge-Culture" in Daily News Newspaper. 

This research has purpose to study the language in this column by analysis the usage of language. Indicated that 

in this column there are two types of writings: word and idiom. The usage of words is an abbreviation, slang, 
transliteration, Characteristic of word usage is was found that the language used to provide readers with academic 

knowledge, language, culture and society. It write to promote good understanding and the words can explain the 

story thoroughly to understand. The usage of idioms found that this column use both the old and new 

idioms. The usage of old idioms is a continuation of the past, the idioms use since the past and use until in the 

present. In the other hand, the usage of new idioms; is a new creation to convey meaning and it never appears 

that it has been used before. The study of language analysis in this research shows that Daily News Newspapers is 

a daily newspaper that presents stories and events that are knowledgeable in the subject matter of language and 

culture both Thai and Asian, and language and culture Knowledge in various fields of the Royal Academy. There is 

study articles that use a particular language of printed matter. The purpose of the news is give the useful medium 

for presenting the news to educate readers and readers is the first priority to think. 

keywords : Thai language, idioms, newspaper, columns 
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การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการสรางชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
เรื่อง การใชแผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

(CIPPA Model) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
Research to develop a model of immunocompetence using the process 

(CIPPA Model) Prathom Suksa 5 

                         วัฒนชัย ปญจิต*  วริศรา  ตั้งคาวานิช  และ เบญญาพัชร วันทอง   
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : thetopman01@hotmail.com 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการใชแผนท่ีในการระบุลักษณะ

ภูมิลักษณ กอนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร  จากชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา  (CIPPA  MODEL) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การใชแผนท่ีในการระบุลักษณะภูมิลักษณโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการวิจัยพบวา กอนการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง การใชแผนที่ในการระบุลักษณะภูมิลักษณโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยกอนใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

เทากับ 12.96 คะแนน และหลังใชมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.38 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลัง
เรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวนนักเรียนที่สอบ
ไดคะแนนสอบหลังการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเร่ือง การใชแผนที่ในการระบุลักษณะภูมิ
ลักษณโดยใชกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบโมเดลซปิปา (CIPPA Model) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  เฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนด  
คือไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 มีจํานวน 50 คน  คิดเปน 100 เปอรเซ็นตของนักเรียนท้ังหมด 

คําสําคัญ : ชุดกิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กระบวนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา(CIPPA Model)  

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the learning achievement. The use of maps to 

identify the landscape. Before and after studying geography from the integrated learning activities package 

The CIPPA MODEL is a tool used in research. A set of activities to develop learning achievement on using 

maps to identify the landscape using the CIPPA Model of Prathomsuksa 5 and the achievement test. The 

research found that before useingactivities to develop the achievement of using mapping in identifying 

the landscape using the CIPPA Model of Prathomsuksa 5 The average score was 12.96 and 21.38, 

respectively. Higher than before learning at the .05 level of significance. The number of students who 

passed the test after the instruction with a series of activities to develop the achievement. The use of 

maps for identifying the landscape using the CIPPA Model of Prathom Suksa 5 average is higher than the 

criterion. The number of students in the class is 50%. 

keywords : activity series , development of learning achievement , CIPPA model learning process 
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การประเมินความพึงพอใจจากการใชสื่อประสมทางการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

The Result of Satisfaction toward Multimedia-Based Instruction about Democratic 

Citizenship for Prathom 4 Students Anuban Phitsanulok School 

 

ชฎาพร  สุขสงค*  วริศรา  ตั้งคาวานิช  และ เบญญาพัชร วันทอง 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

  
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจจากการเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดสื่อประสม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 49 คน โดยใชวิธีการสอนดวยการใชชุดสื่อประสม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
แบบสอบถามความพึงพอใจทางการเรียนดวยชุดสื่อประสม แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน  10 ขอ สถิติ
พรรณนาท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยคารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังจากเรียนรูดวยสื่อประสมแลว มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด เทากับ 4.35 ซึ่งอยูในระดับ มากท่ีสุด และคาเฉลี่ยความพึง
พอใจนักเรียนที่เรียนดวยชุดสื่อประสม เทากับ 3.98 ซึ่งอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : สื่อประสม  วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชชุดสื่อประสม  ความพึงพอใจ   

 

Abstract 

  The purpose of this research is to assess students' satisfaction with multimedia-based instruction 

on the topic of democratic citizenship.  The samples were 49 students in prathom 4 of the academic year 

2017. The instrument for this study was assessment of students' satisfaction model with a set of 5-level 

rating scale. The statistics used for data analysis are percentage, mean and standard deviation. The 

research found that students were satisfied with instructional multimedia. The highest mean score was 

4.35, which was the highest level, and the mean of students' satisfaction was 3.98. 

 

keywords : multimedia, multimedia-based instruction, satisfaction 
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การสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ประวัติศาสตร เรื่อง ผูสถาปนา
อาณาจักรไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

The teaching  by using  instructional media to develop the historical learning 
achievement in founder of the kingdom of Thailand of  Pathomsuksa 3  at Phitsanulok  

Kindergarten  school 

อภิญญา  เอี่ยมพงษ  เบญญาพัชร วันทอง  และ วริศรา ตั้งคาวานิช  
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลสูงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : apinya.i@psru.ac.th  

บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชา ประวัติศาสตร เรื่อง ผูสถาปนา
อาณาจักรไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ดวยการสอนโดยใช สื่อวีดิทัศน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หอง 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 44 คน ไดมาจากวิธีการสุมตัว อยาง
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 3 หอง 5 มีผลคะแนนสอบกอนเรียน เรื่อง ผูสถาปนาอาณาจักรไทย ต่ํา
กวาหนวยการเรียนรูอื่น ๆ เครื่องมือ ที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อวีดิทัศนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูวิจัยสราง แผนการจัดการเรียนรูวิชา ประวัติศาสตร จํานวน 8 แผน เวลา 8 ชั่วโมงในการศึกษา  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง         
ผูสถาปนาอาณาจักรไทย เปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ   ผลการวิจัยพบวา  การใช
สื่อวีดิทัศนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง ผูสถาปนาอาณาจักรไทย นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบว านักเรียน
ทั้งหมด 44 คน ผานเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 60 ทั้งหมด 44 คน และโดยรวมทั้งกลุม ก็ผานเกณฑที่กําหนด ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
ตั้งแตรอยละ 70 - 100  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3.5  ที่เรียนดวยการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เทากับ 7.84  คิดเปน
รอยละ 78.4 และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  เทากับ 2.59  คิดเปนรอยละ 25.9  ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
สอบกอนและหลังเรียนวิชา ประวัติศาสตร ของนักเรียน ดวย t – test  พบคา  t  = 27.25 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงอาจกลาวได
วา  คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3.5 ที่ เรียนดวยการสอนโดยส่ือวีดิทัศน สูงกวากอนเรียนคอนขางมาก  

คําสําคัญ : สือ่วีดิทัศน  วิชาประวัติศาสตร  ผูสถาปนาอาณาจักรไทย   

Abstract 
  The purpose of this research is to compare the results before and after study in the course of history, the 
founder of the Kingdom of Thailand. Prathom Suksa 3 students at Phitsanulok Kindergarten School from teaching by using 
Instructional Media . The sample of this study was 44 students from Prathom Suksa 3, Phitsanulok Kindergarten School, in 
year of 2017. The samples were sampled from the Prathomsuksa 3 students. Room 5 test scores on the founder of the 
Kingdom. Less than other units. Tools used in the study include: Learning Management Plan Using Instructional Media 
media to develop learning achievement from researchers create for 8 hours in the founder of the Kingdom of Thailand 
topic and Achievement Test is the Pre-test and post-test witt 4 multiple choice tests.  The result was showed that  the use 
of Instructional Media to develop the historical learning achievement of the founder of the Thai Kingdom topic. All of 44 
students met the required criteria of 60 percent, and 44 percent of the students met the criteria. Which is higher than the 
criteria. From 70 to 100 percent.  Prathomsuksa 3 students who learned by using Instructional Media. The average score 
before learning was 2.59, or 25.9 percent and the average score after learning was 7.84 or 78. percent, which was higher 
than the previous grade. Comparing scores before and after the course the t-test was 27.25, which was statistically 
significant at 0.05. After the test, the students learned by Instructional Media . Higher than before, quite a lot.  

keywords :  media to develop,  the historical,  the kingdom of Thailand   
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใช
กิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  

Developing mathematical problem solving ability of grade 3 students using 
mathematical problem solving activities 

  
พิมผกา แทงทอง*  และ อุเทน ปุมสันเทียะ  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : pimpaka_t2537@hotmail.com  

  
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปท่ี 3/2 โดย
ใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และ โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุมท่ี
ศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 40 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน การต้ังปญหา แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซ่ึง
มีคาความยากอยูระหวาง 0.61 – 0.77 คาอํานาจจําแนกอยู ระหวาง 0.20 – 0.41 และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร 
และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณา ความสามารถในแตละดาน สรุปผลไดวา ดาน
ความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา (คาเฉล่ีย = 0.98) ดาน ความสามารถในดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา 
(คาเฉลี่ย = 1.94) และดานความสามารถในดานการหา ค าตอบท่ีถูกตอง (คาเฉล่ีย = 0.94) มีคะแนนเฉล่ียท้ัง 3 ดานอยูในระดับดี 
 

คําสําคัญ : การตั้งปญหา  การแกปญหา  ความสามารถการแกปญหา 
  

Abstract 
 The purpose of this research was to study mathematical problem-solving ability of 4 0  students in grade 3 

who were taught by problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division, and problem of 

adding, subtracting, multiplying, and dividing in Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School in 2 nd 

semester, academic year 2 0 1 7 .  The research instruments were problem posing lesson plans which composed of 

problem-solving ability tests and skill training tests on problem posing method of addition, subtraction, 

multiplication, division, and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing. The mathematics problem 

solving ability test with the difficulty (p) values from 0 . 6 1  to 0 . 7 7 , discrimination (r) from 0 . 2 0  to 0 . 4 1  and the 

reliability of entire was at 0 . 8 0 . The results of research showed that grade 3  students have an average score on 

math problem solving ability of problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division, and 

problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing at good level. Considering the ability in each aspect, the 

ability to understand the problem was at the average X=0 . 9 8 , the ability to show how to do the solution was at 

the average X=1.94 and the ability to find the correct answer was at the average X=0.94.  The mean score was 3 at 

good level.  

 

keywords : problem posing, problem-solving, problem-solving ability 
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ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการจัดการเรียนการสอนผานสื่อสังคมออนไลน              
สําหรับนิสิตปริญญาตรี 

A study of the problems and needs of teaching management  
with social media for undergraduate students 

ศุภสิทธ์ิ เต็งคิว* สุภาณี เส็งศรี  และ กอบสุข คงมนัส 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 
  *corresponding author e-mail : supasittengkew@gmail.com 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายของงานวิจัย  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผานสื่อสังคมออนไลน ของนิสิต

ปริญญาตรี เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนผานสื่อสังคมออนไลน ของนิสิตปริญญาตรี 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 นิสิตจํานวน 334 คน โดยไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย ประกอบดวย1. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผานสื่อสังคมออนไลน 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยจะดําเนินการสอบถาม 4 ดาน คือ ประกอบดวย 1.ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2. 
ดานการประยุกตใชสื่อสังคมในการเรียนการสอน 3. ดานจัดกิจกรรมโครงาน 4. ดานการประเมินผล 2. แบบสัมภาษณปลาย
ปดเกี่ยวกับศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนผานสื่อสังคมออนไลน ของนิสิตระดับปริญญาตรี  ผลการวิจัยพบวา 1. ผล
การศึกษาสภาพท่ัวไปการจัดการเรียนการสอนผานสือ่สังคมออนไลน ของนิสิตปริญญาตรี สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.1  โดยมีอายุ 18-20ป คิดเปนรอยละ 97.7 สวนใหญเปนนิสิตปริญญาตรีช้ันปที่ 1 

คิดเปนรอยละ 98.1 2. ผลศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนผานสื่อสังคมออนไลน ของนิสิต
ปริญญาตรีอยูในระดับมากที่สุดมีคาเทากับ (x= 4.52, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 1) ดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนพบปญหาและความตองการคือ ผูสอนควรช้ีแจงจุดมุงหมาย วัตถุประสงค เกณฑการวัดและประเมินผล
การสอนชัดเจน 2) ดานการประยุกตใชสื่อสังคมในการเรียนการสอน พบวาเนื่องดวยนิสิตปริญญาตรีช้ันปที่ 1 เปนนิสิตเขา
ใหมซึ่งตองการใหผูสอนมีการช้ีแจงวัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนในแตละช่ัวโมงการเรียนการสอนเพื่อใหนิสิตทราบถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน 3)ดานการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงาน  พบวา นิสิตไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ ในการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสมโดยผูสอนสงเสริมใหนิสิตเกิดการคิดวิเคราะห โครงงาน เพื่อใหเกิดความคิด
สรางสรรคในการทํากิจกรรมและนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมโครงงาน  

คําสําคัญ : สภาพการเรียนการสอน  สื่อสังคมออนไลน การศึกษาท่ัวไป 
 

Abstract 
 This study, with the aim of research to study the teaching through social media for 

undergraduate students. To study the opinion of students on the management of instructional media and 

the online community for undergraduate students. Resources used in research 1. The population in this 

study were students enrolled in the course 001226 Ways of Living in the Digital Age. 1st semester of 

academic year 2560 for 334 students in 1 classrooms with Purposive Sampling. Tools of research 1. a 

questionnaire on the satisfaction of studying about the state of teaching and learning through social 

media for the undergraduate students. 1. The process of teaching and learning. 2. The application of 
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social media in teaching and learning. 3. The activity of the work. 4. The evaluation. 2. The closing 

interview about the study of the condition of teaching and learning through social media for students. 

Research result The results of the study on general conditions of teaching and learning through social 

media. Of undergraduate students The majority of respondents were female. At 53.1 percent, the average 

age of 18-20 years was 97.7 percent. Most of them were first year undergraduates, 98.1 percent. 2. The 

study of students' opinions on the state of teaching and learning through social media. Most of the 

students in the bachelor degree are equal (x= 4.52, S.D. = 0.22). When it was found that. 1. A Teaching 

processes. There are problems and needs. Teachers should clarify their Goal, objectives, criteria, 

measurement and evaluation. 2. A apply of social media in teaching. It was found that for 1st year 

undergraduate students were new students they wanted the instructor to clarify the objectives of the 

learning style in each teaching hour so that the students knew the process of teaching and learning. 3. 

Evaluation of the activities. It was found that Students receive various facilities. Events are appropriately 

by the instructors encourage students critical thinking occurs. Project to achieve the creative skills and 

lead to apply of knowledge in project events. 

keywords :  teaching,  social media,  education  
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาปฐมวัย ช้ันปท่ี 3  

The students development activities on philosophy of sufficiency economy for  

3rd year early childhood  

 

อรทัย บุญเท่ียง* และ สุนี บญุพิทักษ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  กําแพงเพชร 

corresponding email : haleluya_654@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 3 
จํานวน 20 คน ประกอบดวย ขั้นตอนการอบรมใหความรูและสาธิตกิจกรรม ขั้นตอนการบูรณาการกับศาสตรแขนงอ่ืนและ
ขั้นตอน การบูรณาการกับเกมกิจกรรมเพ่ือจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับดี โดยสามารถนําความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการออกแบบ
เกมกิจกรรมไดในระดับดี คิดเปนรอยละ 80 และในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 20 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.12) โดยมีความพึงพอใจดานการ
นําไปใชประโยชน อยูในระดับมาก ( X = 4.34) รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยสะดวก และดานกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ใหบริการ นักศึกษามีความคิดเห็นวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิธีการจัดการเรียนที่มี
ประโยชนและทําใหมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 

 

คําสําคัญ : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมคาย  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

Abstract 

 The Students Development Activities on Philosophy of Sufficiency Economy for 3rd Year Early 

Childhood of 20 persons included of training and demonstration activities, integrated with other major 
and integrated with game activities steps. The research found that most students’ achievement in 

Philosophy of Sufficiency Economy was a good level and ability to conduct of game activities was a good 

level for 80% and in a very good level for 20%. The students participate in student development 

activities of Philosophy of Sufficiency Economy in the overall satisfaction were a high level ( X = 4.12) 
which satisfaction in apply was very high ( X = 4.34), followed by facility and the process/ step of service. 

Students have the opinion that the students development activities on Philosophy of Sufficiency 

Economy was a good Handle useful lessons and have knowledge on Philosophy of Sufficiency Economy is 

increasing. 

 

keywords : students development activities, camp activities, philosophy of sufficiency economy 



26

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

ความสัมพันธระหวางทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ  
คุณภาพขอมูลทางบัญชี ของผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหม 

The relationship between accounting profession skills, work efficiency and  

 accounting information quality of bookkeepers in Chiang Mai province 

 สิริศักดิ์ รัชชุศานติ 

คณะบญัชี  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : r.sirisak@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
คุณภาพขอมูลทางบัญชี รวมทั้งผลกระทบของการเรียนรูอยางตอเนื่อง และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของผูทําบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 391 คน สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา
ทักษะวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพขอมูลทางบัญชีตามลําดับ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพขอมูลทางบัญชี การเรียนรูอยางตอเนื่องมีผลกระทบเชิงบวกตอความสัมพันธ
ระหวางทักษะวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกตอความสัมพันธ
ระหวางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับคุณภาพขอมูลทางบัญชี ดังนั้นผูทําบัญชีในจังหวัดเชียงใหมควรใหความสําคัญตอการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีจรรยาบรรณวิชาชีพอันสงผลตอ
คุณภาพขอมูลทางบัญชีและการเปนนักบัญชีมืออาชีพตอไป 

คําสําคัญ : ทักษะวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพขอมูลทางบัญชี 

Abstract 

The objectives of this research were to study the relationship between accounting profession 

skills, work efficiency and accounting information quality of bookkeepers including the impact of 

continuous learning and accounting professional ethics in Chiang Mai province by using a questionnaire as 

an instrument for collecting data from 391 bookkeepers in Chiang Mai province. The statistics used for 

analyzing the collected data were simple regression analysis and multiple regression analysis. The results 

showed the following : accounting profession skills had positive relationship with work efficiency and 

accounting information quality respectively. Furthermore, work efficiency had positive relationship with 

accounting information quality, and continuous learning was positive impact on the relationship between 

accounting profession skills with work efficiency, and accounting professional ethics were positive impact 

on the relationship between work efficiency with accounting information quality. Therefore, bookkeepers 

in Chiang Mai province should focus on developing accounting profession skills in order to achieve an 

accounting professional ethics that results in accounting information quality and professional 

accountancy.   

 

keywords : accounting profession skills, work efficiency, accounting information quality    
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บทบาทและปฏิสัมพันธของตัวละครเอกชายและหญิงในนวนิยายเรื่อง กรงกรรม  
The role and interaction of male and female protagonists in The Krong Kum 

ภัทรลักษณ  ชินประภาพ  และ ประภาษ เพ็งพุม 

คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : angpao.chinpraphap@outlook.com  

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธในนวนิยายเร่ือง กรงกรรม ของนักเขียน นามปากกา จุฬามณี พบวา สถานะของ
ตัวละครเอกชายและหญิง สถานะภาพ สมรส  บทบาทตัวละครเอกในความเปน  สามี -ความเปนภรรยา, ความเปนบิดา - 
ความเปนมารดา,  บทบาททางสังคมของตัวละครเอกชายและหญิง ดานปฏิสัมพันธของตัวละครเอกชายและหญิง ในดานคูรัก 
มีพฤติกรรม การแสดงออกหรือปฏิกิริยา ท่ีบงบอกถึงการใหความรัก  การแสดงออกถึงความเปนเจาของ  สวนความเปนสามี-
ภรรยา  มีการแสดงพฤติกรรม  การสรางครอบครัวใหมั่นคง การหวงใยดูแลเอาใจใส  ความสัมพันธ  ตัวละครเอกชายกับ
มารดา  แมสามีกับลูกสะใภ  พอสามีกับลูกสะใภ บิดากับบุตรชาย และมารดากับบุตรชาย  
 
คําสําคัญ : บทบาท  ปฏิสัมพันธ  ตัวละครชาย  ตัวละครหญิง 
 

 
Abstract 

 A study of roles and interactions in the novels of the writers of the pen name Chulamanee found 

that the status of male and female characters is in a marital status, main characters are in roles of 

husband - wife, fatherhood – motherhood and the social roles of the male and female characters. The 

interaction between the male and female protagonists has shown in a couple, there is a behavioral 

expression or reaction for giving love, the expression of ownership. For the husband-wife behavior, there 

is a will to build a stable family and taking care. The relationship can be seen from male protagonists and 

his mother, mother-in-law and daughter-in-law, father-in-law and daughter and father and his son. 

keywords : role, interaction, male character, female character 
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การแปรรูปวรรณกรรมและอนุภาคในนาคี 
The literary Adaptation and Motifs of “Nagi” 

 

ชญานิน  เลี่ยงอ้ิว ศิรโรจน  ศุภเวทยเวหน และ ธีรพัฒน  พูลทอง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมนวนิยายเปนบทละครโทรทัศน และอนุภาค ในนวนิยาย
เรื่องนาคี ของตรี อภิรุม ผลการศึกษาพบวา บทละครโทรทัศนยังคงดําเนินเรื่องตามโครงเรื่องหลักของนวนิยาย โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดไดแก โครงเรื่อง ตัวละคร และฉาก เพื่อใหเหมาะสมกับการแสดงละครโทรทัศน สวนในดานอนุภาค
ของสิ่งวิเศษ ประกอบดวย อนุภาคบุคคล อนุภาควัตถุสิ่งของ และอนุภาคสถานที่เหตุการณหรือพฤติกรรม ซึ่งอนุภาคเหลานี้
ปรากฏข้ึนในฉากตางเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ ซึ่งเปนลักษณะเดนของเรื่อง นาคี 
 

คําสําคัญ :  การแปรรูปวรรณกรรม อนุภาค และนาคี 

 

Abstract 

 This research aims to study the adaptation of novel literature into television plays script and 

Motifs in the novel of “ Nagi ” . The study indicated that Television plays continue to follow the main 

storyline of the novel. The details of the storyline, characters and scenes were adapted to suit the drama. 

In the motifs of the magical consists of motif characters, motif objects .And the motif places, events, or 

behaviors. These particles appear in different scenes to make them interesting. This is a characteristic of 

the story. 

 

keywords : literary adaptation  ,  motis, Nagi 
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รูปแบบการสรางความรูความเขาใจกฎหมายค้ําประกัน ฉบับท่ี 21 ปพ.ศ. 2558 ของประชาชน                
ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

The model of knowledge and understanding for surety law 21st year 2558 of people in 

Muange district Phitsanulok province 

ชาตรี จําลองกุล 

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 

corresponding author e-mail : chatri_lawyer@hotmail.co.th 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจกฎหมายค้ําประกัน ฉบับที่ 21 ป 2558 และเพื่อเสนอ
แนวทางการสรางความรูความเขาใจกฎหมายค้ําประกันของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายค้ําประกัน และแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปญหา
และความตองการในการสรางการรับรูกฎหมายค้ําประกันกับประชาชนพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใชวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 375 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญตอบแบบทดสอบผิด คิดเปนรอย
ละ 55.9 และตอบถูก คิดเปนรอยละ 44.1 สาเหตุปญหาสําคัญที่ทําใหประชาชนไดรับความรูและเขาใจกฎหมายการค้ํา
ประกันไมถูกตอง ครบถวน คือ การสื่อสารในเรื่องกฎหมายยังไมทั่วถึง ไมเปดกวาง และขาดความชัดเจนในการสื่อสาร และ
กลุมตัวอยางไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาการรับรูกฎหมายการค้ําประกัน คือ  การสื่อสารกฎหมายออนไลนในรูปแบบ
การตูน หรือสติ๊กเกอรบนเฟสบุคและไลน รวมทั้งการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกระจายความรูกฎหมายใหประชาชนในเขตเมือง
และชนบทไดรับทราบ  

คําสําคัญ : กฎหมายค้ําประกัน  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

Abstract 
 This research aims to study knowledge and understanding for a surety law 21st year 2558 of 

people in muange district phitsanulok province and offer model and ways for creation knowledge and 

understanding for the surety law of people in muange district phitsanulok province. This research was a 

survey research using a quiz test about understanding for the surety law and using questionnaire study 

the problems and needs in the realization of the surety law with  the population in muange district 

phitsanulok province by using convenience sampling amount  375 samples. This research found that in 

the overview, the most samples is answered incorrectly 55.9%   and   correctly 44.1%.  The important 

problems that the people have the knowledge and understanding about the surety law is not accurate 

because the communication in the law is not through and lack of clarity,   talking was wrong by mouth to 

mouth and lack of  law training  from government agencies. The samples offer guidelines for solving with 

understanding surety law is not accurate includes 1) online law communications in the form of cartoon or 

sticker to share on Facebook and Line and 2) providing government agencies is  to accelerate the 

dissemination of law knowledge to people in urban and rural areas. 

keywords :   Surety Law,  Muange district,  Phitsanulok province 
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การศึกษาคาใชจายในการจดัการศึกษาที่มีผลตอการมีบุตร กรณีศึกษาตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

The study in educational costs affecting the demand for children case studies in  

Nai Muang sub-district, Muang district, Phitsanulok province 

 

ศศิประภา อินหา* ดลยา ชํานาญ  และ อรรฆยา เซ็นเครือ 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : Sasipraphai57@email.nu.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 วิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาใชจายของผูปกครองในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเพ่ือเสนอแนะ
นโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับกระตุนใหประชาชนอยากมีบุตรอยางมีคุณภาพเพิ่มข้ึน  ซึ่งมีกลุมตัวอยางคือ  ผูปกครองของ
นักเรียน จํานวน  120  ราย  ผลการวิจัยพบวา  คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอปที่ผูปกครองตองจายเพ่ือการศึกษาของบุตรที่ศึกษา
ในโรงเรียนรัฐบาลโดยแบงเปนระดับช้ันอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีคาใชจาย
เฉลี่ยเทากับ  27,422.16  39,616.96  50,712.28  และ  52,982.80  บาทตอคนตอป  ตามลําดับ  สวนในโรงเรียนเอกชน มี
คาใชจายเฉลี่ยเทากับ  42,433.19  55,449.01  52,583.50  และ 54,660.00  บาทตอคนตอป  ตามลําดับ  จากการทดสอบ
ความแตกตางคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอประหวางโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนในระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน พบวา ในระดับช้ันอนุบาลและระดับช้ันประถมศึกษามีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอปในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนแตกตางกัน ในขณะท่ีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอปในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนไมแตกตางกัน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และยังพบวานโยบายท่ีจะชวย
กระตุนใหประชาชนอยากมีบุตรเพิ่มขึ้นน้ันควรเปนการใหเงินทางตรงแกครอบครัวผูมีบุตร  เชน  นโยบายเรียนฟรี  15  ป  
เปนตน  จึงจะสามารถกระตุนการมีบุตรไดดีกวา 

คําสําคัญ  :  การมีบตุร  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คาใชจายทางตรง 

Abstract 

The objective of research is to study parent’s educational expenses and to recommend policy in 

order to motivate women to have children. The sample of the study is 120 parent. The research result 

has found that parent have mean educational expenses in kindergarten, primary, junior and senior high 

school level at 27,422.16  39,616.96  50,712.28  and  52,982.80  baht per person per year for government 

school, respectively. They are 42,433.19 55,449.01 52,583.50 and 54,660.00 baht per person per year for 

private school, respectively. The test of different mean education expenses in kindergarten, primary, and 

junior between government school and private school have found that kindergarten and primary were 

different but junior wasn’t different at confidence level 95%. The result shows that women would 

increase their demand for children if government directly subsidizes to women or family such as 15-year 

free education. 

keywords :  childbirth, basic education,  the cost of basic education, direct cost 
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การพัฒนาสมรรถนะการใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สําหรับวิสาหกิจชุมชนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  

The competency development of English speaking skills for communication via 

instructional program for small and micro community enterprises – SMC  

                                                                                                                           ศศิปภา  ทิพยประภา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา   

*corresponding author e-mail : sasipapha@aru.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  ความตองการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ความสามารถในการใชทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สรางตนแบบนวัตกรรมประเภทบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  เปรียบเทียบความสามารถพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กอน-หลังการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางเลือกโดยวิธี เฉพาะเจาะจงจากวิสาหกิจ
ชุมชน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณความตองการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา ภาษาและเทคโนโลยี  แบบประเมินกอนและหลังเรียนดวย
ตนเอง และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางตองการพัฒนาทักษะการพูดดานการออกเสียง การเสนอ
ราคา และขั้นตอนการผลิต ระดับมากที่สุด (x̄ =5)  ความสามารถในการใชทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพบวา
กลุมตัวอยางสามารถพูดภาษาอังกฤษในเกณฑที่ควรปรับปรุง รอยละ 73.33 รองลงมาควรปรับปรุงอยางเรงดวน รอยละ 
26.66 3) ไดชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ใชโปรแกรม Adobe InDesign และผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนราย
ดาน พบวากลุมตัวอยางผานการประเมินตนเองหลังเรียน รอยละ 100 

คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ วิสาหกิจชุมชน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

Abstract 

The research aimed to study: need’s analysis of using English for communication,  the competency of 

using English speaking skill for communication, to innovate the instructional program of English speaking skill for 

communication and to compare the competency of using English speaking skill before and after using the 

instructional program. The samples were small and micro community enterprises selected by purposive sampling, 

Ayutthaya province. Research instruments used were:  the interview form for the need’s analysis of English 

speaking skill usage, the interview form for experts inspecting contents, language and technology,  pre-tests, post- 

test and 4) instructional programs based on Adobe InDesign program.  The results revealed that  samples needed 

to: develop their pronunciations, negotiate with the customers and explain how to make their products at the 

highest level (x̄ =5). 2) 73.33 percent of the purposive samplers needed urgently to develop their competency in 

speaking English and 26.66 percent of them needed secondly to improve their competency in speaking English. 

The set of instructional program were presented on Adobe InDesign program and the comparison of pre-test and 

post-test scores showed that 100 percent of samples passed the test after using the instructional program. 

 

keywords : development of english speaking skills for communication, small and micro community enterprise – 

smc, electronic instructional program 
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คุณลักษณะผูนําที่พึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก 

The leadership characteristics of Wang Prong sub-district administrative organization, 

Noen Maprang district Phitsanulok province 

 

กณวรรธน  อุนจันทร1*  และ พัทธดนย  ธรรมกลุ2 
1สถานีตํารวจภูธรไทรยอย จังหวดัพิษณุโลก พิษณโุลก 

 2โรงพยาบาลบานไร  อุทัยธาน ี
*corresponding author e-mail : kanawath.5288@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงคขององคการบริหารสวนตําบลวังโพรง อําเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังโพรง อําเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 368 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค 
ภาพรวมและทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานทักษะการบริหาร ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานภาวะผูนํา ตามลําดับ พิจารณารายดาน ประชาชนเห็นวา ดานภาวะผูนํา เห็นวาผูนําควรมีความรับผิดชอบ
ตองานในหนาท่ี เปนผูที่ประชาชนยอมรับและนับถือ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดานทักษะการบริหาร เห็นวา ผูนํา
ควรบริหารประชาชนภายในชุมชน สรางความสามัคคี และมีสามัญสํานึกท่ีดีตอชุมชน และดานคุณธรรมจริยธรรม เห็นวา ควร
มีความเมตตากรุณา เปนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงาม และรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของตน  

คําสําคัญ : คุณลักษณะผูนําท่ีพึงประสงค  องคการบริหารสวนตําบล 

Abstract 

 The study of desirable leadership characteristics of the Wang prong Sub-district Administrative 

Organization Noen Maprang District Phitsanulok Province. The objectives of this study were to study the 

desirable characteristics of the leaders of the Wang prong Sub-district Administrative Organization Noen 

Maprang District Phitsanulok Province. The data collected from the residents residing in the Wang prong 

Sub-district Administrative Organization Noen Maprang District  Phitsanulok province 368 samples, were 

found in citizens have an opinion on the desired leadership features. The overall picture and all aspects 

are at a high level. from the descriptive level to the administrative skills. Ethics and leadership, 

respectively. Leadership see that the leader should be responsible for the job. It is the people who 

accept and respect. The management skills that the leaders should manage the people in the 

community and create harmony. The moral and ethical view that there should be mercy. Is a person who 

behaves morally good and responsible for their work. 

keywords : leadership characteristic, sub-district administrative organization 



33

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีบุตร กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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*corresponding author e-mail : nalueb.bbie@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีบุตรซึ่งมีวัตถุประสงคคือ 1 ) เพื่อที่จะศึกษารูปแบบของการมีบุตร                   

2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูหญิงในการตัดสินใจมีบุตรและ 3) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีบุตร ในการศึกษาครั้งนี้ใช
กลุมตัวอยาง 100 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีบุตร ไดมีการจําแนก
ออกเปน 3 ดาน คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยดานชีววิทยา และปจจัยดานศาสนา โดยท่ีปจจัยดานเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีสําคัญที่สุดตอการมีบุตรคือ ปจจัยทางดานตนทุนการเลี้ยงดูบุตร ปจจัยดานชีววิทยาที่สงผลตอการมีบุตรคือโรค
ประจําตัว และปจจัยดานศาสนาไมสงผลตอการมีบุตร ดังนั้น เพื่อกระตุนใหผูหญิงอยากมีบุตรเพิ่มขึ้น ควรลดตนทุนการเลี้ยงดู
บุตร ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเห็นวา นโยบายเรียนฟรี 15 ป ชวยลดภาระคาใชจายไดมากเมื่อเทียบกับนโยบายอ่ืน 

คําสําคัญ : การมีบตุร ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ตนทุนการเลี้ยงดูบุตร 

Abstract 

This research is designed to study factors affecting childbearing in Muang district, Phitsanulok. The 

objectives of the study are 1) to identify the pattern of childbearing 2) to study the extent of women’s 

participation in childbearing decisions and 3) to study factors that influence child-bearing decisions. This 

study use 100 samples by using questionnaire. The study analyzes 3 factors affecting childbearing 

decision: socio-economic factors, biological factors, and religious factors. The main socio-economic factor 

is the cost of raising children. The main biological factor is congenital disorder. Religion is not a factor to 

have an impact on a decision in childbearing. Therefore, there is need to reduce the cost of raising 

children such as 15-year free education in order to raise motivation in childbearing. 

keywords : childbearing, socio-economic factors, child-raising cost 
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Tutorial study of high school students in Muang district, Phitsanulok 
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*corresponding author email : Ctndream32@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาคาใชจายของผูเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
จํานวนนักเรียนกับการปรับขึ้นของราคา  ผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคา โดยรูปแบบการวิจัยคืองานวิจัยเชิงปริมาณและ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากผูเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชา จํานวน 120 คน จากผลการวิจัยพบวา ระดับ
การศึกษาของมารดาสงผลตอคาใชจายรวมในการกวดวิชา โดยระดับการศึกษาของมารดาที่เพิ่มข้ึนจะทําใหคาใชจายรวมใน
การเรียนกวดวิชาสูงขึ้นตามไปดวย  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนนักเรียนกับราคาท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีการปรับขึ้นราคา 3 
อัตรา 7% 10% และ 15% ตามลําดับ จากผลการวิจัยพบวา การปรับขึ้นราคาที่ระดับ 7% ไมสงผลตอจํานวนนักเรียน 
ในขณะที่การปรับราคาขึ้นท่ีอัตรา 10% และ 15% สงผลตอจํานวนนักเรียนใหลดลงอยางมาก  

คําสําคัญ : ภาษีเงินไดนติิบุคคล ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา ภาษีมลูคาเพิ่ม โรงเรียนกวดวิชา 

Abstract 

The objectives of research are to study the tutoring expenses to analyse the relationship 

between increased tutoring prices and the numbers of students and to study the effects of increased 

prices. The research is a quantitative research, collecting data with surveys participated by 120 students 

attending the tutoring schools in Amphoe Muang, Phitsanulok. The result has found that mother’ 

educational level affects the tutoring expenses. That is, the higher the mother’s educational level, the 

greater the tutoring expenses. The second section analyzes the relationship between the numbers of 

students and the increased price in different level (7%, 10%, and 15%).  The result has found that 

increasing the price for 7% does not affect the numbers of students. However, increasing the price for 

10% and 15% hugely changes the numbers of students.  

keywords : corporate income tax, personal income tax, value added tax, tutoring school 
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The Study of the appropriate model of animation of “Lampang – the city that you 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่น “ลําปางเมืองตองหามพลาดเมืองที่ไมหมุนตามกาลเวลา”ฉบับ
ภาษาจีน ประชากรและกลุมตัวอยางคือ ชาวจีนที่พํานักในจังหวัดลําปาง ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ไกดทองถ่ิน เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เจาหนาที่ใน
แหลงทองเที่ยว รวม 100 คน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ คารอยละ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่เหมาะสมของส่ือแอนิเมชั่น “ลําปางเมืองตองหามพลาดเมืองที่ไมหมุนตาม
กาลเวลา”ฉบับภาษาจีน ที่จะนํามาสรางเปนสื่อแอนิเมชั่นประกอบไปดวย 1)แหลงทองเที่ยวของจังหวัดลําปาง 10 แหง ที่ควรแนะนําใหแก
นักทองเที่ยวชาวจีนไดแก วัดพระธาตุลําปางหลวง ศูนยอนุรักษชางไทย วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามกาดกองตา วัดปงสนุก วัดศรีชุม ถน น
วัฒนธรรม น้ําตกแจซอน แมเมาะ วัดเฉลิมพระเกียรติ 2)ตัวการตูนที่จะใชเปนผูบรรยายภาษาจีนคือมาคิดเปนรอยละ 55 และไกขาวคิดเปนรอยละ 
45  3)สิ่งที่ตองการใหสรางในสื่อ ประวัติโดยยอคิดเปนรอยละ 50 4)การสรางสื่อการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ วิธีการ
นําเสนอสื่อควรจะใชภาษาท่ีสั้น กระชับ เขาใจงายคิดเปนรอยละ 38  การนําเสนอเปนขั้นตอนเขาใจงายคิดเปนรอยละ 22  มีความยาวท่ีเหมาะสม
คิดเปนรอยละ 16 ภาพประกอบเปนภาพปจจุบันคิดเปนรอยละ 12  เสียงประกอบนาฟง นาสนใจคิดเปนรอยละ 9 และขอมูลครบถวนคิดเปนรอย
ละ 4 

 

คําสําคัญ : สื่อประชาสัมพันธ  แหลงทองเท่ียว  แอนิเมชั่น 
 

Abstract 

 The objectives of the research aimed to study the appropriate model of animation of “Lampang – the city that 

you shouldn’t miss to visit and doesn’t rotate by the passage of time”: Chinese issue.The Purposive Sampling used for the 

study included one hundred participants who were the non-resident Chinese - living in Lampang, the chief of community, 

local leaders, local guides, public relations officers, and officers involved in tourism. The questionnaires were used for the 

study by analyzing with descriptive statistics of percentage.The findings of the research revealed that the appropriate 

model of animation of “Lampang – the city that you shouldn’t miss to visit and doesn’t rotate by the passage of time”: 

Chinese issue to be making an animation included; 1) Ten tourist attractions in Lampang that were introduced to Chinese 

tourists were as follows; Wat Phra That Lampang Luang, National Elephant Institute (Thai Elephant Conservation Center), 

Wat Phra Kaew Don Tao Suchadaram, Kat Kong Ta – Walling Street or Thanon Talat Gao, Wat Pong Sanuk, Wat Si Chum, 

Street Culture -- Watthana Tham Road, Chae Chon National Park, Mae Moh Mine, and Wat Chalermpkiat – unseen Thailand 

2) The description of the horse character was the fifty-five percentage in Chinese, and the white rooster was forty-five 

percentage 3) The brief history (of Lampang) should be fifty percentage of description 4) The most important creation of 

thirty-eight percentage should be short, informative, and easily understand, the twenty-two percentage was about the 

presentation process, the suitable length of animation was sixteen percentage, the present illustration was twelve 

percentage, the interesting sound effect was nine percentage, and the completed data was four percentage. 

 

keywords : media for public relations, tourist attraction, animation 
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วิเคราะหคุณคาเพลงกลอมเด็กที่มีผลตอชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบานศรีฐาน  
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

Analysis of lullaby values affecting Isan life: a case study of Ban Si Than - Pa Tio 

district, Yasothon province 

 

            อุไรวรรณ  สิงหทอง1* หน่ึงฤทัย  มวงเย็น22 อรรทยา  ไชยเสนา33 จักรกฤษณ  อูตุม44 และรัศมี  ราชบุรี5     
1,3คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ รอยเอ็ด 

                                                                      4คณะศิลปศาสตร สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ เพชรบูรณ 
                5คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัราชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก  ตาก         

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

  
บทคัดยอ 

 การวิเคราะหคุณคาเพลงกลอมเด็กที่มีผลตอชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบานศรีฐาน ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณคาเพลงกลอมเด็กที่มีผลตอชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบานศรีฐาน ตําบลศรีฐาน 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบวา คุณคาของเพลงกลอมเด็กที่มีผลตอชีวิตชาวอีสาน : กรณีศึกษาบานศรีฐาน 
ตําบลศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) คุณคาดานจิตใจ พบวา เพลงกลอมเด็กสามารถ
สะทอนคุณคาดานจิตใจ ทําใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและรูสึกปลอดภัย  2) คุณคาดานสังคม พบวา เพลงกลอมเด็กสามารถ
สะทอนคุณคาดานสังคม เพลงกลอมเด็กชวยอบรมสั่งสอนเด็ก รวมท้ังความรูแกเด็ก 3) คุณคาดานภาษา พบวา เพลงกลอม
เด็กสามารถสะทอนคุณคาดานภาษาไดเปนอยางดี และ 4) คุณคาดานความเพลิดเพลิน พบวา เพลงกลอมเด็กสามารถสะทอน
คุณคาดานความเพลิดเพลินจิตใจ ทําใหเด็กจะไดรับความเพลิดเพลินใจ สนุกสนาน เปนคนอารมณดี ผอนคลาย รูสึกอบอุนอยู
ตลอดเวลา จากการศึกษาวิเคราะหคุณคาของเพลงกลอมเด็กสามารถชวยสืบทอดและรักษาวัฒนธรรม รวมถึงประเพณีของ
ชาวอีสานไดเปนอยางดี ช้ีใหเห็นถึงประโยชนดานการรองเพลงกลอมเด็ก ซึ่งเพลงกลอมเด็กเปนวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีถือวา
เปนสิ่งที่มีคุณคา และมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวอีสานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน             
 

คําสําคัญ :  เพลงกลอมเด็ก บานศรีฐาน ปาติ้ว ยโสธร 
 

Abstract 

An analysis of lullaby value that affects on Isan life: A case study of Ban Si Than - Pa Tio district,  

Yasothon Province. The study indicated that 4 aspects: 1) Psychological value that lullaby can reflect 

mental value. 2) Social values found that lullaby can reflect social values. Lullabies help educate 

children 3) Language values show that lullaby can reflect the language well. 4) The value of enjoyment 

lullaby can reflect the value of enjoyment. The children will enjoy the fun, good mood, relax, feel warm 

at all times. An analysis of the value of lullaby can help to inherit and preserve culture. The tradition of 

the Isan people as well. Point out the benefits of singing lullaby. The lullaby is a literary joke that is 

considered valuable. It is important for the livelihood of the Isan people from past to present. 

 

keywords : lullaby, ban si-than, pa-tio district, yasothon province 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
Community Water Resource Management: A Case Study of Chat Trakan Community, 

Phitsanulok Province 

 

                         สัจจา  บรรจงศิริ1*  บําเพ็ญ  เขียวหวาน1 สุธิดา  มณีอเนกคณุ1 และ ปาลีรตัน  การดี2 
1สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ  2สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช นนทบุรี  

*corresponding author e-mail : Moo018683627@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรนํ้าโดยชุมชน ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสัมมนากลุมจากตัวแทนผูนํากลุม และเจาหนาท่ี
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรนํ้า เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา
ตามระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การจําแนกและจัดกลุมขอมูล การเปรียบเทียบ การวิเคราะหความสัมพันธ 
การศึกษาความเปนเหตุและผล และการวิเคราะห SWOT ผลการศึกษาพบวา ชุมชนชาติตระการ ต้ังอยูท่ีตําบลชาติตระการ อําเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก อยูในเขตลุมนํ้านานตอนกลาง มีแหลงนํ้าในชุมชนท่ีสําคัญ คือ ลํานํ้าภาค ลํานํ้าคับ ลํานํ้าพึง และลํานํ้ารอง 
ซ่ึงเปนตนนํ้าของนํ้าตกชาติตระการ นํ้าประปาภูเขา ฝาย และบอนํ้าผุด ชุมชนชาติตระการประสบกับปญหาดานทรัพยากรนํ้าท่ีสําคัญ 
ไดแก ปญหาปาไมถูกทําลาย  นํ้าทวมหลากในฤดูฝน การขาดแคลนน้ํา คุณภาพนํ้าไมดี และปญหาการทํางานของภาครัฐไมสอดคลอง
กับชุมชนในการแกไขปญหาดังกลาว ชุมชนจึงยึดหลักการจัดการแบบมีสวนรวม จัดตั้งคณะกรรมการของแตละหมูบาน รวมกันกําหนด
กฎระเบียบและกฎเกณฑการใชประโยชนจากนํ้ารวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรนํ้า มีการเรียนรูท้ังจากภายในและภายนอกชุมชน มีการ
ผสมผสานการใชเครื่องมือท้ังที่เปนเชิงโครงสราง ไดแก ฝายผสมผสาน ระบบประปาภูเขา ถังพักนํ้า สระนํ้า และสถานีเตือนภัย  สําหรับ
เครื่องมือบริหารจัดการนํ้าท่ีไมใชโครงสราง ไดแก แผนและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การส่ือสารพูดคุย แลกเปล่ียน
แบงปนขอมูล และการปลูกปา  ผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอชุมชนในดานตางๆ ท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ดานสังคมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เมื่อนํามาวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ พบวา  
มี 2 ปจจัยท่ีทําใหชุมชนประสบผลสําเร็จ คือ ปจจัยภายใน ไดแก ผูนําชุมชน สมาชิกคนรุนตางๆ ภายในชุมชน การมีสวนรวม  การ
เรียนรู ระบบการบริหาร และรูปแบบการทํางาน สวนปจจัยภายนอก พบวา หนวยงาน องคกรตางๆเขามามีสวนรวมกับชุมชน การจัด
ประชุมใหความรู การสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร การมีเครือขายแกไขปญหาความขัดแยง และการปรับใชกฏระเบียบของ
หนวยงานภาครัฐ 

 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ชุมชนชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the lesson of community water resource management as 

undertaken by the community of Chat Trakan sub-district, Chat Trakan district, Phitsanulok province.  This study 

was a qualitative research.  The data were collected via in-depth interviews and focus group discussion involving 

representatives of the community leader’s group and government officials from work agencies concerning water 

resource management.  The employed research instruments was a data recording form.  Data were analyzed with 

content analysis which was the data analysis method for qualitative research.  It included the classification and 

grouping of data, comparison, relationship analysis, cause and effect study, and SWOT analysis. Research findings 

revealed that Chat Trakan Community was located at Chat Trakan sub-district, Chat Trakan district, Pitsanulok 
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province.  It was in the middle Nan River basin.  Important streams in the community were Phak Stream, Khap 

Stream, Phueng Stream, and Rong Stream, all of which were head waters of Chat Trakan Waterfall.  They provided 

mountain water supply, weirs, and natural water springs.  Chat Trakan Community faced main water resource 

problems, namely, the problem of deforestation, the problem of flooding in the rainy season, the problem of lack 

of water in the dry season, the problem of bad quality of water, and the problem of the works of the state sector 

being not responsive to the needs of the community.  In order to solve the above-mentioned problems, the 

community adopted the principle of participatory water resource management.  The Village Water Resource 

Management Committee was established for each village to participate in determination of rules, regulations and 

criteria for utilization of water resource including water resource conservation, to learn from learning sources both 

within and outside the community, and to make the combined uses of both the structural instruments and non-

structural instruments.  The structural instruments for water resource management included the multi-weirs, 

mountain water supply system, water storage tanks, ponds, and danger warning stations; while the non-structural 

instruments included the plans and guidelines for water resource management, the communications and 

dialogues for exchange and sharing of information, and reforestation. The community water resource management 

resulted in the changes that occurred to the community in various aspects including the economical aspect, 

resources and environmental aspect; and social, cultural and local wisdom aspect.  When all factors were 

analyzed to determine which factors contributed to the success of community water resource management, it 

was found that there were two main groups of factors contributing to the success of community water resource 

management, namely, the internal factors and the external factors.  The internal factors included the community 

leaders, many generations of members of the community, participation, learning, the administrative system, and 

the pattern of work performance; while the external factors included the participation of various work agencies 

and organizations in water resource management of the community, the organization of meetings to equip 

community members with knowledge, the supports in terms of budget or resources, the existence of networks to 

solve conflicts and problems, and the application of rules and regulations of state work agencies. 

 

keywords : water resource management, Chat Trakan community, Phitsanulok province 

 



39

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

 

ตํานานพระยาโคตรบองในความทรงจําของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาตําบลเมืองเกาและตําบลโรงชาง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร 

The legend of Phraya Kotabong in Phichit people memories:  a case study of Tambon 

Muang kao and Tambon Rong Chang  Amphoe Muang, Phichit province 

  กุลภัทรา รุงเจรญิ  บุษราพร  อินทรักษา  แทนทัย  บํารุงชล  ศศิธร  ยอดนุม  อุทุมทอง  นวลปอง  
 และ ภัครพล แสงเงิน* 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : phakphon_sang@hotmail.com 

บทคัดยอ  
 วิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาตํานานพระยาโคตรบองในความทรงจําของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาตําบลเมืองเกาและตําบล
โรงชาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรเน้ือหาแบงเปน 6 บท วาดวยความเปนมาของปญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ตํานานพระยาโคตรบองจากหลวงปูโงน โสรโย   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับพระยาโคตรบองจากความทรงจํา
ของชาวพิจิตร การวิเคราะหตํานานความเช่ือพระยาโคตรบองในความทรงจําของชาวพิจิตร การเลาตํานานพระยาโคตรบองใน
ปจจุบัน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ผลการวิจัยพบวา ตํานานของพระยาโคตรบองในความทรงจําของชาว
พิจิตรนั้นพบแบบ  สถานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (การใหคุณและใหโทษ) ทั้งหมด คือ 80 คน  สถานะตํานานพระยาโคตรบองและ
ความสัมพันธกับประวัติของหลวงปูโงน โสรโย พบจํานวน 19 คน  สถานะบนบานเพ่ือสัมฤทธิผล และการแกบนดวยวิธีการ
ตางๆ  พบจํานวน 13 คน และสถานะการรักษาโรค พบจํานวน 7 คน บทบาทของการเลาขานตํานานพระยาโคตรบองในยุค
ปจจุบันในความทรงจําของชาวพิจิตรถูกเลาขานผานในงานประจําปของจังหวัดพิจิตร ในรูปแบบการแสดง แสง สี เสียงอยาง
อลังการ โดยมีการเลาประวัติของทานโดยใชเนื้อหาทางประวัติศาสตรตั้งแตยุคสมัยอดีตท่ีปรากฏในพงศาวดารเหนือ แสดงให
เห็นถึงความสําคัญของตํานานพระยาโคตรบอง ผูสรางเมืองพิจิตรที่ยังคงปรากฏตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 

คําสําคัญ :  ตํานาน  พระยาโคตรบอง  ชาวพิจิตร 

Abstract 

 This research is an analytical study of Phraya Kotabong in Phichit people memories by a case study of 

Tambon Muang kao and Tambon Rong Chang Amphoe Muang, Phichit Province. The content is divided into six 

chapters, dealing respectively with the significance of the problems, literature review, The Phraya Kotabong 

legend of Luang Pu Ngon Sorayo, An analytical study of Phraya Kotabong legend in Phichit people memories, A 

present narrative of Phraya Kotabong legend, conclusion, discussions and suggestions. The result is Phraya 

Kotabong legend in Phichit people memories were the sacred status ( Weal and blame)  is all of people 80 

persons. The status relates with a bibliography of Luang Pu Ngon Sorayo (A monk of Buddhism) is 19 persons. The 

status a take an oath for accomplishment is 13 persons. And the status of Treatment is 7 persons. The role of 

present narrative of Phraya Kotabong legend in Phichit people memories was narrate pass in annual activities of 

Phichit province. The performance form is ornamentation light and sound. The narrative of Phraya Kotabong 

legend from history is especially from Phong Sawadan Nuea (North Thai Chronicles). That shows is importance of 

Phraya Kotabong legend was appear from past to present. 

keywords : legend,  Phraya Kotabong,  Phichit people 
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การศึกษาวิเคราะหความเชื่อตอศาลปูตาและศาลน้ําคํา: กรณีศึกษาตําบลกุดธาตุ 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

An analysis study to beliefs of sarn poo-ta and sarn nam kham: a case study of 

Tambon Kudtad Amphoe Nongnakham, Khonkaen province 

 
สิริยากร สุโพธิ์*  กฤตภาส บํารุง  และ  ภัครพล แสงเงิน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
    *corresponding author e-mail : oaie1995@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 

วิจัยเร่ืองนี้เปนการศึกษาวิเคราะหความเช่ือตอศาลปูตาและศาลน้ําคํา: กรณีศึกษาตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหความเชื่อสําคัญที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาศาลปูตาและศาลน้ําคําของชาวบาน บานสะอาด ตําบลกุดธาตุ อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวาจากการสัมภาษณชาวบานในตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน จํานวน 30 คน อายุ 
50 ปขึ้นไป ชาวบานเช่ือวาศาลท้ัง 2 ศาลมีความศักดิ์สิทธ์ิ โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ สถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผล การ
บนบานขอใหสอบติดขาราชการครู, ขอใหไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอใหไดไปทํางานที่ตางประเทศ พบจํานวน 19 คน  สถานะการบนบาน
ดานเกษตรกรรม การขอใหฝนตกตามฤดูกาล ขอใหพืชผลทางการเกษตรไดผลผลิตที่ดี พบจํานวน 17 คน สถานะการบนบานเพื่อรักษาโรค การ
ขอใหมีสุขภาพแข็งแรง การขอใหหายปวยจากโรคภัยไขเจ็บ พบจํานวน 14 คน ชาวบานบานสะอาด ในตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัด
ขอนแกน มีความเชื่อในดานสถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผล การขอใหสอบติดขาราชการครู,ขอใหไดรับชัยชนะจากการเลือกตั้ง,ขอใหไดไปทํางาน
ที่ตางประเทศมากที่สุดเพราะชาวบานเชื่อวาศาลน้ันมีความศักดิ์สิทธิ์จริงและมีอายุมากกวา 100 ป โดยชาวบานจะจดจําศาลปูตาในรูปแบบของ
สถานะการบนบานเพื่อสัมฤทธิ์ผลและรักษาโรคมากกวาศาลนํ้าคําเพราะศาลปูตาตั้งอยูใจกลางหมูบาน ชาวบานเช่ือวามีวิญญาณบรรพบุรุษคอยปก
ปกรักษาคุมครองคนในพื้นที่อยูถาขอสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนา สวนศาลนํ้าคํานั้นชาวบานจะจดจําในรูปแบบของสถานะการบนบานดาน
เกษตรกรรม เนื่องจากศาลน้ําคําตั้งอยูบริเวณตนน้ําที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบานจึงเปนสาเหตุใหชาวบานจดจําศาลนํ้าคําในสถานะนี้
มากกวาศาลปูตา สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกท่ีจะศึกษาเฉพาะหมูบานบานสะอาด ตําบลกุดธาตุ เนื่องจากศาลทั้ง 2 ศาลนี้ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ของหมูบาน 
บานสะอาด ตําบลกุดธาตุ กอนที่ปจจุบันชาวบานจะทําพิธีอัญเชิญศาลน้ําคําไปไวที่บริเวณเชิงเขา จากการศึกษาวิเคราะหความเชื่อสําคัญที่ปรากฏ
ในพิธีกรรมการบูชาศาลปูตาและศาลนํ้าคํา สามารถเปนแหลงอางอิงขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของศาลปูตาและศาลนํ้าคํา ตําบลกุดธาตุ อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัดขอนแกนที่มีตอชาวบานในพื้นที่ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันได 

 

คําสําคัญ : การศึกษาวิเคราะห  ความเชื่อศาลปูตาศาลนํ้าคํา  จังหวัดขอนแกน 
 

Abstract 

 Thisresearch aims analysis study to beliefsofSarn Poo-ta and Sarn Nam Kham: A case study of 

TambonKudtadAmphoeNongnakham, KhonkaenProvince.The content is divided into 5 chapters on the dealing respectively 

with the significance of the problems, literature review,the ritual analysis of Sarn Poo-ta and Sarn Nam Kham, The present 

ritual of Sarn Poo-ta and Sarn Nam Kham, conclusion and suggestions.Theresult to found that infaithtothevarious status can 

numberize.1. Vibrant status for achievement there were 19 methods2. Agricultural Vessel Status There were 17 methods3. 

A status of the healing ofthedisease were 14 participants. The people of Kudtadcitywas memorize in Sarn Poo-ta and Sarn 

Nam Kham In the form of promises to achieve the most successful because it is believedboth are sacred and respectful get 

support and work abroad.That is because the villagers believe that when they bless something, everything will be as 

desirable. 

 

keywords :  an analysis study, beliefs, Sarn Poo-ta and Sarn Nam Kham 
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การศึกษาวิเคราะหหลักทิศ 6 จากพฤติกรรมของตัวละครใน เรื่องสามกก ฉบับเจาพระยาพระคลัง )หน(
An Analytical studies of Sixth Disa from behavior of character in  

Samkok Chaopraya Phrakhlang (Hon) Versions 
 

ธราธร เกิดใหม*  ศราวุฒิ ทรัพยนาคี  และ ภัครพล แสงเงิน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : ohmrally2@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 วิจัยเร่ืองนี้เปนการศึกษาวิเคราะหหลักทิศ 6 จากพฤติกรรมของตัวละครเร่ืองสามกก ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) เนื้อหา
แบงเปน 5 บท วาดวยความเปนมาของปญหา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ หลักทิศ 6 บทวิเคราะหหลักทิศทั้ง 6 ของเหตุการณจากตัว
ละครในวรรณกรรมสามกก ผลการวิจัย หลักธรรมทิศ 6 ซึ่งเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อนํามาวิเคราะหวรรณกรรมเร่ืองสามกก 
ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) สามารถเรียงลําดับหลักธรรมทิศ 6 จากมากไปหานอยไดดังนี้ เหฏฐิมทิศ ทิศเบื้องลาง คือ เจานายกับลูกนอง มี
ทั้งหมด 15 เหตุการณ อุตตรทิศ ทิศเบื้องซายคือ ทิศเหนือ ไดแก มิตรสหายมีทั้งหมด 13 เหตุการณปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหนาคือ ทิศ
ตะวันออก ไดแกมารดาบิดา มีทั้งหมด 5 เหตุการณ ปจฉิมทิศ ทิศเบื้องหลังคือ ทิศตะวันตก ไดแก บุตรภรรยา มีทั้งหมด 3 เหตุการณ ทักษิณ
ทิศ ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต ไดแก ครูอาจารย มีทั้งหมด 2 เหตุการณ อุปริมทิศ ทิศเบื้องบนคือ สมณพราหมณ มีทั้งหมด 1 เหตุการณ  
คุณธรรมทิศ 6 ดานที่พบมากท่ีสุด คือ ทิศเบื้องลาง (เจานายกับลูกนอง) และอันดับรองลงมาคือ ทิศเบื้องซาย (มิตรสหาย) แสดงใหเห็นวา 
สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) มุงสอนในดานความสัมพันธในระบบเจานาย ลูกนองและการใชชีวิตระหวางมิตรสหายมากที่สุด
เนื่องมาจากสามกกเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการปกครอง คือ ความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง และเก่ียวของกับการสูรบ คือ 
ความสัมพันธระหวางมิตรสหาย ดังนั้นเหตุการณของตัวละครในสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) แสดงถึงหลักธรรมทิศ 6 อันเปน
หลักธรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ : หลักทิศ 6  ตัวละคร  สามกก ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) 
 

Abstract 
 This research aims to study An Analytical studies of Sixth Disa from behavior of character in Samkok Chaopraya 

Phrakhlang (Hon) Versions. The content is divided into five chapters on the dealing respectively with the significance of 

the problems, literature review, The Sixth Disa, An analysis on the Disa 6  in Samkok (Chao Phrayaphrakhlang Hon 

Version), conclusions and suggestions. It can numberize less to than now.  Heta Thima Disa (The below side is act 

between master & liegeman) found 15 events. Uttara Disa (The left side is act to friends) found 13 events. Puratthima 

Disa (The forward side is act for father & mother) found 5 events.  Patchima Disa (The back side is act between son 

and wife) found 3 events. Thaksina Disa (The right side is a teacher) found 2 events.  Uparima Disa (The above side is a 

monk) found 1 events. The most Sixth Disa is the below side and the left side. It shows to Samkok (Chao 

Phrayaphrakhlang Hon Version is concentrate to a relationship with master system and a procees be act to friends. 

Samkok is a rule literature is a master system and about war is friends. Then, Samkok (Chao Phrayaphrakhlang Hon 

Version can show a Sixth disa is a relationships between person. 

 

keywords : sixth disa, character, Samkok Chaopraya Phrakhlang (Hon) versions 
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การเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ผานการเรียนรูโดยใชงานปฏิบัติอินโฟกราฟกสเปนฐาน 
Promoting 21st-Century Skills through Infographics Task-Based Learning 

 
สุรียพร ใหญสงา 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : sureeporn@rmutl.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการเรียนรูโดยใชงานปฏิบัติอินโฟกราฟกสเปนฐาน เพ่ือ

พัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดยดําเนินการศึกษา กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนาจํานวน 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 นักศึกษาทําการประเมินระดับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของตนเองกอนและหลังใชวิธีการเรียนรู
โดยใชงานปฏิบัติอินโฟกราฟกสเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา หลังจากใชวธีิการเรียนรูโดยใชงานปฏิบัติอินโฟกราฟกสเปนฐาน 
ผลการประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาหลังการเรียนสูงกวาระดับกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผลการประเมินกอน-หลังเรียนสอดคลองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการศึกษา สรุปไดวา
วิธีการเรียนรู โดยใชงานปฏิบัติอินโฟกราฟกสเปนฐาน สามารถเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
ใหกับผูเรียนได 
 
คําสําคัญ :  ทักษะแหงศตวรรษที ่21 อินโฟกราฟกส การเรียนรูโดยใชงานปฏิบัติเปนฐาน  
 

Abstract 
This study aims to determine effectiveness of infographic task-based teaching method for 

promoting 21st-century skills with 50 students in the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, 

RMUTL who enrolled in Contrastive Analysis of English and Thai subject in the 1st semester of academic 

year 2016. Students’ self-assessment of their level of 21st-century skills was done both before and after 

implementing infographics task-based teaching method. Results of the study showed that, after learning 

through infographics task-based teaching method, the after-learning level of 21st-century skills was 

significantly higher than the before-learning level (p = 0.01) with significant correlation between both 

assessments (p = 0.01). Thus, it could be concluded that this teaching model could be used as a good 

practice for effective task-based teaching method. 
 
keywords :  21st-century skills,  infographics,  task-based learning  
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การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของคําพูน  บุญทวี 
An Analytical studies of Sufficient Economy in Look E-sarn of  

Khamphoon Boonthawee 
 

จริยา คุมมา*  ณัฐพล วงคคงคํา และ ภัครพล แสงเงิน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

    *corresponding author e-mail: Nick_1709nattapon@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 วิจัยเรื่องน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของคําพูน  บุญทวีเนื้อหา
แบงเปน 6 บท วาดวยความเปนมาของปญหา ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะหแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในวรรณกรรม เรื่อง ลูกอีสานของคําพูน  บุญทว ีสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ผลการวิจัยพบวา ผล
การศึกษาพบวา เศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเร่ืองลูกอีสาน  ที่เกี่ ยวกับความพอเพียง ความพอประมาน และการมี
ภูมิคุมกันในตัวเอง สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ความพอประมาน  พบจํานวน  40 ตัวอยาง  ความ
พอประมาณพบจํานวน  12  ตัวอยาง มีภูมิคุมกันในตัวเอง พบจํานวน  8  ตัวอยาง แสดงใหเห็นวาในวรรณกรรมเรื่องลูก
อีสานนั้นจะมีตัวอยางความพอประมาณเปนจํานวนมาก เพราะความพอประมาณน้ันจะพบในจํานวนมากแถบภาคอีสาน  
 

คําสําคญั : การศึกษาวิเคราะห เศรษฐกิจพอเพียง ลูกอีสาน 

 
Abstract 

 This research aims to analysis study a sufficiency economy in Look E-Sarn of Khamphoon  

Boonthawee. The content is divided into 6 chapters on the dealing respectively with the significance of 

the problems, literature review, a sufficiency economy, an analysis of sufficiency economy in Look E-Sarn, 

conclusions and suggestions. The result is a sufficiency economy in Look E-Sarn of Khamphoon  

Boonthawee is concerned sufficient, moderate and immunity.  Sufficient is 40 examples. A moderate is 12 

examples. The immunity is 8 examples. It is shows Look E-Sarn of Khamphoon  Boonthawee is a lot of 

sufficiency because a sufficient is a lot of found in Northern East of Thailand. 

 

keywords :  analytical, sufficient economy, Look E-sarn 
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นวนิยายชุด “ลูกไมของพอ” : การวิเคราะหเชิงนิเวศสํานึก1 

A series of novel “Look Mai Khong Poh” : An ecocriticism analysis 
 

พรพารัตน สุขชาวนา1*  เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ2  และ ขวัญชนก นัยจรัญ3 

1,2คณะศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลยัพะเยา  พะเยา  
3คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอฉากที่มีตอการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและ     
เพื่อวิเคราะหนวนิยายชุด ลูกไมของพอ ตามแนวการวิจารณเชิงนิเวศสํานึก  โดยศึกษาจากวรรณกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ชุด “ลูกไมของพอ” จํานวน 3 เรื่อง ไดแก ในมานเมฆ ลูกหนี้ที่รัก และ
แสงดาวกลางใจ บทประพันธของ รมแกว ชาครียา และรินทลภัส ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวานวนิยายชุด ลูกไมของพอ 
จํานวน 3 เรื่อง มีกลวิธีการนําเสนอฉากท่ีสงผลตอการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติใหกับผูอานโดยอาศัยชวงเวลา 
สถานที่และบรรยากาศ ซึ่งผูแตงจะสอดแทรกจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ ผานกิจกรรมของตัวละคร ในสวนของ       
การวิจารณเชิงนิเวศสํานึกพบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติในลักษณะสํานึกในความเปนมิตรกับธรรมชาติ จําแนกเนื้อหาได 3 ลักษณะ คือ ธรรมชาติใหความสวยงามแกมนุษย 
ชวยทําใหเกิดการผอนคลาย และสรางความร่ืนรมย ธรรมชาติมีประโยชนตอมนุษย และมนุษยมีหนาที่อนุรักษธรรมชาติ และ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติในลักษณะความเปนปฏิปกษกับธรรมชาติ จําแนกเนื้อหาได 2 ลักษณะ คือ การเกรง
กลัวภัยจากธรรมชาติ และมนุษยแสวงหาผลประโยชนอยางมหาศาลจากธรรมชาติ  
 
คําสําคัญ : นวนิยายชุดลูกไมของพอ  นิเวศสํานึก 

 

Abstract 
 This research aimed to study the technique of presenting scenes creating readers’ consciousness 

of nature conservation in the three novels for honoring His Majesty King Bhumibol Adulyadej (a series of 

novels: LOOKMAIKHONGPHOR) titled NAIMANMEK, LOOKNEETEERAK and SANGDAOKLANGJAI written by 

Romkhaew, Chakriya, and Rinlapat respectively. The research also aimed to analyze the novels based on 

ecocriticism perspective. The results of the research showed that time periods, locations, and atmosphere 

were used as the technique of presenting the scenes to create readers’ consciousness of nature 

conservation through the characters’ activities. For ecocriticism perspective, two ways of relationship 

between humans and nature were found. One way was that humans are nature-friendly and this could 

be divided into three categories: nature provides beauty to humans by making them relaxed and feel 

pleased, nature is good for humans, and humans are responsible for conserving nature. The other way 

was that humans are enemies to nature and this could be divided into two categories: humans are afraid 

of nature’s dangers, and humans seek the vast benefits from nature. 

keywords : a series of novels Lookmaikhongphor,  ecocriticism   
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การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนดานการผลิตภาพยนตรสั้น 

Project-Based learning For The youth potential development in short film production 
 

อารีรัตน  ใจประดับ 

คณะดิจิทัลมเีดียและศลิปะภาพยนตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพ 

*corresponding author e-mail : areerut.j@bu.ac.th 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (project-based learning) ในการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนดานการผลิตภาพยนตรสั้น การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-method) ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
คือผูสนใจการผลิตภาพยนตรสั้น และเขารวมโครงการคายหนังสัญจร จํานวน 100 คน ตัวอยางในการวิจัย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
1) กลุมสําหรับการสนทนากลุม จํานวน 5 กลุม เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือชุดคําถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และ 2) 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ (satisfaction survey) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการ
วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (focus group discussion) โดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ในสวนแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  (satisfaction survey) จะนําผลท่ีไดมาทําการประเมินแบบรวมคา  (summated rating scale) ของลิเคอรท 
(Likert) ผลการศึกษา พบวา 1) การนําการจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน )project-based learning) มาใชในการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนดานการผลิตภาพยนตรสั้น ไดรับผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก เพราะผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ แมจะพบ
กับปญหา และอุปสรรค แตผูเรียนจะไดเรียนรูทักษะในการแกปญหา การทํางานรวมกันเปนทีม และแลกเปล่ียนขอวิเคราะหกับเพื่อน
รวมทีม เปนตน  (2ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการเรียนการรูในรูปแบบโครงการเปนฐาน )project-based learning) โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ท้ังจากการสนทนากลุม และแบบสอบถาม โดยจัดฉายภาพยนตรสั้น พรอมรับฟงขอเสนอแนะอยูในระดับ
มากที่สุด (x̄= 4.79) และอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การจัดแสง" มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด (x̄= 4.01) ดังนั้น การเรียนรูดวย
การทําโครงงานน้ัน เปนกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง และทํางานเปนกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถ ความคิดสรางสรรค ไดเรียนรูทักษะหลาย ๆ ดานประกอบกัน สงผลใหเยาวชนท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความรูตาง ๆ 
ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
คําสําคัญ   : การจัดการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน  การพัฒนาศักยภาพเยาวชน  การผลิตภาพยนตรสั้น 

 

Abstract 
This research aims to study project-based learning for the youth potential develop in short film 

production. The research used mixed-method. The population of this research was students who interested in 

film production and participated in filmmaking camp, the total number were 100 participants. The sample 

groups divided into two groups 1) 5 groups for focus group discussion and question sets were tools for data 

collection 2) 100 participants of participants by using the satisfaction survey as a tools for data collection. The 

outcome evaluation of qualitative research by using descriptive statistics and the outcome evaluation of 

quantitative research by using summated rating scale from Likert. The results found that: 1) Implementing project-

based learning was used to develop youth potential development in short film production, the results were 

strong satisfaction toward students’s learning from practice. Despite difficulties and obstacles, students learned 

various skills such as solving problem, team work, etc. 2) Participants were satisfied with the project-based 
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learning model. Overall results were good either focus group discussion and survey. The outcome indicating 

extremely high by presenting short film indicated most satisfied (x̄=4.79) and workshop on "lighting" has least 

satisfied (x̄=4.01). Therefore, project-based learning in a learning procedure by individual and groups. It also 

allowed students to express their creativity and learned many different skills at the same time. As a result, the 

participants in the program can apply knowledge effectively in everyday life. 

 

keywords : project-based learning, youth potential  d evelopment, short film production 
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การวิเคราะหภาพสะทอนสังคมจากรวมเรื่องสั้นชุดอสรพิษ  
ของแดนอรัญ  แสงทอง 

Social reflection of the short story of Danaran Saengthong 
 
ฌิชกมล คํารินทร*  ศิริรัตน จันทรทอง  และ ขวัญชนก นัยจรัญ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : chitkamolbuay2538@gmail.com 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหภาพดานสะทอนสังคมท่ีปรากฏในเร่ืองสั้น  ชุด อสรพิษ ของ แดนอรัญ   

แสงทอง จํานวน ๑๒ เรื่อง ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และอธิบายผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวาปรากฏภาพสะทอนสังคมท่ีปรากฏในเนื้อหา จํานวน ๖ ลักษณะ โดยภาพสะทอน
สังคมดานวัฒนธรรมปรากฏใหเห็นมากที่สุด คือ จํานวน ๔๙ ครั้ง รองลงมาพบภาพสะทอนสังคมดานวิถีชีวิตความเปนอยู  
จํานวน ๓๓ ครั้ง ภาพสะทอนสังคมดานเศรษฐกิจ จํานวน ๑๑ ครั้ง ภาพสะทอนสังคมดานครอบครัว  จํานวน ๗ ครั้ง ภาพ
สะทอนสังคมดานการศึกษาและคติธรรม จํานวน ๔ ครั้ง และภาพสะทอนสังคมที่พบนอยที่สุดดานการเมืองการปกครอง 
จํานวน ๒ คร้ัง จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเรื่องสั้น ชุด อสรพิษ ปรากฏใหเห็นภาพสะทอนสังคมผานพฤติกรรมของ ตัว
ละครในลักษณะตาง ๆ ทั้งน้ีภาพสะทอนสังคมท่ีปรากฏในเรื่องสั้นแสดงใหเห็นลักษณะความเปนอยูของมนุษยในชนบทท่ี
อาศัยอยูกับธรรมชาติ มีการเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน และยังมีลักษณะการปกครองท่ีไมเปนแบบแผน  
 
คําสําคัญ : ภาพสะทอนสังคม  เรื่องสั้นชุดอสรพิษ 

 

Abstract 
This article is intended to study the society reflection in the 12 short stories (Asoraphit Series) of 

the Aran Saengthong. Through the qualitative research and describe qualitative found those 6 types of 

social Reflections in the short stories, including 49 times of Cultural reflections, 33 times of the way of life 

reflections, 11 times of Social and Economy reflections, 7 times of Socials and family reflections , 4 times 

for Equational and moralities, and 2 times of Political aspect. The results of the research showed that the 

Characters ‘s behavior in the “Asoraphit Series” appeared in the various ways in the social reflection, and 

the way of life of the rural people are unconventional ,while maintaining a mutual support for each 

other. 
 

keywords :  social reflection, the short story 
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การศึกษาการใชสํานวนการกลาวขอโทษในภาษาญี่ปุนจากอนิเมะ 
A study of apologizing expressions usage in Japanese language from anime 

 
กันตกวี เกิดเขม  นฤมิตร* อินทรศวร  และ ตอศักด์ิ รมสมซา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : kankawee.980@gmail.com 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหประเภทของสํานวนการกลาวขอโทษในภาษาญี่ปุน และศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการ
ใชสํานวนการกลาวขอโทษในสังคมญี่ปุน โดยศึกษาจากอนิเมะ ท่ีมีกลุมเปาหมายหลักเปนเด็กผูชายหรือวัยรุนชาย (โชเน็น )1 เรื่อง 25 
ตอน และอนิเมะท่ีมีกลุมเปาหมายหลักเปนเด็กผูหญิงหรือวัยรุนหญิง (โชโจะ) 1 เรื่อง 12 ตอน วิเคราะหประเภทของสํานวนการกลาว
ขอโทษ และวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชสํานวนการกลาวขอโทษโดยการนับจํานวนคร้ังและหาคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 
การกลาวขอโทษในภาษาญี่ปุน มีการใชสํานวนหลากหลาย แบงได  4 กลุม คือ  (sumimasen) 

 (gomennasai)  (warui) และอื่น ๆ  สํานวนท่ีมีการใชมากท่ีสุดคือ กลุม  และปจจัยท่ีสงผลตอการใช
สํานวนการกลาวขอโทษพบวา ดานระยะหางทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟง ผูพูดนิยมใชสํานวน กลุม  กับผูฟงท่ีมีความสนิท
สนม และไมรูจัก สวนสํานวน กลุม  นิยมใชกับผูฟงท่ีรูจัก (ไมสนิท) ดานอํานาจของผูพูดเมื่อเปรียบเทียบกับผูฟง 
ผูพูดนิยมใชสํานวน กลุม กับผูฟงท่ีมีอายุนอยกวาและอายุเทากัน สวนสํานวน กลุม  นิยมใชกับผูฟงท่ีมีอายุ
มากกวา ดานอัตราการลวงเกินของเหตุการณท่ีเปนความผิดในสังคมน้ัน ๆ ผูพูดนิยมใชสํานวน กลุม กับความผิดนอย และใช
สํานวน กลุม  กับความผดิปานกลาง สวนสํานวน กลุม ใชกับความผิดมาก 

คําสําคัญ : การศึกษา  ภาษาญ่ีปุน  อนิเมะ 

Abstract 
 This study aimd to analyze different types of apologizing expressions in Japanese and identify the factors 

which effect on apologizing expressiosn in Japanese society. The data were obtained from one anime which the 

main targets are boys or young men ( shounen) consisting of 25  episodes. And one anime which the main 

targets are girls or young women ( shoujo) consisting of 1 2  episodes. The analysis of different types of 

apologizing expressions and that of factors which effect on the selection of apologizing expressions to use were 

performed by counting numbers and percentage. The results revealed that (1 ) there are 4  types of apologizing 

expressions that commonly used in Japanese language: sumimasen ( ), gomennasai (

), warui ( ) and others. The mostly common apologizing usage is gomennasai group. (2 )  the factors 

which effect on apologizing usage include social distance between  a speaker and  a listener e.g. for his/her 

intimate persons, the speaker commonly used the expressions warui group and used the expressions gomennasai 

group for his/her unfamiliar persons; the superiority of the speaker over the listener e.g. for the listener who is 

younger or same age with he/she, the speaker commonly used expressions warui group, whereas the expressions 

sumimasen group commonly used for elder; the offense rate of any event or situation held by that society e.g. for 

lower offense rate, the speaker commonly used the expressions warui group, whereas the expressions sumimasen 

group is used for moderate offense rate, and the expressions gomennasai group is used for higher offense rate. 

 

keywords : study, Japanese language, anime 
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การวิเคราะหความขัดแยงในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง 
An Analysis Conflicts in Thai S.E.A. write award – winning short story ‘Asoraphit’ by 

Daen – aranSaengthong 

พนิตนันท  บุญมี1  วิมลรตัน  จายก2 และ ขวัญชนก นัยจรัญ3 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : mod_panitnan@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความขัดแยงในเร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ชุด อสรพิษ ของแดนอรัญ แสงทอง 
ซึ่งประกอบดวยเรื่องสั้นจํานวน 12 เรื่อง ดําเนินการโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห ผลวิจัยพบวาปรากฏความขัดแยงทั้งหมด  5 ลักษณะ ดังนี้ ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษยปรากฏ
มากที่สุด จํานวน 21 ครั้ง รองลงมาพบความขัดแยงภายในจิตใจมนุษย จํานวน 19  ครั้ง  พบความขัดแยงระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ จํานวน 14 ครั้ง  ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ จํานวน 13 ครั้ง และความขัดแยงที่พบนอยที่สุด
ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคม จํานวน 12 ครั้ง  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเรื่องสั้นปรากฏใหเห็นความขัดแยงของ
ตัวละครในลักษณะตางๆ ความขัดแยงในเรื่องสั้นจึงเปนปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งตัวละครจะตองหาทางคลี่คลายปญหาใหไดในตอน
จบ ความขัดแยงจึงมีความสําคัญในการประกอบเรื่องสั้น เพราะความขัดแยงจะกอใหเกิดเหตุการณขึ้นมาทําใหเรื่องสั้นมีความ
นาสนใจ สนุกสนาน และนาติดตามมากขึ้น 
 

คําสําคัญ : ความขัดแยง  เรื่องสั้นรางวัลซีไรต ชุด อสรพิษ 

 

Abstract 

 This research aims to conflict analysis study in Asorapit of DaenAranSaengthong (A short story 

S.E.A. Write Award). It is on assemble 12 stories. This research use research Qualitative research 

methodology and describe on analysis describtive. It shows to 5 conflicts. The conflict between human is 

21 times. The conflict of human and self is 19 times. The conflict of human and nature is 14 times. The 

conflict of human and nature is 13 times. The conflict of human and society is 12 times. The result of this 

research is shows to conflict of character. The conflict in this story is a problem, then a character to be 

attempt solve that in finished. The conflict is more important in short story structure because a conflict is 

make event is interested, so enjoyment and to be continued.  

 

keywords : conflict , S.E.A. write award , asoraphit 
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กลวิธีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเครื่องสําอางออนไลน 
Strategies of verbal and non-verbal language used in online advertising 

 

          ศักดิ์เดช แยมเอิบสิน*  และ จารุวรรณ  เบญจาทิกุล  
                                                                                คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยพะเยา  พะเยา

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

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาเคร่ืองสําอางบนใบหนาออนไลน 
กลุมตัวอยางคือ ช้ินงานโฆษณาเคร่ืองสําอางบนใบหนาจากเฟซบุก จํานวน 100 ช้ิน ผลการศึกษาพบวา ดานวัจนภาษามีการ
ใชช่ือสินคา/ผลิตภัณฑเปนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด พาดหัวหลักโฆษณาใชแบบบอกช่ือมากท่ีสุด พาดหัวรองโฆษณาใชแบบบอก
คุณสมบัติมากที่สุด ขอความโฆษณาใชแบบบอกคุณสมบัติมากที่สุด และขอความสงเสริมการขายเพ่ือโนมนาวใจผูบริโภคใช
ตราสินคามากที่สุด และดานอวัจนภาษาพบวา ภาพประกอบท่ีใชในการโฆษณาใชภาพสินคามากที่สุด สีที่ใชในการโฆษณาใชสี
แดงมากท่ีสุด ลักษณะตัวอักษรภาษาไทยท่ีใชในการโฆษณาใชตัวอักษรแบบโคงมนมากท่ี สุด สวนลักษณะตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่ใชในการโฆษณาใชตัวอักษรแบบตรงมากท่ีสุด และเคร่ืองหมายวรรคตอนที่ใชในการโฆษณาใชเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“”) มากที่สุด 

 
คําสําคัญ : กลวิธีการใชภาษา  วัจนภาษา  อวัจนภาษา  โฆษณาออนไลน 
 

Abstract 
This study aimed to investigate strategies of verbal and non-verbal language used in online 

advertising. The 100 cosmetics advertisements on Facebook were collected as the samples. The results 

revealed that verbal language used the most including ; English language for brand names , product name 

for main headline, product qualification for sub-headlines and advertised messages, and brand marks for 

promotion messages, non-verbal language used the most namely, product pictures, red colours , a curve 

shape for Thai letters but a straight letters for English alphabets, and quotation marks. 

 

keywords : strategy of language used, verbal language, non-verbal language, online advertising 
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การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑเห็ดแครงแปรรูป บานนาไมไผ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

Marketing potential development of khraeng finished product mushroom  

for Baan Namai-Phai, Thungsong, Nakornsrithammarat 

สุธิกาญจน  แกวคงบุญ*  พรประเสริฐ  ทิพยเสวต 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  นครศรีธรรมราช 
*corresponding author e-mail : kankaew-ff@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การจัดโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาองคความรูทางการตลาดใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
สามารถนําองคความรูมาประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑชุมชน  กลุมเปาหมาย คือ สมาชิกกลุม
เพาะเห็ดนาไมไผ  ขั้นตอนการดําเนินงาน การบรรยายใหความรู   การระดมความคิดพัฒนาฉลากสินคา และ บรรจุภัณฑ  
การออกแบบฉลากสินคาและบรรจุภัณฑ  ผลการดําเนินงาน  มีการบรรยายใหความรูเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ  มีการระดม
ความคิดพัฒนาฉลากสินคาและบรรจุภัณฑ  ระหวางวิทยากรและผูประกอบการ  ดําเนินการออกแบบฉลากสินคาและบรรจุ
ภัณฑ  การนําไปใชประโยชน เชิงพาณิชย  ผูประกอบการสามารถนําฉลากสินคาและบรรจุภัณฑใชงานไดจริง เชิงสาธารณะ  
โดยการสงมอบสรุปผลการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตอไป  เชิงนโยบาย โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
สามารถกําหนดนโยบายการพัฒนาทางวิชาการในเชิงพื้นที่ตอไป  ซึ่งมีความสอดคลองกับ สุภาพร อภิรัตนานุสรณและ กฤต
ภาส จินาภาค. 2556. “การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกพรอมบริโภค” และ อมรรัตน อนันตวราพงษ.  2557“รูปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง” 

คําสําคัญ : ศักยภาพทางการตลาด  ผลิตภัณฑชุมชน  ผลิตภัณฑเห็ดแครงแปรรูป 

Abstract 

 The  Academic Service Projects objective were to develop marketing knowledge for Entrepreneur 

and able to apply the knowledge for develop marketing potential of community products. Target group is 

members of Group of Na Mai Phai. Implementation Procedure :  Lectures for Entrepreneur. Brainstorm for 

develop product label and packaging. Designing product label and packaging. The implementation results 

is 1 . Lectures for product development.  Brainstorm of Lecturer and Entrepreneur for develop product 

label and packaging. Design product label and packaging. The Advantage of the projects as follows:- 1 . 
Commercial : There is brand for community product, label and packaging are able to actual work. 

Propagate marketing knowledge for community products development. Policy: The Faculty of 

Management Technology can establish policies for academic development for community which is 

consistent with Supaporn Apirattananusorn and Krittapas Jinapak 2013. “Packaging development of instant 

chili paste” and Amorat Ananwarapong 2 0 1 4  “Community product development model of Bang Hua 

Seua, Samutprakan according to His Majesty's Initiative – Sufficiency Economy”. 

 

keywords : marketing potential, community product, khraeng finished product mushroom  
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ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

The correlation between personal’s satisfaction in job performance and the learning 

organization of Phitsanulok University 

สมศักดิ์  คําศรี  สานิตย  กายาผาด  และ สมลักษณ  พรหมมเีนตร  และ ขวัญหทัย ยิม้ละมัย*  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัพิษณุโลก  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : k51030976@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร การศึกษาความเปนองคกรแหง
การเรียนรู และความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  และแบบสอบถามความเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.71) การเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบวา บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ และหนวยงานท่ีสังกัด แตกตางกัน  
มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมไมแตกตางกัน ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด  (  = 4.55)  และไมมีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและความเปนองคกรแหงการเรียนรู  (r = -.192) 

คําสําคัญ :  ความสัมพันธ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ความเปนองคกรแหงการเรยีนรู  

Abstract 

The objectives of this research were to study the job satisfaction of the personnel and study the 

learning organization and relationship between the satisfaction of the personnel and the learning 

organization of phitsanulok university. The samples used in this research of 70 persons and the research 

instruments were  the questionnaire on job satisfaction of personnel and the questionnaire on learning 

organization of Phitsanulok University . The data were analyzed by means, standard deviation and 

Pearson's product moment correlation. The results showed that the personnel’s satisfaction in job 

performance under phitsanulok university was at a high level ( = 3.71). Comparison of the personnel’s 

satisfaction in job performance found that the personal who have difference in highest education and 

office locations had satisfaction with working in phitsanulok university in overall no difference. The 

learning organization of phitsanulok university as a whole was at the highest level (  = 4.55) and 

academic positions and the correlation between personal’s satisfaction in job performance and the 

learning organization had no significance (r = -.192). 

 

keywords :  correlation, personnel’s satisfaction  in job performance, the learning organization 
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การมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาการทําตูไมสักโบราณบานขวาง  
ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

Participation in preserving folk wisdom of making teak cabinets in Ban Khwang village, 

Tumbol Ban Kluay, Muang district, Sukhothai province    

 

ณัฐพร  นุมพรม* และ รุงโรจน  ฝายเย่ือ 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ินมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : rungrote.f@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญา และแนวทางในการอนุรักษภูมิปญญาการ
ทําตูไมสักโบราณ เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยคือแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 300 คนใชสูตรของ เครจซี่และมอร
แกน (Krejcie & Morgan) และการสัมภาษณ เชิงลึกจํานวน 10 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษา
พบวา การมีสวนรวมในการถายทอดภูมิปญญาการทําตูไมสักภาพรวมอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญา
การทําตูไมสักภาพรวมอยูในระดับมาก และการมีสวนรวมในการฟนฟูการทําตูไมสัก ภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรบัแนวทาง
ในการอนุรักษภูมิปญญาการทําตูไมสักมีดังน้ี จัดตั้งกลุมอนุรักษภูมิปญญาชาวบานขวาง ตําบล   บานกลวย อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย  สรางความรวมมือจากภาครัฐ  และสรางการมีสวนรวมจากผูเช่ียวชาญหรือผูที่มีความรูความสามารถในการทํา
ตูไมสักโบราณ 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม  การอนุรักษ  ภูมิปญญา  ตูไมสัก  
 

Abstract 

 The research aimed to study the participation and the ways of preserving the folk wisdom of 

making ancient teak cabinets. The research tool was questionnaires. The samples of the study were 300 

people which were selected according to Krejcie and Morgan’s formula and only 10 people were 

selected for in-depth interview. Content analysis was used as research method. The finding was that all 

participation in passing on, preserving, and restoring the folk wisdom of making ancient teak cabinets was 

in high level. The ways of preserving the wisdom making ancient teak cabinets were as follows:  

establishing a group for preserving the folk wisdom at Tumbol Ban Kluay, Muang district, Sukhothai 

province, collaborating with government, and creating participation from experts or specialists on making 

ancient teak cabinets.    

keywords : participation, preserving, folk wisdom, teak cabinets    
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การศึกษาความสามารถในการใชรูปไวยากรณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายศิลปภาษาญี่ปุน 

The ability of usage of grammatical forms of 3rd year Art-Japanese major  

high school students 

 

                         วรรณกร  ปญญาสิทธ์ิ*  สุพรรษา ฉิมพาล ี และ  กนกรัตน ปลาผล  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก    
*corresponding author e-mail : kruyainewlook2013@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความสามารถในการใชรูปไวยากรณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

สายศิลปภาษาญี่ปุน กลุมเปาหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แหง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ไดแก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จํานวนนักเรียนภาษาญี่ปุน
ทั้งหมด 60 คน เลือกโดยสะดวก เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอใชสถิติพรรณนา      
(รอยละ) ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สายศิลปภาษาญ่ีปุน จากโรงเรียน 3 แหงมี
ความสามารถในการใชรูปไวยากรณคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.58 คิดเปนรอยละ 43.87 อยูระดับควรปรับปรุง 
 

คําสําคัญ : ความสามารถในการใช  รูปไวยากรณ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายศิลปภาษาญ่ีปุน 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the ability of usage of Japanese grammar forms of the 

3rd year high school students majoring in Art-Japanese. The participants were 60 learners in 

Chalermkwansatree School, Phitsanulok Pittayakom School, and Triamudom Suksa School of the North. 

They were chosen by using sample random sampling. The research instrument was the 4 multiple choice-

test (15 items). The data were analyzed by using descriptive statistics and percentage. The findings of the 

research showed that learners were able to use Japanese grammatical forms at very poor level (43.87%).  

 

keywords : ability of usage, grammatical forms, 3rd year Art-Japanese major high school students 
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การศึกษาบทบาทหนาที่ของพิธีกรรมการแตงพาขาว ในตําบลยางโกลน  อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

A study of functionalism of Phakhow in Tumbon Yangklone Nakhonthai district, 

Phitsanulok 

 

จุลีพร สดุแกว*  ธนาวรรณ สุทธิสนิทพันธ  และ กฤษณา  ชาญณรงค 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 

          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ ศึกษาขั้นตอนองคประกอบของพิธีกรรมการแตง ในตําบลยางโกลน อําเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาบทบาทหนาที่ของพิธีกรรมการแตงพาขาว ในตําบลยางโกลน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมีเกณฑผูใหขอมูลคือตองเปนผูที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ตําบลยางโกลน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มาไมต่ํากวา 30 ปขึ้น
ไป ผูที่ใหขอมูลจะตองมีอายุ 60 ป ข้ึนไป หรือเปนผูที่มีความรู และเคยเขารวมพิธีกรรมการแตงพาขาว ผลการวิเคราะหขอมูล
พบวาชาวตําบลยางโกลน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีการประกอบพิธีกรรมการแตงพาขาวสองสถานที่ คือ บานและ
วัด การประกอบพิธีกรรมที่วัดนั้นพระสงฆจะเปนผูประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา สวนการประกอบพิธีกรรมที่บานจะ
ไมนิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาตางกันในสวนของข้ันตอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก
องคประกอบของพิธีกรรมน้ันประกอบไปดวย พาขาว ธูป เทียน ผูกลาวนําพิธีกรรม ดานบทบาทหนาที่ของพิธีกรรมการแตง
พาขาว ในตําบลยางโกลนพบ 3 บทบาทหนาที่ดังนี้ บทบาทหนาท่ีในการใหความเพลิดเพลิน ลดความกังวลใจ  บทบาทหนาที่
ในการยืนยันความสําคัญของพิธีกรรม และบทบาทหนาท่ีในการใหการศึกษา การแสดงถึงความกตัญูรูคุณ  

คําสําคัญ  : พิธีกรรม บทบาทหนาท่ี  พิธีกรรมการแตงพาขาว  

Abstract 

This research aims to: To study the composition of the Phakhaow ritual in Tambon Yang klone, 

Nakhonthai District, Phitsanulok Province. The functions of Phakhaow in Tambon Yang klone, Nakornthai. 

Phitsanulok Province The criteria for the data is that people living in the  area of Yangklone, Nakhonthai, 

Phitsanulok, not less than 30 years or more. The information must be 60 years or older. And he attended 

the ritual. The results of the data analysis revealed that the residents of Yangklone district, Nakhonthai 

district, Phitsanulok province. Ceremonial of Phakhaow Ritual are two place,  the house are the temple. 

The monks will perform the rituals of Buddhism. At the temple, the monks will perform Buddhist rituals. 

The rituals at home will not invite monks to perform Buddhist rituals. Ceremonial include Phakhaow, 

candle, incense and Ritualist. The Functionalism of Phakhow ritual of Tambon Yang Klone, Nakornthai 

Phitsanulok Prouince there are 3 Functions,  functions of fun and reduce anxiety. Functions in Confirming 

the Importance of the Ritual and  Functions in Education and Gratitude. 

 

keywords :  function,  rituals, Phakhaow 
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นิทานไทยเรื่องแกวหนามาและนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮา : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร 
Thai Tale “Kaew Na Ma”and  the Chinese Annals Imitation Novel  

“Jeng Hong Hao” :  studys to compare the characteristics 

 

พัชรินทร  อนันตศิริวัฒน 
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 

*corresponding author e-mail : yangpatcharina@yahoo.co.th 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มุงเปรียบเทียบลักษณะตัวละครจากนิทานไทยเร่ืองแกวหนามาและนิยายจีนแปลงเจ็งฮองเฮา  ทัง้ลักษณะ
รูปรางหนาตา อุปนิสัยของตัวละครเอกหญิง  ตัวละครเอกชาย  ตัวละครรองหญิงฝายราย  ตัวละครรองชายฝายราย เพื่อ 
ผลการวิจัยพบวาเมื่อเปรียบเทียบสวนท่ีเหมือนกัน คือ  ลักษณะเดนและอุปนิสัยของตัวละคร  ไดแก  ตัวละครเอกท้ังหญิงและ
ชาย ตัวละครรองทั้งหญิงและชายฝายราย  สวนท่ีตางคือ จํานวนตัวละครรองหญิงฝายรายที่เปนชายาตัวละครเอกชายในเรื่อง
แกวหนามีเพียงคนเดียว  สวนเรื่องเจ็งฮองเฮามี 4 คน  ตัวละครรองชายฝายรายท่ีเปนปรปกษกับตัวละครเอกหญิงในเรื่องแกว
หนามาเปนยักษ  สวนเรื่องเจ็งฮองเฮาเปนเตาหยิน จึงอนุมานไดวา ผูแตงนวนิยายจีนเรื่องเจ็งฮองเฮานาจะไดรับอิทธิ พล
บางการสรางตัวละครประการมาจากนิทานไทยเรื่องแกวหนามา สวนที่ตางนาจะสืบมาจากเร่ืองเจ็งฮองเฮามี เนื้อหาบาง
ประการที่ไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมแปลจีนเรื่องหองสิน  
 

คําสําคัญ : เจ็งฮองเฮา  แกวหนามา  อิทธิพล 

 

Abstract 

        This research study aims to compare the characteristics of Kaew Na Ma” and that of “Jeng Hong 

Hao” including the physical appearances and characteristics of the female protagonists, the male 

protagonists,   the female antagonists and the male antagonists in order to demonstrate that the contents 

of the Thai tale “Kaew Na Ma” influenced the composition of the Chinese literature “Jeng Hong Hao” 

written by a Thai author.  The research results show that  the main features and characteristics of the 

characters are as follows: regarding the female and male protagonists and the female and male 

antagonists, there is 2 difference; that is, there is only 1 female antagonist who is the wife of the male 

protagonist in “Kaew Na Ma” whereas there are 4 in “Jeng Hong Hao”.  The male antagonist who is the 

enemy of the female protagonist in “Kaew Na Ma” is a demon whereas his counterpart in “Jeng Hong 

Hao” is Tao Yin.  It could, therefore, be assumed that the author of the Chinese Novel “Jeng Hong Hao” 

could have been influenced by the Thai tale of “Kaew Na Ma”.  The differences in some of the plots and 

contents of the two stories could be attributed to the influence of the Thai translations of the Chinese 

literary work “Hong Sin”.      

 

keywords :  Jeng Hong Hao, Kaew Na Ma, influence 
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การธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมกับการสรางเสริมพลังชุมชนของสมาพันธชาวไทยเชื้อสายรามัญ 

จังหวัดปทุมธานี 
Maintaining the Cultural Identity and Community Empowerment of Thai-Mon of 

Pathumthani confederation 

 
น้ําผึ้ง พลับนิล 

คณะดิจิทัลมเีดียและศลิปะภาพยนตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 
corresponding author email : namphung.p@bu.ac.th 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้นําเสนอถึงความตระหนักในปญหาการสูญเสียอัตลักษณทางชาติพันธุมอญ ท่ีทําใหเกิดการรวมกลุมของคน
ที่มีใจรักและหวงแหนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ทําการอนุรักษ และฟนฟูวัฒนธรรม แสวงหาพ้ืนท่ียืนทามกลางสังคมที่มีความ
หลากหลายผานกิจกรรมการธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ  ความสํานึกทางชาติพันธุ ความรวมมือ กระบวนการ
กอตั้งกลุม ตลอดจนกิจกรรมการธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของสมาพันธชาวไทยเช้ือสายรามัญจังหวัดปทุมธานี เกิดข้ึนจาก
ความพรอมใจกันของคนในกลุม (Harmony) ซึ่งเปนคนที่นิยามวาตนเองเปนคนมอญ เปนลูกหลานคนมอญ ทําใหเกิดพลัง
ความรวมมือรวมใจ เกิดเครือขายการทํางานรวมกันและความชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในกลุม ซึ่งเปนพลังชุมชน 
(Empowerment) ที่เห็นไดชัดเมื่อกลุมคนท่ีหลากหลายมาทํากิจกรรมรวมกัน และสรางปฏิสัมพันธกัน ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความ
สนิทสนมกลมเกลียว จนสามารถพ่ึงตนเองไดแบบพ่ึงพิงอิงกันของคนในกลุมชาติพันธุเดียวกัน  

 

คําสําคัญ : กลุมชาติพันธุมอญ การธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรม และการเสริมสรางพลังชุมชน 

 

Abstract 

The awareness of losing Mon ethnic identity has created the people integration; who appreciate 

and cherish their ancestors’ culture. They maintain and recover their own culture; by doing many cultural 

identity activities for the acceptance in this society nowadays.  The consciousness of Thai-Mon’s cultural 

identity in Pathumthani confederation, and their own internal activities are from being united among the 

people in the group; who define themselves as a Mon and a Mon descendant. This ethnic consciousness 

is caused the cooperation, the connection and the collaboration of each other among the group, which 

turn to be the community empowerment. It show very clearly when the various groups of people are 

working together. The way they connected day by day, making their relationship are more close and 

being support each other as the same ethnic group.   

 

keywords : mon, maintaining the cultural identity, community empowerment 
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เรื่องสั้นรางวัลพานแวนฟา พ.ศ. 2555 – 2556 : การวิเคราะหการมีสวนรวม 
ทางการเมืองของประชาชน 

Phan Wan Fa Award - winning short stories B.E.2555-2556: 
An analysis political participation of people 

 
ชอผกา  ดวงมาลา*  โชติวรรณ  เขียวบุตร  และ  ขวัญชนก นัยจรัญ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Chotiwan1001@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเรื่องสั้นรางวันพานแวนฟา จํานวน 
24 เรื่อง ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และอธิบายผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนาวิเคราะห ผลวิจัยพบวาเรื่องสั้นรางวัลพานแวนฟา พ.ศ.2555 – 2556 ปรากฏลักษณะการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนจํานวน 8 ดาน โดยพบลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองดานการใชความรุนแรงมากที่สุด รองลงมาคือการ
สนทนาทางการเมือง การหาเสียง การเปนผูสื่อขาวทางการเมือง การเลือกตั้ง การเขารวมเปนสมาชิกของพรรคการเมือง การ
ติดตอหนวยงานราชการ และลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองดานที่พบนอยที่สุด คือ การเดินขบวนประทวง จาก
ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นการมีสวนรวมของประชาชนผานตัวละครในเรื่องสั้นรางวัลพานแวนฟาซึ่งสะทอนสังคมในชวงป 
2555-2556 วาประชาชนมักใชความรุนแรงเพ่ือเรียกรองหรือแสดงการมีสวนรวมทางการเมือง 

 
คําสําคัญ : เรื่องสั้นรางวัลพานแวนฟา  การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน   
 

Abstract 
 This research aims to study a political participation of people in Phan Wan Fa Award - Winning  

short stories. This research use research Qualitative research methodology and describe on analysis 

describtive. It shows to Phan Wan Fa Award - Winning short stories B.E.2555-2556. It found a participation 

of people in 8 sides. 1. A violent side. 2. A conversation on Political, campaign, political mass, election, a 

participation of political party and a connection of affair. 3. A protester.  The result of this research is 

shows to participations of people in a character of Phan Wan Fa Award short stories. It is reflection in 

B.E.2555-2556 to the people is like to violent for appealing or a political participation. 

 
keywords :  Panwaenpha  award - winning  short stories, political participation of people 
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แนวทางในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบานในเขตพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
The Guideline for Establishing Folk Performance Learning Center  in Songkhla Lake 

Basin Area 

กรฤต นิลวานิช 

คณะศลิปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา สงขลา 
*corresponding author e-mail: korarit_gt@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบานในเขตพ้ืนที่
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก เอกสาร ตํารา งานวิจัย และกลุมศิลปนพื้นบานโดยใชแบบสัมภาษณ                
ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการโดยเชิญผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจาก โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และนักศึกษา ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสนทนากลุม และวิเคราะหขอมูลดวยทฤษฏี SWOT 

จากการศึกษาพบวา ทุกๆกลุมมีความคิดเห็นในการสงเสริมอนุรักษไปในทิศทางเดียวกัน ในประเด็นความสําคัญของการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรู เพราะเปนแหลง สั่งสม องคความรู ทรัพยากรท่ีเกี่ยวกับการแสดงพื้นบาน สรางโอกาส สนับสนุน สงเสริม 
อนุรักษ เปนแหลงเรียนรูนอกระบบและสรางอาชีพที่สําคัญศูนยการเรียนรูชุมชนจักตองมีแผนยุทธศาสตรการบริหารดาน
บุคลากร ดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานพัสดุ และระบบการบริหารจัดการศูนยที่มีคุณภาพรวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ ท้ังนี้เพื่อใหผลการวิจัยเกิดประโยชนสูงสุดเห็นควรเสนอใหภาครัฐมีนโยบายในการ
ประยุกตใชกับองคกรสวนทองถิ่น เชน สํานักงานเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ อยางเปนรูปธรรม  

คําสําคัญ : ศูนยการเรียนรูชุมชน  การอนุรักษและสงเสริมการแสดงพ้ืนบาน  ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

Abstract 

 This study aimed to find the guideline for establishing folk performance learning center in Lake 

Basin Area, Songkhla. The researcher had collected and analyzed data from documents, researches, 

reports, local artists by interview and academic conference process. The participants were local artists, 

folk performance experts from schools, universities, cultural centers, institute for Southern Thai studies 

Thaksin University, cultural offices and students by collecting information by group interview and 

analyzing with SWOT theory. The study found that all participants had the same ways for the importance 

of folk performance learning center establishment because it is source collected folk performance 

knowledge, and encouraging opportunities, promotion and conservation these are non-formal learning 

and career encourage. Significantly, the learning centers should have strategy plans for human resource, 

building, equipment budget, quality management system and systematic evaluation process follow. 

Moreover, the highest benefit research result making should inform government section to apply with 

local organization such as municipality office, Sub- district Administration organization and so on truly. 

keywords : community learning center, the folk performance conservation and promotion, Songkhla lake 

basin  
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บทบาทของพิธีศพ : กรณีศึกษาพิธีศพจากตําบลบานกลวย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

The role of funeral : case study from Ban Kluay, Amphoe Mueang, Sukhothai 

 
       กุลกันยา สุเมรุไหว* ศิริลักษณ จันทรนาค  รตันภรณ พุมคง  และ สุกญัญาโสภี  ใจกล่ํา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : mamm_kunkanya@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบทบาทของพิธีศพในตําบลบานกลวย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยผล
การศึกษาพบวา  พิธีศพมีบทบาทหนาที่สองบทบาท  คือ บทบาทหนาที่เกี่ยวกับการสั่งสอน และบทบาทหนาที่เกี่ยวกับ             
การอธิบายสาเหตุ  บทบาทหนาที่เกี่ยวกับการสั่งสอน พบในแตละขั้นตอนของพิธีศพ โดยสอนใหรูคุณคาของชีวิตที่ดํารงอยู 
การใชชีวิตบนความไมประมาท  นอกจากนั้นยังสอนใหรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน สวนบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการอธิบาย
สาเหตุ คือ การอธิบายเหตุผลในการกระทําของคนสมัยกอน  เชน  การโปรยเหรียญเพื่อซื้อทางใหผูตายขณะเคลื่อนยายศพ 
เพราะชาวบานเช่ือวาสถานท่ีที่ตองเดินผานไปน้ันมีเจาของอยู หากไมซื้อทาง ผู ตายก็จะกลับบานของตนเองไมได เปนตน 
นอกจากบทบาททั้งสองบทบาทที่กลาวมาแลว การศึกษาน้ีทําใหผูวิจัยทราบวา การสั่งสอนไมจําเปนตองกลาวออกมาเปน
คําพูดเพียงอยางเดียว แตบรรพบุรุษไดถายทอดคําสั่งสอนมาในรูปแบบตางๆ อาทิ พิธีกรรม ประเพณี ศิลปะ สถาปตยกรรม 
ฯลฯ ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนดํารงอยูเปนสวนหน่ึงของชีวิต 

 

คําสําคัญ :  พิธีศพ  บทบาท  การสั่งสอน 

Abstract 

 This study, a study of Role of funeral from Ban Kluay, Amphoe Mueang, Sukhothai, found that 

there were 2 role   Is the role of teaching And role-related explanation. The role of teaching. Meet each 

stage of the funeral. By teaching the value of life that exists. Living on not being negligent. The role of the 

cause is to explain the reasoning in the actions of the ancients. In addition to the two roles mentioned 

above. This study also made the researcher know. Teaching is not required to speak out as a single word. 

The ancestors were taught in various forms. Such as rituals, arts, architecture, etc., all of which are part of 

life. 

keywords :  funeral,  role,  teaching     
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ภาพสะทอนคานิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอลฟ ฟกกลิ้งฮีโร) 
The reflecting on the values of Nattawut Srimuok (Golf Fuckling Hero) 

 

มณีรตัน  เพ็งพาด*   มณฑาทิพย จวงแยม  และ สุกญัญาโสภี  ใจกล่ํา 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Manirat.p@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

การศึกษาภาพสะทอนคานิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ  ศรีหมอก (กอลฟ  ฟกกลิ้งฮีโร)  ในครั้งนี้  พบคานิยมที่อยูใน
บทเพลง  3  ดาน  คือ  คานิยมทางวัตถุ  ทั้งความงามภายนอก  การใชโซเซียลมีเดีย  การหลงอํานาจ  และการแกงแยง  
คานิยมทางจิตใจ  ทั้งความรักที่มีตอในหลวงรัชกาลที่ 9  ความรักของครอบครัว  ความรักชาติและความเช่ือในศาสนา    
คานิยมทางความประพฤติ  ทั้งการทรงงานของในหลวง  พฤติกรรมของวัยรุน  ความเห็นแกตัวของคนในสังคม  และ
พฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรง  ซึ่งคานิยมเหลาน้ีนอกจากจะแสดงใหเห็นความคิดและการยอมรับของคนในสังคมแลว บท
เพลงยังเปนสื่อหน่ึงที่ชวยจรรโลงจิตใจของผูฟงดวย   

คําสําคัญ :  ภาพสะทอนสังคม  คานิยม  เพลงฮิปฮอป    

Abstract 

 This study, a study Reflecting on the values of Nattawut Srimuok (Golf Fuckling Hero), found 

that there were the values in the three themes are: 1) Materialistic values : the beauty outside, the use of 

sympathy, power, and strife. 2) Mental values : the love of King Rama 9,  love the family,  patriotism and 

religious beliefs. And 3) Behavioral values : the work of the King. teen behavior, the selfishness of the 

people in society, And violent behavior. These values, in addition to showing one's ideas and accepting 

something in society and the song also helps to keep the listener's mind. 

 
keywords : social reflection,  values,  hip hop music 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมในการจัดการขยะรีไซเคิลเพิ่มมูลคา 
บานกวางอ้ัน หมูที่ 5 ตําบลบอทอง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

Participatory Action Research of the recycling management for added value 
Bankwangaun Mu 5 Bothong, Bangrakam Phitsanulok 

 
                         วรชัย  กลิ่นโพธ์ิหอม*  สมฤทัย  สุกใส  และ ทัศนีย  ปทมสนธิ ์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : tasneep@yahoo.com 

  
 บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการจัดการขยะในชุมชนและเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการขยะรี
ไซเคิลเพิ่มมูลคาใหกับขยะ กลุมเปาหมายในการวิจัยไดแกตัวแทนประชาชนในชุมชนหมูที่ 5 บานกวางอั้น ตําบลบอทอง 
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  แบบเจาะจงจํานวน 42 คน  เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  
และเทคนิค AIC  ผลการวิจัยพบวาสถานการณการจัดการขยะในชุมชนบานกวางอ้ัน ประชาชนกําจัดขยะโดยวิธีการเผา การ
นําไปเลี้ยงสัตว  การฝงกลบ  ทิ้งลงแมน้ําลําคลอง ทําปุยหมัก และแยกขยะไวขาย โดยขยะท่ีคัดแยกไดสวนใหญจะนําไปขาย 

หมักทําปุย เลี้ยงสัตว ปญหาเก่ียวกับการจัดการขยะในชุมชน ไดแก ถังขยะมีจํานวนไมเพียงพอ ประชาชนทิ้งขยะไมเปนที่ทํา
ใหเกิดปญหาขยะเนา สงกลิ่นรบกวน มีสัตวคุยเขี่ย สวนแนวทางการจัดการขยะเพื่อเพิ่มมูลคาไดแก ควรมีการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการจัดเก็บและการคัดแยกขยะที่เหมาะสมใหกับประชาชน  การเพิ่มถังขยะในชุมชน  การทําโครงการการจัดการขยะ
รีไซเคิลเพิ่มมูลคาโดยสมาชิกในชุมชนรวมมือกัน 
 
คําสําคัญ : การจัดการขยะ  การเพิ่มมูลคาขยะรีไซเคิล  การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม 

 

Abstract 
 This research aimed to study the situation of waste disposal in the community and to study the 

ways of recycling services add value. The 42 research participants were purposively selected from Ban 

Gwang-Un, Tumbol Bothong, Bangrakum district, Phitsanulok. The research instruments were 

questionnaires, interviews, and AIT. The finding was that the people disposed their waste by burning, 

feeding animals, landfilling, throwing in the river, composting, and sorting for sale. Most of the sorting 

waste was brought for selling, composting, and feeding. The problems about disposing waste in the 

community were that there were not enough waste bins and that people threw their waste away that 

could be smelling. However, the ways to add value for waste disposal were that there should be training 

courses about waste management and waste sorting, that waste bins should be increased in the 

community, and that the projects of value-added recycled waste disposal by people’s cooperation could 

be conducted.            

  
keywords : waste disposal, value-added recycled waste, participatory research  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกร 
ในเขตพื้นที่อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

Marketing mix factors affecting decision making of agriculturist in selling natural 
Rubber in Nakhonthai district , Phitsanulok  

นัทธมน  วรรณไพบูลย*  และ  นลินี เหมาะประสิทธ์ิ 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : nattamon.molly@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของไทย มีมูลคาการสงออกเปนอันดับหนึ่งสําหรับสินคาเกษตรสงออก ซึ่ง

ยางพาราน้ันไดมีผลผลติออกสูตลาดเพิ่มมากขึ้นเรือ่ยๆจากนโยบายเพ่ิมพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารา โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกถือ
วามีพื้นที่ปลูกยางพารามากท่ีสุดในเขตภาคเหนือตอนลาง ผลผลิตยางพาราที่ออกสูตลาดก็เพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆทําใหมีพอคาราย
ยอยรวมไปถึงแหลงรับซื้อยางพารามีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย จนเกิดการแขงขันสูงขึ้นในพ้ืนที่ ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญ
และสนใจในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรเพื่อเปน
แนวทางของการพัฒนาตลาดทองถิ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพรวมทั้งเพิ่มศักยภาพใหกับรานรับซื้อยางเอกชนในการ
ใหบริการรับซื้อผลผลิตยางพารา กลุมประชากรคือเกษตรกรในพื้นที่อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 350 คน โดย
การแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนชาย รอยละ 56.6 มีอายุ 30-39 ป มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สถานภาพสมรส มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 
10,000 บาท ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 ปจจัย คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
และ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ โดยเกษตรกรจะใหความสําคัญในดานราคา การทราบราคาทุกครั้งกอนการ
ซื้อขาย เพื่อเปรียบเทียบราคาของแตละแหลงรับซ้ือเพื่อประกอบการตัดสินใจ พนักงานของแหลงรับซื้อมีอัธยาศัยดี พูดจา
ไพเราะ และใหบริการดวยความรวดเร็วเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับเกษตรกร แหลงรับซื้อตองมีการจัดลําดับการใหบริการ มี
ขั้นตอนการซ้ือขายไมยุงยาก โดยลดเวลาการรอคอยของเกษตรกร นอกจากนี้การมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการซื้อขาย
เปนการทําใหกระบวนการซ้ือขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ยางพารา  เกษตรกร 

Abstract 
Para rubber is the important economic plant which is in the first ranked of export value of 

agricultural products in Thailand. The quantity of para rubber in the Thai market has increased continually 

because of government policy to increase para rubber’s plant areas. Phitsanulok is the most productive 

area to grow para woods and the highest productivity of para rubber’s plant area in the lower northern 

part of Thailand. The quantity of para rubber’s products sells to local market is increased as a result of 

increasing retailers and buying locations in this area. Therefore, the competition is higher in this area. This 

is the reason why the researcher is interested in marketing mix factors affecting decision making of 
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agriculturists in selling natural rubber. The result will be a guideline for local market development and 

improve service efficiency of private retailers. The data were collected from 350 agriculturists in 

Nakhonthai district, Phitsanulok by using questionnaires. The statistical analyses such as frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and multiple regression were used to analyzed the data. 

The result shows that the majority of respondent is men (56.6%) who is 30-39 years old, high school 

educated, married and earned less than 10,000 Baht per month. Marketing mix factors influenced on 

decision making of agriculturists in selling natural rubber in Nakhonthai district, Phitsanulok at the level of 

statistical significance at 0.05. There are 4 significant factors as follow; (1) price factor; (2) personnel factor; 

(3) processing factor; and (4) physical factor respectively. The agriculturists focus on daily price checking 

before selling and price comparing to many retailers before making their decision to sell their products. 

The staffs working for the retailers should be polite and have their service mind and provide fast services. 

The retailers should prioritize their services with no complicated trading procedures to reduce the waiting 

time of agriculturists. In addition, they should provide facilities to facilitate their trading process efficiently. 

keywords : marketing mix factor, rubber, agriculturist 
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การรับรูคุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานตางดาว ใน 
จังหวัดกําแพงเพชร 

Perceived quality of service influenced the decision to use foreign employment agency 
services in Kamphaengphet 

จินตนา  ออนสําร ี
คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : Jin_tana0817@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

ประเทศไทยมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ทําใหมีอัตราการจางงานแรงงานตางดาวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรมี
ตัวเลขการจางแรงงานตางดาวท่ีสูง ทําใหมีบริษัทจัดหางานตางดาวเปดใหบริการใหกับผูประกอบการเพ่ือลดปญหาความ
ซับซอนของเอกสาร และลดระยะเวลาในการจัดการ การแขงขันท่ีรุนแรงทําใหบริษัทจัดหาแรงงานตางดาวตองหากลยุทธเพื่อ
นําไปใชในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นในการศึกษาการรับรูคุณภาพในการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาใชบริการ
บริษัทจัดหาแรงงานตางดาว ในจังหวัดกําแพงเพชร บริษัทจัดหาแรงงานตางดาวจะสามารถนําผลการวิเคราะหไปพัฒนาปรับ
เปนกลยุทธเพื่อเปนจุดแข็งของบริษัทในอนาคตได และพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือที่ผูมาใชบริการจากบริษัทนั้นจะไดรับ
ประโยชนจากการบริการตรงตามท่ีคาดหวังไว  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานตางดาว ทีมี
ใบขออนุญาตใชแรงงานตางดาว จากกรมการจัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร จํานวนทั้งสิ้น 200 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่น มากกวา 0.7 สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุมากกวา 40 ป การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการรับรูคุณภาพในการใหบริการของบริษัทจัดหาแรงงานตางดาว ในจังหวัดกําแพง ดานความ
เปนรูปธรรมของการบริการ ดานความไววางใจหรือความนาเชื่อถือ และดานการตอบสนองลูกคา  อยูในระดับมาก สวนดาน
การใหความม่ันใจแกลูกคา และดานความใสใจลูกคา น้ันอยูในระดับปานกลาง คะแนนการตัดสินใจเลือกเขาใชบริการบริษัท
จัดหาแรงงานตางดาวจังหวัดกําแพงเพชรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา การรับรู
คุณภาพในการใหบริการในดานการใหความมั่นใจแกลูกคา และดานการตอบสนองลูกคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาใช
บริการบริษัทจัดหางานตางดาว ในจังหวัดกําแพงเพชร โดยปจจัยดานการใหความมั่นใจแกลูกคาสงผลมากที่สุด 

คําสําคัญ :  การรับรูคณุภาพในการใหบริการ  การตัดสินใจเลือก  บริษัทจัดหางานตางดาวจังหวัดกําแพงเพชร 

Abstract 
Thailand has an economic expansion. As a result, the employment rate of foreign workers has 

increased. Kamphaeng Phet has a high number of migrant workers. Migrant employment agency to 

provide services to entrepreneurs to reduce the complexity of documents. And reduce the time to 

manage. The fierce competition has forced migrant employment agentcy to seek strategies for business. 

In the study, the perceived quality of service influenced the decision to choose a foreign employment 

agency. In Kamphaengphet It is hoped that the migrant workers will be able to apply the analysis to their 

strategic strengths in the future. The service is provided to the customers who will benefit from the 
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service as expected.  The sample of this study was a represent human resourse staff or emplyer of 

migrant worker. From the Department of Employment, Kamphaeng Phet. A total of 200 people were 

sampled. The instrument used in the study was a questionnaire. The confidence level was greater than 

0.7. The statistics used in this study are: Descriptive Statistics and Multiple Regression Analysis at the 0.05 

level of significance. Most respondents were male over 40 years of age. Perceived quality of service 

provided by foreign workers. In the wall The concrete of service Trust or reliability And the customer 

response. Very high The customer confidence. And customer care. It is in the middle level. The decision 

to choose the service provider of foreign migrant workers in Kamphaeng Phet was at a medium level. 

From the test hypothesis, the research found that the perceived quality of service in the customer 

confidence and the customer response that influence to decision making on accessing foreign 

employment agencies in Kamphaengphet The most important factor is customer confidence. 

keywords : perceived service quality, decision making, employment agency services in Kamphaengphet  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนการตอเรือแขงจังหวัดนาน  โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการ  
จากการศึกษาพบวาตนทุนออกเปน  2  สวน  ไดแก  คาใชจายในการลงทุน  และตนทุนในการผลิต  โดยคาใชจายในการ
ลงทุนมีมูลคาทั้งสิ้น  225,380  บาท  ในสวนของตนทุนในการผลิต แบงองคประกอบของตนทุนเปน  3  ชนิด  คือ ตนทุน
วัตถุดิบทางตรง  ตนทุนคาแรงงานทางตรง  และตนทุนคาใชจายการผลิต  สําหรับตนทุนวัตถุดิบทางตรงของเรือเล็ก 30 ฝพาย
เทากับ  49,580 บาท  เรือกลาง 40 ฝพายเทากับ  58,700 บาท  และเรือใหญ 55 ฝพายเทากับ  90 ,040 บาท  สําหรับ
ตนทุนคาแรงงานทางตรงของเรือเล็ก 30 ฝพายเทากับ  60,000 บาท  เรือกลาง 40 ฝพายเทากับ  74,000 บาท  และเรือใหญ 
55 ฝพายเทากับ  97,000 บาท  และตนทุนคาใชจายในการผลิต  มีตนทุนคาใชจายการผลิตของเรือเล็ก 30 ฝพายเทากับ  
15,020.70 บาท  เรือกลาง 40 ฝพาย เทากับ  18 ,579.83 บาท  และเรือใหญ 55 ฝพายเทากับ  25 ,068.11 บาท  ดังนั้น
ตนทุนรวมของการตอเรือแขงจังหวัดนานประเภทเรือเล็ก 30 ฝพายจึงเทากับ  124,600.70 บาท  เรือกลาง 40 ฝพายเทากับ  
151,297.83 บาท  และเรือใหญ 55 ฝพายเทากับ  212,108.11 บาท   
 
คําสําคัญ : ตนทุนการตอเรือแขง  คาใชจายในการลงทุน ตนทุนในการผลิต 

 
Abstract 

 This research mainly focused on the cost of Nanlongboat racing building. The data was collected 

from the entrepreneur interview about the cost of building longboats. The study found that the cost of 

Nanlongboat racing building included the investment cost and manufacturing cost. The value of the 

investment cost was 225,380 baht. The manufacturing cost consisted of raw material cost, direct labor, 

and production expense. The direct cost of the small boat raw material was 49,580 baht, the direct cost 

of the medium boat raw material was 58,700 baht and the direct cost of the large boat raw material was 

90,040 baht. The direct cost of small boat raw labor was 60,000 baht, the direct cost of the medium boat 

raw labor was 74,000 baht and the direct cost of the large boat raw labor was 97,000 baht. The small 

boat production expense was 15,020.70 baht, the medium boat production expense was 18,579.83 baht 

and the large boat production expense was 25,068.11 baht. Therefore the small boat total cost was 

124,600.70 baht, the medium boat total cost was 151,297.83 baht and the large boat total cost was 

212,108.11 baht. 

 
keywords : cost of nanlongboat, investment cost, manufacturing cost 
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การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตธูปหอมสมุนไพร:  กรณีศึกษากลุมธูปหอมสมุนไพรไลยุง 
ตาบลน้ําแกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน   

Cost and benefit analysis of herbal incense: case study of herbal incense mosquito 

group, Tambon Numkaen, Amphoe Phu Phiang, Nan province 

                         อัจฉราภรณ พูลย่ิง*  อัจฉราภรณ  ชัยนันทนาการ  และ ธิตินันทน กุมาร    

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน   
 *corresponding author e-mail : angle_yun79@hotmail.com  

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนการผลติธูปหอมสมนุไพรของกลุมธูปหอม สมุนไพรไลยุง ตําบลน้ําแกน อําเภอ
ภูเพียง จังหวัดนาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและ ผลตอบแทนการผลิตธูปหอมสมุนไพรของกลุมธูปหอมสมุนไพรไลยุง 
งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 25 ราย จากการศึกษา ตนทุนและผลตอบแทนของ
การผลิตธูปหอมสมุนไพร พบวา ตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 3.70 บาทตอกาน รายไดจากการผลิตธูปหอมสมุนไพรทั้งสิ้น
ตอเดือน เทากับ 6,718.33 บาท สงผลใหมีกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 2,092.08 บาท และอัตรากําไรจากการดําเนินงานของการ
ผลิตธูปหอมสมุนไพร คิดเปนรอยละ 31.14 และกรณีที่กลุมยุงสมุนไพรยุงไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล , รายไดรวมตอ
เดือนจะเทากับ 2,885.00 บาทสงผลใหขาดทุนสุทธิ 1,741.25 บาท และอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 
60.32 และปจจุบันกลุมผูผลิตธูปหอมสมุนไพรไลยุง ประสบปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการผลิตธูปหอมสมุนไพร คือ การ
ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑที่ไมแนนอน การมีคูแขงขันจากภายนอก วัตถุดิบหลักท่ีใช
ในการผลิตหายาก กรรมวิธีการผลิต ที่ยุงยากซับซอน รวมถึงผูผลิตไมมีความรูเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑ และ
การกําหนดราคาสินคาท่ีถูกตอง 

คําสําคัญ : ตนทุนและผลตอบแทน  อัตรากําไร  ธูปหอมสมุนไพร 

Abstract 

 The independent study aims to study costs and benefit of herbal incenses : Case study of herbal 

incense mosquito group, Tambon Numkaen, Amphoe Phu Phiang, Nan Province. The objective to study 

costs and benefit of herbal incenses produce by herbal incense mosquito group. Data were collected by 

using questionnaires population 25 people with herbal incense mosquito group. The study found that the 

production cost per unit of 3.70 baht, total income per month of 6,718.33 baht as a result, the net profit 

of 2,092.08 baht. Operating profit margin of 31.14 percentage. And case, the herbal incense mosquito 

group is not supported by the government, total income per month of 2,885.00 baht as a result, the net 

loss of 1,741.25 baht. Operating loss margin of 60.32 percentage. The problems founded by the herbal 

incense mosquito group is not supported by the government, revenue from the sale of products 

uncertainty, The competitors are from outside, the main raw material to less, complicated manufacturing 

processes, as well as with do not knowledge about product cost calculation and sales pricing. 

 

keywords : costs and benefit, profit margin, herbal incenses 
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ความพึงพอใจของผูใชบริการกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ในการชําระหนี้ผานเคานเตอรเซอรวิส เขตกรุงเทพมหานคร 

Satisfaction of the customers of fund for empowerment of pwds for debt payment 
through service in Bangkok area 

 
อัจฉราพรรณ  ปนบุตร 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : ultragirlszaa@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการกูยืมเงินกองทุน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชําระหน้ีผานเคานเตอรเซอรวิส เขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังศึกษาขอเสนอแนะและ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการชําระหน้ีผานเคานเตอรเซอรวิส มุงการศึกษาวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูใชบริการกูยืมเงินกองทุนฯ ในการชําระหน้ีผานเคานเตอรเซอรวิสปจจุบัน และความคิดเห็นปญหา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ชําระหน้ีเงินกูยืมกองทุนฯ โดยกลุมตัวอยางคือ ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังสิ้น 400 คน โดยใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณา 
คารอยละ คาเฉลี่ย และนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปเปนขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการชําระหน้ีผานเคานเตอรเซอรวิส 
อันจะเปนประโยชนตอคนพิการ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพตอกองทุนฯ ใหมีเสถียรภาพมากยิ่ งขึ้น  ผลการวิจัยพบวา 
ผูใชบริการฯ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย มีรายไดตํ่ากวา 10,000 
บาท มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา สามารถชําระหน้ีไดในจํานวน 801-1,000 บาท และกูยืมเงินในจํานวน 30 ,001-40,000 บาท 
และพบวามีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.17  ซ่ึงเมื่อพิจารณาภาพรวมเปนรายดานจะเห็นไดวา ดานกระบวนการ
ใหบริการ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ียเทากับ 4.71 ดานราคาอัตราคาธรรมเนียม มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ 3.03 ดานชองทางการชําระเงิน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ียเทากับ 4.74 และดานพนักงาน
ใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.76 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ผูใชบริการ กูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การชําระหน้ีผานเคานเตอรเซอรวิส 

Abstract 
This research aims to Study satisfaction and study factors affecting the payment service satisfaction of the 

Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund members that settle the debt through the counter service. 
The study bases on 400 Counter Service users and the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund 

member in Bangkok.  The data analysed by descriptive, percentage, mean, and analysis.  To be able to increase the 

repayment channel will benefit for the disable customer also reduce the risk and increase efficiency of the fund.  The 

research found that most of respondents were female, more than 50 years old, have a physical disability, Income below 

10,000 baht, graduate in Primary school, can pay in the amount of 801-1000 baht and loans in the amount 30,001-40,000 
bath and the of highly satisfied users to Counter Service has the average value equal to 4.17. The sample group of highest 

satisfied users to service process has the average value equal to 4.71. The moderate satisfied users to price rates has the 

average value equal to 3.03.  The payment channel is highest satisfied the average score was 4.74 . The staff is highest 

satisfied by the user with the average 4.76.  

keywords : satisfaction, customers, fund for empowerment of PWDs payment through counter service  

 



70

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การศึกษาการใชเทคนิคภาพเคลื่อนไหวชา (Slow Motion) 

เพื่อสงเสริมการเลาเรื่องในภาพยนตรโฆษณา 
A Study of Slow Motion Techniques to encourage storytelling in TVC 

 

ทนงศักดิ์  สุวรรณรัตน 
คณะดิจิทัลมเีดียและศลิปะภาพยนตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพ 

*corresponding author e-mail : thanongsak.s@bu.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาการใชเทคนิคภาพเคลื่อนไหวชา  (Slow Motion) เพื่อสงเสริมการเลาเรื่องใน
ภาพยนตรโฆษณารณรงคโรคอวน โดยผานกระบวนการเลาเรื่องรวม กับเทคนิคภาพเคลื่อนไหวชา  (Slow Motion) ที่จะใช
จังหวะ และการเคลื่อนไหวของภาพ เพื่อแสดงรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือสิ่งตาง ๆ ทําใหสามารถเลาเร่ืองได
ดียิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน  3 ทาน โดยเปนผูเช่ียวชาญสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร  และเก็บ
แบบสอบถามจากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน  400 คน ผล
การศึกษาสรุปวา การใชเทคนิคภาพเคลื่อนไหวชา  (Slow Motion) สามารถสงเสริมการเลาเรื่อง ชวยดึงดูดความสนใจ และ
ยังชวยสรางอารมณภาพใหมีความนุมนวลสวยงามมากยิ่งขึ้น ทําใหผูชมเขาใจเรื่องราวท่ีตองการจะสื่อผานทางภาพยนตร
โฆษณาไดดียิ่งข้ึน 

  

คําสําคัญ : ภาพยนตรโฆษณา  เทคนิคภาพเคลื่อนไหวชา  การเลาเรื่อง 
 

Abstract 

The purpose of this research is to study about using Slow Motion technique to help telling story 

and driving attention to small details in Obesity campaign advert. According to the result of in-depth 

interview from 3 specialists in Multi – Media Technology Department,  Advertising and Public Relations 

Technology Department and Photography and Film Technology Department and the questionnaire from 

4 0 0  students from Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology 

Thanyaburi. The result shows that Slow Motion technique make telling story more interesting and easy to 

audience to understand what the advert want to say. Furthermore,  it helps building up emotions and 

excitement, enhance and make shots look softer and smoother in all detail. 

 

keywords : commercial film, slow motion, story telling  
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คําที่ใชวรรณยุกตผิดในภาษาไทย 
The errors in tone of thai words 

 

ธิดารัตน พรมสมซา*  วรรณิศา ชาญประโคน  และ  สุชาดา เจียพงษ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail suchada.3009@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง คําที่ใชวรรณยุกตผิดในภาษาไทย มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมคําที่ใชวรรณยุกตผิดในภาษาไทย และ
เพื่อวิเคราะหลักษณะคําที่ใชวรรณยุกตผิดในภาษาไทย ผลการวิจัยพบคําที่ใชวรรณยุกตผิดในภาษาไทยจํานวน 134 คํา ท้ังนี้
พบลักษณะคําที่ใชวรรณยุกตผิดเปนคําที่ใชวรรณยุกตโทผิดมากที่สุด จํานวน 42 คํา คิดเปนรอยละ 31.34 รองลงมาไดแก 
วรรณยุกตตรี 29 คํา คิดเปนรอยละ 21.64 วรรณยุกตเอก 27 คํา คิดเปนรอยละ 20.14 วรรณยุกตสามัญ 19 คํา คิดเปน  
รอยละ 14.17 และใชผิดนอยท่ีสุดคือวรรณยุกตจัตวา 17 คํา คิดเปนรอยละ 12.68 นอกจากน้ียังพบลักษณะคําที่ใชวรรณยุกต
ผิดจะเปนคําที่ใชพยัญชนะตนอักษรกลางใชผิดมากที่สุด จํานวน 62 คํา คิดเปนรอยละ 46.62 พยัญชนะตนอักษรต่ําคู จํานวน 
31คํา คิดเปนรอยละ 23.13 พยัญชนะตนอักษรต่ําเดี่ยว จํานวน 27 คํา คิดเปนรอยละ 20.14 สวนคําที่พยัญชนะตนอักษร
อักษรสูง พบใชผิดนอยท่ีสุดจํานวน 14 คํา คิดเปนรอยละ 10.11 

คําสําคัญ : คําที่มักเขียนผิด วรรณยุกต การสะกดคํา  

Abstract 

 This research aimed to survey and to analyze Thai words being mistake in tones and their 

characters. The findings revealed that there were 134 words using mistake tones.  42 words misused 

falling tone (31.34%). 29 words misused high tones (21.64%). 27 words misused down tones (20.14%). 19 

words misused flat tones (14.17%) and 17 words misused rising tones (12.68%) The word characteristics 

found to be misused were initiate middle tone consonant found 62 word (46.62%), initiate low tone 

consonant double found 31 words (23.13%), initiate low tone consonant single found 27 words (20.14%), 

and initiate high tone consonant found only 14 words (10.11) 

 

keywords : miswritten words, tone, word spelling   
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Discourse of Literary Short Story entitled “Pan-din-uen” by Kanokpong  Songsomphan 

ชัญญานุช  ขุนนา*  รัตนา  อยูมา   และ รัตนาวดี  ปาแปง 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมุงศึกษาวาทกรรมีท่ีปรากฏในรวมเร่ืองส้ัน “แผนดินอื่ น” กนกพงศ  สงสมพันธุ โดยประยุกตใชทฤษฎีทางสังคม

วิทยา เรื่องวาทกรรมของมิเชลฟูโกตมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงศึกษาเร่ืองส้ันในรวมเรื่องส้ัน “แผนดินอ่ืน” ของกนกพงศ สงสม
พันธุ จํานวน ๘ เรื่อง ไดแก ถนนโคลลีเซียม บานเกิด แมวแหงบูเกะกรือซอ แพะในกุโบร ผีอยูในบาน   บางส่ิงบางอยางเกิดขึ้น แมมด
แหงหุบเขา และนํ้าตก ผลการศึกษาพบวา วาทกรรมในรวมเรื่องสั้น “แผนดินอ่ืน” ของ กนกพงศ สงสมพันธุ มีท้ังหมด ๕ ประเภท คือ 
วาทกรรมการพัฒนา ไดแก มีสิ่งกอสราง มีรานคาทุนนิยม การคมนาคมท่ีดี  วาทกรรมอํานาจนิยม ไดแก เจาหนาของรั ฐกระทําตอ
ประชาชน และอํานาจของผูใหญท่ีกระทําตอเด็ก วาทกรรทความรุนแรง ไดแก ความรุนแรงท่ีกระทําตอรางกาย ความรุนแรงท่ีกระทํา
โดยการใชวาจา และความรุนแรงท่ีกระทําตอจิตใจ วาทกรรมปตาธิปไตย ไดแก บุคคลในครอบครัวซ่ึงเปนเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ 
และเจาของธุรกิจ เจาหน้ี หัวหนา ซ่ึงเปนเพศชายมีบทบาทตัดสินใจ  วาทกรรมความเช่ือเหนือธรรมชาติ ไดแก คนทรงเจา ผี ปศาจเจาท่ี 
วิญญาณ และภูมิปญญาชาวบานการสราง วาทกรรมดังกลาวของนักเขียนทําใหเห็นวาทกรรมตางๆ ท่ีไหลเวียนอยูในสังคมไทย 
โดยเฉพาะพ้ืนถ่ินภาคใตซ่ึงพบวาทกรรมความรุนแรงมากท่ีสุด รองลงมา คือ วาทกรรมอํานาจนิยม และนอยท่ีสุด คือ วาทกรรมปตาธิป
ไตย วาทกรรมเหลาน้ีชวยตอกย้ําและสะทอนใหเห็นปญหาตางๆ ในสังคมภาคใตผานมุมมองของคนในน่ันเอง 

คําสําคัญ : วาทกรรม  แผนดินอื่น  กนกพงศ   สงสมพันธุ 
 

Abstract 
 This research aims to study the discourse presented entitled “Pan-din-uen” by Kanokphong  

Songsomphan. It applied the sociological theory. The discourse of Michel Foucault criticized the concept of 

education through the story "Pan-din-uen" of Kanokphong Songsomphan. There are 8  stories including Thanon 

Clolisium, Ban-kerd, Maew Haeng Buke Krueso, Paeh Nai Kuh-bo, Phee Yu Nai Ban, Bang Sing Bang Yang Kerd-kurn, 

Mae Mod Haeng Hub Kaow and Nam Tok. The result of the study from "Pan-din-uen" by Kanokphong 

Songsomphan found out that there are 5  types of discourse. Firstly, to discourse the development of proper 

manner through speeches and actions such as buildings, convenient stores and transportation, second, to 

discourse the authoritarianism such as how the government officials treat the people and the effects of power of 

older people to the young. Thirdly, are the violent effects to the physical and emotional of people. Fourth, is the 

discourse of patriarchy such as the head of family and the decision maker of businesses, companies and creditor. 

Fifth, is the discourse of supernatural such as ghost, monster, Satan, soul and folk wisdom. The researchers 

concluded that all the above information written is happening in real life especially the violence in Southern part 

of Thailand and the researchers ranked it as the first. The second is the discourse of authoritarianism and the least 

is the patriarchy, This discourse reminds and reflects the social problem in the Southern part of Thailand through 

the people who live there.  

keywords : discourse, pan-din-uen, Kanokpong  Songsomphan 
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Speed acts appeared in the political news report from matichon newspaper 

with  pragmatics method 

       นิตยา  มูลปนใจ 
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บทคัดยอ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาวัจนกรรมการนําเสนอขาวการเมืองท่ีปรากฏในหนังสือพิมพมติชน : 
ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร ขอมูลที่ใชศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเฉพาะคอลัมนการวิเคราะหขาวทางการเมืองใน
หนังสือพิมพมติชนรายวัน ชวงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 92 ฉบับ โดยเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎี          
ทางภาษาศาสตร ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร โดยแบงออกเปนวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ วัจนกรรมกําหนดใหทํา วัจนกรรม
ผูกมัด วัจนกรรมแสดงอารมณความรูสึก และวัจนกรรมประกาศ และวัจนกรรม  ที่สัมพันธกับความหมาย ไดแก  วัจนกรรม
ตรง วัจนกรรมออม ซึ่งใชแนวคิดทฤษฎีวัจนกรรมของ จอหน อาร เชอรล ผลการวิจัย พบวา จากการศึกษาพบวาวัจนกรรมที่
ในการนําเสนอขาวการเมืองจากหนังสือพิมพมติชน จํานวน 70 ขอความ สวนใหญเปนวัจนกรรมบรรยายเหตุการณ  ซึ่งใช
ถอยคําในการเลาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น รองลงมาเปนวัจนกรรมแสดงอารมณความรูสึก ซึ่งใชถอยคําในการกลาวประชด วัจนกรรม
การผูกมัด ซึ่งใชถอยคําในการทาทายเพื่อใหเกิดการกระทําวัจนกรรมกําหนดใหทํา  ซึ่งใชถอยคําในการถาม  และวัจนกรรม
การประกาศ ซึ่งใชถอยคํามุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  จากการศึกษาความสัมพันธทางความหมายคือวัจนกรรมตรงและวัจนกร
รมออม ในการนําเสนอขาวทางการเมือง  จากหนังสือพิมพมติชน พบวา ใชวัจนกรรมออมมากวาวัจนกรรมตรง ไดแก การ
กลาวช้ีนําเพื่อใหเกิดการคลอยตามหรือเห็นดวย และการกลาวประชดประชันกับบุคคลหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน 

คําสําคัญ : วัจนกรรม  วัจนปฏิบตัิศาสตร  หนังสือพิมพ 

Abstract 
 Objectives of the research aimed at studying speech acts in the political news report from 

Matichon newspaper with pragmatics method for integrating the research into Linguistics course. Data for 

studying collected from political analysis columns since July-August 2014, 92 volumes. The speech act 

divided into representatives, directives, commissives, expressives, and declaratives including speech act 

related to meanings that was direct and indirect speech by theory of John R. Searle. The result found that 

the speech acts were used to present the political news from Matichon newspaper 70 news mostly was 

expressive for satire then representatives using words to tell the story then commissives using for 

challenging something then the directives for asking and declaratives for changing. From a study of 

meaning relations that were direct and indirect speech acts, the political news of Matichon were 

presented by indirect speech more than direct speech such as a conduct for persuasion and sarcastic 

speech for someone or occurred events.  

 

keywords :  speed act, pragmatics, newspaper 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการใชคําเรียกขานในภาษาหลม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ 

การใชคําเรียกขานในภาษาหลม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  และเพื่อศึกษาการใชคําเรียกขานตามปจจัยทางสังคมใน

สถานการณเมื่อพูดกับคูสนทนาท่ีรูจักและคูสนทนาที่ไมรูจัก ผลการวิจัยพบวา คําเรียกขาน ในภาษาหลมมีจํานวน 6 รูปแบบ 

ไดแก คําแสดงความรูสึก คําสรรพนาม คําเรียกญาติ คํานําหนา ช่ือ คําเรียกเพ่ือน สวนการใชคําเรียกขานตามปจจัยทางสังคม

ในสถานการณเมื่อพูดกับคนท่ีรูจักและไมรูจักกัน พบวาเมื่อสนทนากับคนรูจักและไมรูจักผูใชภาษาหลมจะนิยมใชคําเรียกญาติ

มากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูใชภาษาเมื่อสนทนากับคนรูจักกันหรือไมรูจักกันก็นับถือกันเปนญาติพี่นอง และจะไมนิยมใชคํา

เรียกช่ือซึง่แสดงถึงความสุภาพและหางเหิน 
 

คําสําคัญ : คําเรียกขาน  ภาษาหลม  

 
Abstract 

 The purposes of this research were to study the pattern and usage of address terms in lom 

Dialects  at Lomsak Phetchaboon Province and to study address terms under influence of social factors 

called relationship between known and unknown interlocutors. The results showed that there were 6 

types of address terms in Lom dialect; emotion words, pronouns, family member words, name title 

words, name words, and friend name words. The result also revealed that if communication to unknown 

interlocutors, Lom dialect users tended to use family member words. This meant that they tended to use 

family member words not only to known people but also to unknown people and they did not use 

name words expressing polite and distant between to interlocutors.  

 

keywords : address terms, Lom Dialect 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงวิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดํารัสรัชกาลที่ 9 จํานวน       
9 เรื่อง ไดแก นิทานคุณธรรมจากพระราชดํารัสการให พูดจริงทําจริง ความเพียร การประมาณตน ความรับผิดชอบ ความ
ประหยัด ความสามัคคี ความซื่อสัตย และความพอเพียง ผลการวิจัยปรากฏภาพสะทอนทางสังคม 7 ดาน คือ ดานการเมือง
การปกครอง ดานวัฒนธรรม ดานครอบครัว ดานความเช่ือ ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา และดานคานิยม ซึ่งภาพสะทอนทาง
สังคมที่พบมากที่สุด คือ ดานครอบครัว รองลงมา คือ ดานการศึกษา และดานเศรษฐกิจ สวนภาพสะทอนทางสังคมที่พบ   
นอยท่ีสุด  คือ ดานความเช่ือ 

 
คําสําคัญ : ภาพสะทอนทางสังคม  นิทานคุณธรรม  รัชกาลที่ 9 

 

Abstract 
 The research aimed to analyze social reflection in 9 tales of virtue from the king Rama 9’s 

teachings, namely, “Giving”, “Speak Truth, Act Truly”, “Perseverance”, “Self-Evaluation”, “Responsibility”, 

“Conserving Resources”, “Cooperation”, “Honesty”, and “Sufficiency.” The results of the research 

demonstrated 7 aspects of the reflection: politics, culture, family, belief, economy, education, and value. 

The most social reflection was the aspect of family; the later ones were education and economy, 

respectively. The least was the aspect of belief. 

 
keywords : social reflection, tale of virtue, king rama 9        
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การวิเคราะหความตองการและปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนลางของประเทศไทย 

An empirical analysis of labor demand and scarcity in manufacturing sector of lower 

northen Thailand 

 

                                                  นันทนภัส  วิริยะเศรษฐสกุล*  และ ภคพร วัฒนดํารงค   
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก  

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

  
บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพท่ัวไปดานแรงงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ
ตอนลาง  และศึกษาถึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดความตองการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยครอบคลุม 9 จังหวัด ไดแก  
จังหวัดอุตรดิตถ  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตาก  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดนครสวรรค  
จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดเพชรบูรณ   ใชขอมูลจํานวนแรงงาน(ผูมีงานทํา)ตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2557 และขอมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูล ณ สิ้นป 2558 โดยทําการแบงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  17  ประเภท  มาทําการหาสัดสวน รอยละ และสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธของความตองการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งผลการศึกษาพบวาจํานวนผูมีงานทําและการจัดต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนไวนั้นอยูในจังหวัดนครสวรรคมากที่สุด เปนไปตามการคาดการณที่วาจํานวนโรงงานมากขึ้นยอมมี
ความตองการแรงงานมากข้ึน  และปจจัยที่เปนตัวกําหนดความตองการแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมไมใชเปนเพียงคาแรง
หรือคาจางเพียงอยางเดียว  ยังรวมถึงวิกฤตการณทางเศรษฐกดิจที่เกิดข้ึนในประเทศไทยดวย 
 

คําสําคัญ : แรงงาน  อุตสาหกรรม  การขาดแคลนแรงงาน 

 

Abstract 

 This study aims to study the general condition of labor and industrial growth in the lower 

northern region. The factors that determine the labor demand of industrial factories in 9 provinces are 

Uttaradit province. Phitsanulok Province Sukhothai Province Khampangphet Pichit province Nakhon Sawan 

Province Uthai Thani Phetchaboon Use data on the number of workers (employed) from 2003 to 2014 

and industry data registered with the Department of Industrial Works at the end of 2015. The industry 

classification is based on 17 economic activities. Percentage and Econometric Model to test the 

relationship of labor demand of industrial plants. The results show that the number of employed persons 

and the establishment of registered factories is highest in Nakhon Sawan province. It is predicted that 

more factories will have more labor demand. And the determinants of labor demand in the factory are 

not just labor or wages. It also includes the economic crisis in Thailand. 

 

keywords : labor, industry , labor shortage 
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สภาพของปญหา และความตองการของผูสูงอายุ หมูที่ 3 ตําบลวงฆอง อําเภอพรมพิราม 

จังหวัดพิษณุโลก 

Elders’ problems and needs at moo 3, Tumbol Wongkong, Prompiram district, 

Phitsanulok province 

 

สกาวเพชร กลาหาญ* และ ไชยรตัน ศิรินคร 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง สภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุ บานวงฆอง หมูที่ 3 ตําบลวงฆอง อําเภอพรม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค คือ ศึกษาปญหาและความตองการของผูสูงอายุ  แนวทางการแกไขปญหา และ การ
เสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุ ประชากรเปาหมายในการศึกษา ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป หมูบานวงฆอง หมูที่ 3 
ตําบลวงฆอง อําเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด จํานวน 156 คน เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และนํามาแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนํามา
ประมวลผลเปนความเรียง จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพดี ระบบการขับถายดี  แตมีความลําบากการเดินทางไปรวม
กิจกรรม บางคนอยูโดยลําพังการเดินทางไปรวมกิจกรรมไมสะดวก ท่ีนาสนใจคือ ผูสูงอายุกลุมตัวอยางตองการผูดูแลเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน เชน การเดินทาง ดานความตองการบริการสุขภาพ พบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพระดับปานกลาง ตองการไดรับการ
ตรวจสุขภาพจากเจาหนาท่ีของศูนยประจําตําบล และตองการใหทางราชการจัดใหมีกลุมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม 

 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  ความตองการ  ปญหา 
 

Abstract 

This research was to study problems and needs of the elders in at Moo 3, Tumbol Wongkong, 

Prompiram district, Phitsanulok province. The objectives of the research were to study the elders’ 

problems and needs and the solutions and health promotions for the elderly. The population of this 

research was 156 elders who aged 60 over years. The research instrument was questionnaires. The data 

was statistically analyzed with frequency, percentage, means, and standard deviation. The results were 

found that the elders were healthy with good excretory system; however, they had difficulties in 

travelling to participate in activities, particularly those who live alone. Interestingly, the elders needed 

care giver in their daily life, namely, travelling. In terms of health services, it was found that the elders 

who were at moderate level of health needed to acquire health check-up programs from community 

health center and required the government service to create social volunteers 

 

keywords : elders,  needs,  problems 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับชุมชนบานพันเสา  
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

A Participatory Research for Appropriate Waste Disposal in Pansao Village, Bangrakum 
district, Phitsanulok province 

 
ชวกร แปนโพธ์ิกลาง*  และ กมลภพ ยอดบอพลับ 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับชุมชนบานพันเสา อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของชุมชน วิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research : PAR) ซ่ึงจําแนกกระบวนการวิจัยออกเปน 5 ระยะ คือ ศึกษาสภาพการดําเนินโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  การ
วิเคราะหปญหาของกลุม ทําแผนเพื่อพัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นําแผนไปปฏิบัติ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการ  
ผลการวิจัยพบวาชาวบานในชุมชนบานพันเสามีการกําจัดขยะโดยใชวิธีการเผากอใหเกิดมลพิษทางอากาศ และมีขยะท่ีไมไดกําจัดอยู
บริเวณริมสองฝงถนน  เน่ืองจากชาวบานไมมีความรูเรื่องวิธีการคัดแยกขยะ   ไมมีถังขยะสําหรับคัดแยก  ไมใหความสําคัญตอ
สิ่งแวดลอมในชุมชน สวนแนวทางการจัดการขยะโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนเริ่มจากกระตุนใหชาวบานเขามามีสวน
รวม สงเสริมใหความรูกับคนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ ทําถังขยะสําหรับใชคัดแยกแบบงายซ่ึงใชวัตถุดิบท่ีหาไดในทองถิ่นท่ี
สามารถทําไดเอง ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการชวยกันรักษาความสะอาด การมีสวนรวมในการวางแผนกระบวนการดําเนินงาน
โดยการจัดทําโครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษในชุมชน และหลังจากดําเนินโครงการพบวา จํานวนขยะในชุมชนลดลง ชาวบานใหความ
รวมมือและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย  

คําสําคัญ : การมีสวนรวม  การบริหารจัดการ  ขยะมูลฝอย  
 

Abstract 
 The research was to study an appropriate waste management in Pansao village, Bangrakum district, 

Phitsanulok, by using the processes of community participation. Participatory Action Research (PAR) was 

conducted as the research methodology, which had five phases as follows: studying the processes of waste 

management projects, analyzing the groups’ problems, planning for developing the waste disposal management, 

implementing the plans, and following up and evaluating the operation. The results were that the villagers 

disposed their waste by burning, which caused air pollution, and there were a plenty of waste along two sides of 

the road since the villagers had lacked knowledge of waste sorting, sorting bins, and priority to environment in the 

community. Moreover, the ways of waste management by community participation stared with motivating the 

villagers to participate in, educating them about waste sorting, making sorting bins from local materials by 

themselves, publicizing the campaign of keeping clean. Additionally, after the participation in planning the 

procedure by conducting the waste sorting project for reducing pollution in the community, it was found that the 

waste in the community was reduced, and the villagers provided the cooperation and the importance of 

participating in waste disposal. 

keywords :  participation,  management,  waste disposal 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการสงเสริมดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนบานหนองมะคัง 
หมูที่ 7 ตําบลทอแท อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

A participatory action research in promoting sufficiency economy of Ban Nong Makung, 

village number 7, Tumbol Totae, Wat Bot district, Phitsanulok 

ปรีชา เรืองฤทธ์ิ และ พึงรัก  ริยะขัน* 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : pungrakriyakhan@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบานหนองมะคัง  และเพื่อหาแนวในการ
สงเสริมการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต กลุมเปาหมายในการวิจัย คือแกนนําชุมชน ครัวเรือนท่ีเปนตนแบบในการทํา
เศรษฐกิจพอเพียง และกลุมอาชีพเสริมของชุมชน จํานวน 20 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสํารวจชุมชน  การสนทนากลุม  แบบ
สัมภาษณ และการจัดทําโครงการเพื่อแกไขปญหา  การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบวาชาวบานใน
ชุมชนบานหนองมะคัง สวนใหญที่มีอาชีพเกษตรกร ยังเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับตนทุนในการทําการเกษตรสูงขึ้นและราคา
พืชผลตกตํ่า สงผลใหมีภาระหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงไมเปนไปแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการพออยู พอกิน พอประมาณ 
และมีเพียงชาวบานบางสวนที่ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตบางครัวเรือนยั งไมสามารถนํามาปรับใชไดอยางถูกวิธี และ
ภายในชุมชนยังขาดหนวยงานภายนอกที่เขามาใหความรูอยางถูกตอง และพัฒนาขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นนักวิจัยรวมกับ
ชาวบานไดดําเนินการพัฒนาสงเสริมดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชน โดยไดจัดทําโครงการผักขางบานอาหารข างรั้ว โดยมีการให
ชาวบานภายในชุมชนท่ีใหความสนใจเขารวมโครงการเขารวมอบรมวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษที่ถูกตอง รวมทั้งกระตุนสรางจิตสํานึกให
เยาวชน และประชาชนดําเนินประยุกตใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต  
 

คําสําคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 

 This research aimed to study the situation of applying sufficiency economy and to explore the ways of promoting 

sufficiency economy in daily life at the community of Nong Makung, village number 7, Tumbol Totae, Wat Bot district, 

Phitsanulok. The research participants were 20 community leaders who were in the model families of sufficiency economy 

and in the group of supplementary occupation.  The research instruments were community survey forms, focus group 

discussion, interviews, and projects for solutions. The data was descriptively analyzed. The findings were that since most 

of the villagers worked as agriculturists in monoculture farming, including with high cost of farming and low price 

for crops, household debt was increased. This was not in accordance with the philosophy of sufficiency economy 

that emphasized on making a living for simple lives. However, few villagers employed this philosophy; in addition, 

any families could not apply the philosophy correctly. Moreover, in the community, few government agencies provide 

the villagers appropriate knowledge and continuous development; therefore, the co-researchers and the villagers have 

cooperatively developed and promoted the way of sufficiency economy to the community by creating the project 

“Vegetable and Foods around the House.” Interested people attended the training program of organic vegetables, including 

motivating the youth and people in terms of applying the sufficiency economy in their ways of life. 
     

keywords : participatory action research,  sufficiency economy 
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ศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู 
สูนายอภิชาติ คัญทะชา หัวหนาวงอัสลีมาลา 

Study of the succession of the heritage of Rong-Ngeng Music from 
Mr. Seng Abu to Mr. Aphichat Cantacha, Head of Asli Mala 

 

วิชัย  มีศรี 

คณะศลิปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  สงขลา 
*corresponding authur e-mail : aviolinjazz@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการสืบทอดภูมิปญญาดนตรีรองเง็งจากนายเซ็ง อาบู สูนายอภิชาติ คัญทะชา 

หัวหนาวงอัสลีมาลา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณและการสังเกตอยางมีสวนรวม จากการศึกษา พบวา นายอภิชาติ คัญ
ทะชา เปนศิลปนพื้นบานรุนใหมท่ีมีความเชี่ยวชาญดานดนตรีรองเง็ง ซ่ึงไดรับการถายทอดองคความรูตางๆ จากนายเซ็ง อาบู ศิลปน
พื้นบานดนตรีรองเง็งอาวุโสคนสําคัญของจังหวัดปตตานี นายอภิชาติ คัญทะชา เปนหัวหนาคณะอัสลีมาลา ซ่ึงเปนคณะดนตรีพื้นบาน
รองเง็งท่ีมีชื่อเสียงในภาคใต โดยมีผลงานการบันทึกเสียงเพลงพื้นบานดนตรีรองเง็ง มีผลงานการแสดงท้ังระดับชาติและนานาชาติ สวน
แนวทางการสืบทอดของนายอภิชาติ คัญทะชา พบวามี 2 บทบาทสําคัญดังน้ี บทบาทในฐานะของศิลปนดนตรีพื้นบาน มีแนวทางการ
สืบทอดโดยยึดหลักความเปนดั้งเดิมของดนตรีรองเง็งท้ังลีลาจังหวะ ทํานอง แตนําหลักทฤษฏีดนตรีสากลเขามาชวยเรียบเรียงดานดนตรี
ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น รวมท้ังเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับดนตรีรองเง็งแกสถานศึกษา และออกแบบการแสดงใหกับ
สถานศึกษาตางๆ 2. บทบาทในฐานะนักวิชาการ มีการนําหลักวิชาการมาอธิบายถึงความเช่ือมโยงในเชิงมิติตางๆ ทางสังคมของดนตรี
รองเง็งควบคูไปกับการแสดง เพื่อสรางความรูความเขาใจตอดนตรีรองเง็งแกสาธารณะชน 

คําสําคัญ : แนวทางการสืบทอด  ภูมิปญญาดนตรีรองเง็ง  นายอภิชาติ คัญทะชา  หัวหนาคณะอัสลีมาลา  
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study the inheritance approach of Rong-Ngeng music from Mr. Seng 

Abu to Mr. Apichat Cantacha, the leader of Asli Mala band. The researcher collected data by conducting written 

interviews and participant observation forms. According to the study, Mr. Apichat Cantacha represents a new 

generation of folk artists, and he is an expert in Rong-Ngeng music due to the knowledge that was conveyed by 

Mr. Seng Abu, one of the senior major folk artists in Pattani province. Mr. Apichart Cantacha is the head of Asli 

Mala band, the famous folk music group in the South that have their own recorded Rong-Ngeng albums and have 

performed in various stages both national and international. The study also found that the inheritance approach 

of Mr. Apichat Cantacha has two important roles. 1. Role as a folk musician. The inheritance approach is based on 

preserving the originality of Rong-Ngeng music including rhythm and melody, but uses the Western music theory 

to compose music to be more interesting. He also gave lecturers of Rong-Ngeng music to the educational 

institutions and design performance shows for various educational institutions. 2. Role as a scholar. He used 

theoretical background to explain the connection in various dimensions of the social side of the Rong-Ngeng 

music alongside the show in order to build a better understanding of Rong-Ngeng music for the public.  

 
keywords : Inheritance approach, Heritage Rongengeng music, Mr. Aphichat Cantacha, Head of Asli Mala 
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อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีตอประสิทธิภาพการดําเนนิงาน  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The influence of internal audit process on operational efficiency 

listed companies in the stock exchange of Thailand 

 

พรธิดา สีคํา*  และ จิรพงษ จันทรงาม 

คณะบญัชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร 
*corresponding author e-mail : ao-account-51@hotmail.com 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา อิทธิพลของกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีตอประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ผูตรวจสอบภายใน ตั้งแต
ระดับเจาหนาที่ขึ้นไป จํานวน 257 คน สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการวิเคราะห
สมมติฐาน ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา 30 ป สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานดานการตรวจสอบภายในนอยกวา 5 ป และมีตําแหนง
งานในระดับเจาหนาที่/พนักงาน ผลการวิจัย พบวา กระบวนการตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับการทดสอบสมมติฐาน  เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบวา 
กระบวนการตรวจสอบภายใน ดานการวางแผนการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ สามารถพยากรณ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนของดานการรายงานผลการปฏิบัติงาน  และดานการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ไมสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานได ซึ่งสะทอนใหเห็นกระบวนการตรวจสอบหลักที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานได คอื ตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีดี และตองดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว 

คําสําคัญ : ผูตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบภายใน  การดําเนินงาน 

Abstract 

 This research aims to study. The influence of the process of internal audit towards the 

performance of companies listed on the stock exchange of Thailand. Sample study is the internal auditor 

from officials up to. The number of people who use statistics in 257 research is average, standard 

deviation, and analysis with multiple regression analysis assumptions by the respondents is mostly 

female, younger than 30 years old marital status single Bachelor's degree level. Experience in inspection 

work within less than 5 years old and has high levels of officers/employees. The results of this research 

have found that the internal validation process has a positive influence on operational performance, 

statistically significant at the .05 level consistent with hypothesis testing. Considering the variable list, find 

that the process of internal audit, operational planning and audit performance forecasts can be 

statistically significant at the .05 level of the reporting of operating results and the follow-up monitoring. 

Cannot get the performance forecasts, which reflect the main verification process that can increase the 

efficiency of operations is the planning and good work practices and follow the plan. 

keywords : internal auditor, internal audit, operations 
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การศึกษาการใชคํากริยาชวยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) ที่มีความถี่สูง 
ในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอรตอน ศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูลคําศัพท 

A corpus-based study on high-frequency of modal auxiliary verbs   in harry potter and 
the sorcerer’s stone 

เบญญาภา หมอนเมือง  วัลภา ภมูิศร  และ  ทิศากร  ไชยมงคล*       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  

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

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหการใชคํากริยาชวยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary 

Verbs) ที่มีความถ่ีสูงในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอรตอน ศิลาอาถรรพ โดยใชคลังขอมูล  โดยกลุม ตัวอยางที่ใชใน
งานวิจัยครั้งนี้คือ หนังสือนวนิยาย เรื่องแฮรรี่ พอตเตอร ตอน ศิลาอาถรรพ จํานวน 17 ตอน  เครื่องมือท่ีนํามา ศึกษาในคร้ังนี้
ไดแกโปรแกรม Antconc3.2.1 w,Corpus linguistics และคํากรยิาชวยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จํานวน 
13 ตัว โดยใชทฤษฎีของดร.ประเพศ ไกรจันทร ในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ใชสถิติรอยละ ผลการวิจัยพบวา ในหนังสือนว
นิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร ตอน ศิลาอาถรรพ มีการใชคํากริยาชวยแสดงทัศนะภาวะ (Modal Auxiliary Verbs) จํานวน
ทั้งสิ้น 484 ประโยค โดยคําวา Could มีการใชมากที่สุดจํานวนท้ังหมด 132 ประโยค คิดเปนรอยละ 27.27 และไมพบคําวา 
Dare ในหนังสือนวนิยายเร่ือง แฮรรี่ พอตเตอร ตอน ศิลาอาถรรพ  จากผลการวิจัยนี้ จะมีประโยชนตอผูเรียน และผูสอนดาน
ภาษาอังกฤษ โดยนําไปปรับใชเปนสื่อการสอนเพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะการอานในหนังสือนอกเวลา ภาษาอังกฤษ และ
เพื่อการอางอิงในอนาคตตอไป  

คําสําคัญ : คํากริยาชวยแสดงทัศนะภาวะ  หนังสือนวนิยายเรื่องแฮร่ีพอตเตอร  คลังขอมูล  

Abstract 
The aim of this study was to analyze the high-frequency of Modal Auxiliary Verbs from the Harry 

Potter and the Sorcerer’s Stone. This study focused on the concordance lines of 13 Modal Auxiliary Verbs 

with using Antconc 3.2.1w program, Corpus Linguistics, and the theory of Prapet Kraichan. The main finding 

showed that there were the concordance lines of Modal Auxiliary Verbs for 484 sentences. The  most 

frequent concordance lines was “Could” for 132 sentences. It was at 27.27 percent.  But the author did 

not use “Dare” in that book at 0 percent.  Furthermore, it is useful for language learners and teachers to 

improve the reading skills in other particular books in the future.  

keywords : modal auxiliary verbs, harry potter, corpus 
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ผลกระทบของการหยารางที่มีตอความสําเร็จทางการศึกษาของบุตร 
The impacts of parental divorce on children’s educational outcomes 

 
อรรฆยา เซ็นเครือ 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : akkayanu@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการหยารางของพอแมที่มีตอการศึกษาของบุตร และ ศึกษา
ปจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่สามารถลดผลกระทบของการหยารางที่มีตอการศึกษาได โดยใชกลุ มตัวอยางจากการสํารวจ
แรงงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2556-2558 และดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

ผลการศึกษาของการหยารางของพอแมที่มีตอการศึกษาของบุตร พบวา การหยารางสงผลใหบุตรมีการศึกษาลดลง ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 และ จากการศึกษาปจจัยพื้นฐานของครอบครัวจํานวน 4 ตัวแปร พบวามี 2 ตัวแปร คือ การศึกษาของแม 
และ รายไดของแมที่สามารถลดผลกระทบในแงลบของการหยารางที่มีตอการศึกษาของบุตรได โดยการศึกษาของแมชวย
บรรเทาผลกระทบได 4% ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ขณะที่รายไดของแมชวยบรรเทาผลกระทบไดมากถึง 53% ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ตอมาไดทําการวิเคราะหโดยศึกษาผลกระทบแยกเพศชายและหญิง พบวา การหยารางสงผลใหการศึกษาของบุตรชาย
และบุตรหญิงลดลง โดยมีผลตอบุตรชายมากกวาบุตรสาว และ รายไดของแม ชวยบรรเทาผลกระทบในแงลบของการหยาราง
ไดทั้งในบุตรชายและบุตรสาว 
 

คําสําคัญ : การหยาราง  ความสาํเร็จทางการศึกษา  ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
 

Abstract 

This paper investigates the impacts of parental divorce on children’s educational outcome and 

studies the mitigating effects associated with parent’s socio-economic background. The samples are 

drawn from Labor Force Survey in 2013-2015 and use multiple regression in the analysis. The results have 

concluded that divorce reduces children’s educational achievement at 5 percent significant level, and 

mother’s income can mitigate this negative impact of divorce by 53 percent at 5 percent significant level 

and mother’s education can reduce the divorce impact by 4 % at 10 percent significant level. When the 

model is analyzed by gender, the result found that divorce has an impact on both male and female 

children’s academic achievement. Only mother’s income can mitigate the negative effect of parental 

divorce by 63 percent in male child and by 45 percent in female child. 

 

keywords : divorce, educational achievement, single-parent family 
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ประโยชนจากการเรียนรูวิชาปฏิบัติกีตารคลาสสิคจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว 
Benefit of learning classical guitar by private lesson 

 

                                                                                                                มุทิตา นาคเมือง   
                         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร  กําแพงเพชร 

                              corresponding author e-mail : mutitaguitarist1986@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวจะชวยใหผูสอนเนนยํ้าในจุดดอยและเสริมจุดเดนขอผูเรียนไดอยางมุงเปาและ

สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางมีแบบแผนตามการศึกษาคนควาและคําแนะนําของผูสอนผูซึ่งมีประสบการณซึ่งมุงเนนการ
สังเกต วิเคราะห และแกไขปญหาเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแบบเขมขนโดยบทความนี้ไดแบงประโยชนจากการเรียนรูวิชาปฏิบัติ
เครื่องดนตรีจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยวไวดวยกัน 3 หัวขอหลักคือ  ผูสอนสามารถจัดสรรแบบฝกหัดเพื่อชวยแกไข
ปญหาการปฏิบัติดนตรีแบบเดี่ยวของผูเรียน  ผูสอนสามารถแนะนําบทเพลงไดตรงกับความสนใจสวนตัวและศักยภาพของ
ผูเรียน  ผูสอนสามารถแนะนําดานจิตวิทยาการแสดงดนตรี และการออกแบบตารางฝกซอมเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาสูการเปน
นักแสดงดนตรีที่ดีแกผูเรียน 

 
คําสําคัญ : ประโยชน  กีตารคลาสสิค  เรียนรู 
 

Abstract 
Private Lesson will help emphasize weaknesses and reinforce of learners and to develop learners 

with the best plan for each learner. Instructor will focus on observation, analysis, and problem-solving in 

techniques and make music practice more intensive. This article shares the benefits of learning Music 

Praticing by Private Lesson by first, separate in three main topics which are Instructor prepare for etude 

and study for student in individual. Secondly, Instructor can introduced each student by their ability of 

playing the instrument and Lastly, to train the student to know the phycology of playing music on stage 

and prepare the schedule of practicing the instrument.  

 

keywords :  Benefit, classical guitar, learning 
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ภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ 

The Representation of male and female appearing in Thawiphop literature 

 

สุภาภรณ  จันทรแจง* ชยาทิตย  อินนอย  และ  รัตนาวดี  ปาแปง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : chayatitinnoi1995@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มุงศึกษาภาพแทนชาย-หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทวิภพ โดยประยุกตใชทฤษฏีทางสังคมวิทยา 
เรื่อง ภาพแทนของ Stuart Hall มาเปนกรอบแนวคิดในการวิพากษวิจารณวรรณกรรม ศึกษาตัวละครทั้งหมด  ๑๐ ตัว ซึ่งจะ
แบงเปน ตัวละครชาย ๔ ตัว ประกอบดวย คุณหลวงอัครเทพวรากร, ไรวัต, ดร. ตรอง, ขาม (คนใช) ในอดีตถาเปนบุตรของผูมี
อํานาจก็สามารถจะสืบทอดตําแหนงตอจากพอและมีโอกาสไดเรียนหนังสือมากกวาบุตรของทาส  ซึ่งถาเปนบุตรของทาส  
ก็จะไมสามารถหลุดพนจากการเปนทาสไดและสวนภาพแทนผูชายในยุคปจจุบันจะตองใชความสามารถเพื่ อ  
สรางความกาวหนา ดานการงาน และมีสิทธิเทาเทียมกัน มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพเพื่อคํ้าจุนดูแลครอบครัว ดาน        
ตัวละครหญิงมี ๖ ตัว ประกอบดวย มณีจันทร, กุลวรางค, แมประโยง, คุณยาของกุลวรางค, มวน, นิ่ม (คนใช) ภาพแทน 
ของผูหญิงในยุคอดีตจะเปนกุลสตรี เปนแมศรีเรือน คอยดูแลเช่ือมความสัมพันธในครอบครัวและดูแลสามี สวนผูหญิงใน  
ยุคปจจุบัน จะมีความคิดที่สามารถดูแลตัวเองได  และมีความรู ความสามารถเทาเทียมกับผูชาย วรรณกรรมจึงเสนอ 
ภาพแทนของชาย-หญิงท่ีแตกตางตามสถานภาพทางเพศและบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

 

คําสําคัญ : แนวคิดภาพแทนชาย-หญิง  วรรณกรรม 
 

Abstract 

 This article is about the man-woman characters representation in the Thawiphob. By applying the 

sociological theory of Stuart Hall instead of the concept of literary criticism. Acharacters have to person, 
Which are divided into four male characters, including khunLuongAkharathepwarakorn, Raiwat, Dr. Trong, 
Kham (menial) In the past, if the son of the authority, can inherit the position. From the father and the 

chance to lean more than the child of menial. If the child is a menial It can not be removed from menial, 
and the image of  men in the present age must use the ability to makeprogress in the work and the right 

to equal. Thefreedom to work for the family. There are six female characters, includ ing M aneechan , 
Kulwarang, Maeprayong, KhunyaKulwarang, Muan, Nim (maid). A mother Take care of family relation ships 

and take care of husband. Women in modern times They have the ability to take care of themselves and 

have the same level of knowledge as men. Thawiphob presents a different representation of men and 

women based on their sexual status and the context of the changing society and cultare. 

 

keywords : man-women characters representation, literary work 
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การพัฒนาสูตรน้ําเคลือบโดยใชดินเขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  
โดโลไมตและเฟลสปาร สําหรับผลิตผลิตภัณฑสโตนแวร 

The development glaze texture recipes  by the clay of  district Bangrakum Phitsanulok  

dolomite and feldspar for the production of stoneware 

 

วิมล ทองดอนกล้ิง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author : wimol.1100tdk@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อเปนการวิจัยและพัฒนาน้ําเคลือบโดยใชดินเขตอําเภอบางระกํามีเพื่อหาสูตร
สวนผสมที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑสโตนแวร จากดินเขตอําเภอบางระกํา 11 ตําบล เพื่อศึกษาลักษณะของเคลือบที่ใชดิน
เขตอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปนสวนผสมโดยเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชันและ
บรรยากาศรีดักชัน โดยการทดลองนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการสุมแบบเจาะจงโดยใชตารางสามเหลี่ยมดานเทาไดสูตร
สวนผสมของน้ําเคลือบท้ังหมด  396 สูตรสวนผสม ตามอัตราสวนที่ไดจากการสุมนั้นนํามาทดลองและทดสอบตาม
กระบวนการทดลอง ปรากฏลักษณะของเคลือบภายหลังการเผาดังนี้ โดยระดับความมันของเคลือบ ความสมบูรณของเคลือบ 
สีของเคลือบ ความมันแวววาวของเคลือบพบวานํ้าเคลือบที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชันมีลักษณะมันแวววาว  มีลักษณะกึ่งมัน
กึ่งดานและมีลักษณะดานและมีลักษณะไมสุกตัวน้ําเคลือบที่เผาในบรรยากาศรีดักชัน มีลักษณะกึ่งมันกึ่งดาน มีลักษณะดาน 
ความสมบูรณของเคลือบ พบวามีตําหนิท่ีเกดิขึ้นกับเคลือบคือ รูเข็ม การรานและเคลือบแยกตัวออกจากกัน เกิดขึ้น รูเข็ม เปน
ลักษณะท่ีเปนรูเล็กๆที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบ มีสาเหตุมาจากเนื้อดินมคีวามพรุนตัวมากมีสารซัลเฟตอยูในเน้ือดินหรือการสนัดาป
ของสิ่งเจือปนในดิน สีที่ไดสวนใหญจะมีลักษณะโทนสีเหลืองอมเขียวโดยไดจากในการเผาบรรยากาศออกซิเดชันมากกวา  

อภิปรายผล การศึกษาน้ําเคลือบที่ใชในกระบวนการผลิตช้ินงานในกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบมีความสําคัญอยูที่
การนําไปใชงานจะตองรูถึงลักษณะคุณสมบัติเฉพาะขอบเขตและขอจํากัดของเครื่องปนดินเผากอนนําไปใชตองคํานึงถึงหนาที่
และวัตถุประสงคของการนําไปใชเน่ืองจากผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผามีหลากหลายรูปแบบและลักษณะมีหนาที่ตางกัน
เพราะฉะนั้นการนําไปใชยอมตางกันไปดวยจากการทําการทดลองและพัฒนาวัตถุดิบขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมกับการผลิต
เครื่องปนดินเผาเปนอยางยิ่ง 
 

คําสําคัญ : การพัฒนาสูตรน้ําเคลือบ,ดินเขตอําเภอบางระกํา 
 

Abstract 

 This research is aimed at research and development of clay in Bang Rakam District. The aim is to 

find the suitable formula for stoneware products. From the clay of Bang Rakam 11th district To study the 

characteristics of clay coatings in Bang Rakam district Phitsanulok is 1,2 0 0 °C in oxidation firing and 

reduction firing. The experiment was based on a random sampling technique using the equilateral 

triangular formula 396 formulas the experimental Based on the random tested and according to the 

experimental procedure Appearance of the coating after firing by the level of glass The matte finish of the 

glaze coating is observed from the surface of the coating where the coating surface is glossy It is found 
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that the coating is oxidized It has semi-semi-faceted features and features the coating is not cooked It has 

semi-glass It is found that the defect that occurs with the pinhole and the coating is separated from each 

other the hole is a small hole formed on the surface caused by clay there is a high porosity sulfate 

content in the clay or the oxidation of clay impurities most of the colors are greenish-yellow in color the 

oxidation atmosphere burned more than discuss the results of the coating study used in the production 

process to reduce the damage from the production process for the development of raw materials it is 

important to know the specific characteristics boundaries and limitations of pottery It must take into 

account the function and purpose of use because of the variety of pottery products form or The different 

functions so the implementation is different as well From the experiment and development of raw 

materials is suitable for the production of pottery. 

 
keywords : development glaze, clay of  Bangrakum district 
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ระบบสืบคนสาเหตุปญหาอาการเสียระบบชวงลางรถยนตเบื้องตนโดยใชเทคนิคออนโทโลยี 
Suspension automotive diagnosis system using ontology technique 

 

เทพนที โพธ์ิจันทร*  และ  สมชาย เล็กเจริญ  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลยัรังสติ  กรุงเทพฯ 
*corresponding author e-mail thepnatee.p@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการสืบคนสาเหตุปญหาอาการเสียระบบชวงลางรถยนตและสรางองค

ความรูดวยเทคนิคออนโทโลยี และ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจการใชงานระบบการ สืบคน
สาเหตุปญหาอาการเสียระบบชวงลางรถยนต การวิจัยคร้ังนี้ไดใชโปรแกรม โฮโซ อีดิเตอร นํามาใชสืบคนขอมูลเชิงความหมาย 
จากการประเมินผลลัพธ ในการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชระบบการสืบคนสาเหตุปญหาอาการเสีย
ระบบชวงลางรถยนตโดยใชสถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test พบวา ความแตกตางคาเฉลี่ยของพนักงานทั่วไปและ
พนักงานหัวหนางานไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และทดสอบดวยสถิติ Kruskal-Wallis Test พบวา ผลรวมความ
พึงพอใจทุกดาน พบวาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา ผลรวมความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับดีมาก
(x̅= 4.32, S.D. = 0.34) ซึ่งสามารถสรุปไดวาระบบสืบคนสาเหตุปญหาอาการเสียระบบชวงลางรถยนตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางความพึงใจระดับดีมากกับผูใชระบบท่ีมีประสบการณการทํางานหรือสถานะการทํางานท่ีแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ออนโทโลยี การสืบคนขอมูลเชิงความหมาย  ระบบชวงลางรถยนต  Mann-Whitney U Test  Kruskal-Wallis 

Test  

Abstract 
 The objectives of this research are to develop a Suspension Automotive Diagnostic Systems using 

Ontology technique and development ontology knowledge base and to compare the difference of 

average satisfaction with using a suspension automotive diagnosis system. It was developed using Hozo 

Editor program had been used for semantic web researching.  Evaluation of the result compares the 

difference of average satisfaction with using a suspension automotive diagnosis system by Mann-Whitney 

U Test. The result of testing is mean score no difference between employee and employee leader with 

statistically significant at the 0.05 level and Kruskal-Wallis statistic used to test in the Total Satisfaction 
shown that mean score no difference statistically significant at the 0.05 level. The results of satisfaction 

with using a suspension automotive diagnosis system revealed that Total Satisfaction is at the very good 
(x̅= 4.32,       S.D. = 0.34). In the conclusion, The Suspension Automotive Diagnosis System is working very 

efficiently, and this system has created highly satisfaction for every user that have experience in their job 

or every user that have different status in their job. 
 
keywords : ontology, semantic search, car suspension, Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test 

 



89

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การประยุกตใชตัวแบบการถดถอยสําหรับตัวชี้วัดคุณภาพน้ํา : กรณีศึกษาคุณภาพแมน้ํานาน  
จังหวัดพิษณุโลก 

Application of regression model on water quality parameters : 
a case study nan river quality Phitsanulok province 

 
วิลาวรรณ ปานสนม1* และ ศรญัญา ทองสุข2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : wilawan.pa@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธและสรางตัวแบบพยากรณสําหรับตัวช้ีวัดคุณภาพน้ําของแมน้ํานานในจังหวัด
พิษณุโลก โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย สําหรับการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูล
ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ําจากสํานักงานจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ โดยเลือกขอมูลตัวช้ีวัดคุณภาพน้ําจากสถานีตรวจวัดใน
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2559 และตัวช้ีวัดคุณภาพน้ําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 8 ตัว ไดแก  อุณหภูมิ , 
ความเปนกรดดาง , ของแข็งละลายนํ้า , การนําไฟฟา , ออกซิเจนละลายน้ํา , ออกซิเจนที่แบคทีเรียใชยอยสลายสารอินทรีย , 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม ผลการวิจัยพบวาแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดกับ
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมเปนตัวช้ีวัดคุณภาพน้ําที่มีความสัมพันธกันสูงที่สุด และตัวแบบพยากรณตัวช้ีวัดคุณภาพน้ํา
สําหรับการศึกษาครั้งน้ี คือ ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB) 
 
คําสําคัญ : ตัวแบบการถดถอย  ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ํา  แมน้ํานาน  

 

Abstract 
 This research is studying correlation and creation a predictive model for water quality indicators 

of Nan River in Phitsanulok Province. Pearson correlation analysis and simple regression analysis were 

used. For this research, the water quality indicators of the monitoring stations in Phitsanulok province 

from the water quality Management office, Polltion Control Department were selected from 2007 to 

2016. The water quality indicators used in this study were 8 indicators namely, temperature, pH, dissolved 

solids , conductivity , dissolved oxygen , biological oxygen demand, total coliforms bacteria and fecal 

coliform bacteria. The results showed that total coliforms bacteria and fecal coliform bacteria were the 

most correlated water quality indicators. Model of water quality indicators for this study were ln_FCB = 
0.378 + 0.775(ln_TCB). 
 

keywords : regression model, water quality parameters, nan river 
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การพัฒนาสูตรอาหารตนทุนต่ําสําหรับการขยายพันธุเอื้องลําตอ 
Low Cost Media Development for Micropropagation of Pholidota articulate 

 
                         ศศิภา สังขลําใย1*  วราภรณ ฉุยฉาย2  และ รตันะ ยศเมธากลุ2  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  นครสวรรค  
*corresponding author e-mail : chillikoyza02052539@gmail.com  

  
บทคัดยอ 

กลวยไมเอ้ืองลําตอเปนกลวยไมปาท่ีมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุ จึงไดพัฒนาสูตรอาหารตนทุนตํ่าเพื่อการขยายพันธุ
กลวยไมชนิดนี้ เพาะเมล็ดเอื้องลําตอบนอาหารตางกัน 4 สูตร ไดแก HW  , HW + น้ํามะพราว , HW + น้ําหมัก และ VW + 

น้ํามะพราว + กลวยน้ําวา เปนเวลา 25 สัปดาห ผลปรากฏวา เอื้องลําตอสามารถงอกไดเฉพาะบนอาหารสูตรHW และ HW + 

น้ํามะพราวเทานั้น เมื่อนําโปรโตคอรมที่งอกมาเลี้ยงในอาหารตางกัน 4 สูตรเปนเวลา 8 สัปดาห ผลปรากฏวา เอื้องลําตอ
เจริญไดในอาหารสูตร HW และ HW + น้ํามะพราวเทานั้น โดยอาหารสูตร HW + น้ํามะพราว 150 ml/l เปนสูตรอาหารท่ี
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอรมเอ้ืองลําตอ โดยทําใหเอื้องลําตอมีจํานวนรากเฉลี่ยตอตนสูงกวาในอาหารอีกสูตรหนึ่ง 
โปรโตคอรมของเอ้ืองลําตอตายในอาหารสูตร HW + น้ําหมัก และอาหารสูตร VW + น้ํามะพราว + กลวยน้ําวา 
 
คําสําคัญ : การงอก อาหารตนทุนต่ํา เอื้องลําตอ 

 

Abstract 
 Pholidota articulate is orchid species that were risk to be endangered plants. The low cost media 

were developed for micropropagation of this orchid. Seeds of P. articulate were sown on 4 different 

media for 25 weeks. The result shown that P. articulate seeds could germinate only on HW media or HW 

+ coconut water but could not germinate on HW + fermented fertilizer and VW media + coconut water + 

banana. The protocorms were transferred to culture on 4 different media for 8 weeks. The result shown 

that P. articulate protocorms could grow only on HW media or HW + coconut water and HW + coconut 

water was the appropriate media for protocorm culture of P. articulate because the mean root number 

per pant were higher than another media. P. articulate protocorms died on HW + fermented fertilizer and 

VW media + coconut water + banana. 

 
keywords : germination, low cost media,  Pholidota articulate 
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การหาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี 

 Efficiency of Radial and Up and Down Turning Horizontal Fertilizer Pellet Mixer   
 

สมบัตยิ*  และ ปยะพงษ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา พิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุยเม็ดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุย
เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี สวนประกอบของเครื่องผสมปุยเม็ด คือ ตนกําลังใชมอเตอรขนาด 5hp ถายทอด
ผานสายพานขับถังผสมดวยความเร็ว 20m/s  ถังผสมมีปริมาณความจุ 0.5m3 ทํามุมเอียงกับพ้ืน 230 ทําใหเม็ดปุยเคลื่อนที่ใน
แนวรัศมีและแนวขึ้นลง และโครงเคร่ืองผสมปุยเม็ดเปนที่ติดตั้งสวนของตนกําลังและถังผสม  ปุยเม็ดที่ใชในการทดสอบ
ประกอบดวย ปุยสูตร 0-0-60 จํานวน3.5kg ปุยสูตร21-0-0 จํานวน 3.5kg  ปุยสูตร16-20-0 จํานวน 8kg ปุยสูตร46-0-0

จํานวน 12.5kg และปุยชีวภาพจํานวน 22.5kg รวม50kg ทดสอบ5ครั้งจับเวลาทุกๆ 1นาที สุมตัวอยาง100g เก็บขอมูลการ
ผสมในสัดสวนดีท่ีสุด การแตกหักเสียหายของเม็ดปุย เปรียบเทียบกับการใชแรงงานคน ผลการทดสอบพบวาการใชเครื่องผสม
ปุยเม็ดไดสัดสวนท่ีดีกวาและใชเวลาที่นอยกวา การทดสอบทั้ง 2วิธีไมมีการแตกหักของเม็ดปุยแตอยางใด  

คําสําคัญ : เครื่องผสมปุย  ถังผสม  ตนกําลัง 
 

Abstract 

 This research aims to build and determine efficiency of radial and up/down turning horizontal 

fertilizer pellet mixer. The fertilizer pellet mixer consists of 5Hp motor power source that transfers power 

via a conveyor belt to drive a mixing bin at a speed of 20m/s. The 0.5m3 mixing belt is tilted at an angle 

of 23 degree to move fertilizer pellet in radial and up/down directions. The power source and the mixing 

bin are installed on a chassis of the fertilizer pellet mixer. A total of 50kg of fertilizer pellets used in this 

experiment included 3.5kg of 0-0-60 formula, 3.5 kg of 21-0-0 formula, 8kg of 16-20-0 formula, 12.5kg of 

46-0-0 formula, and 22.5kg of biomass fertilizer. The test was done in 5 replications, at every 1 minute, 

with randomly selected 100 grams of sample. Data were collected for the best mixing ratio and rate of 

broken pellet, compared with using manpower. Results of the study showed that the use of fertilizer 

pellet mixer gave a better ratio in less time. No broken pellet was found in both methods. 

 

keywords : fertilizer mixer, mixing bin, power source 
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การพัฒนาสูตรอาหารตนทุนตํ่าสําหรับการขยายพันธุกลวยไมกะเรกะรอน  
Low Cost Media Development for Micropropagation of Cymbidium sp.  

แพรวพรรณ สนเทห*  วราภรณ ฉุยฉาย  และ รตันะ ยศเมธากลุ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาสูตรอาหารตนทุนต่ํามีความสําคัญในการลดตนทุนการขยายพันธุกลวยไมทั้งทางการคาและกลวยไมที่ใกล
สูญพันธุ จึงไดศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อที่เตรียมจากสารละลายธาตุอาหารสําหรับปลูกพืชไมใชดิน และนํ้าหมัก
ชีวภาพ โดยเพาะเมล็ดกะเรกะรอนบนอาหารตางกัน 4 สูตร ประกอบดวยสูตร VW + น้ํามะพราว + กลวยน้ําวา, HW, HW + 

น้ํามะพราว และ HW + น้ําหมักชีวภาพ เปนเวลา 12 สัปดาห ผลปรากฏวา กะเรกะรอนสามารถงอกไดเฉพาะบนอาหารสูตร 
HW, HW + น้ํามะพราว และ HW + น้ําหมักชีวภาพ โดยงอกบนอาหารสูตร HW + น้ําหมักชีวภาพไดชาที่สุด แตไมงอกใน
อาหารสูตร VW + น้ํามะพราว + กลวยน้ําวา เมื่อนําโปรโตคอรมที่งอกมาเลี้ยงในอาหารตางกัน 7 สูตร ประกอบดวยสูตร VW 

+ น้ํามะพราว + กลวยน้ําวา, HW, HW + น้ํามะพราว และ HW + น้ําหมักชีวภาพ 10, 50, 100, 150 ml/l ตามลําดับ เปน
เวลา 12 สัปดาห ผลปรากฏวา กะเรกะรอนเจริญไดในอาหารทุกสูตร โดยอาหารสูตร HW และ HW + น้ําหมักชีวภาพ 10 

ml/l เปนสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเล้ียงโปรโตคอรมกะเรกะรอน โดยทําใหกะเรกะรอนมีจํานวนรากเฉลี่ยตอตน 
จํานวนยอดเกิดใหมตอตน จํานวนใบเฉลี่ยตอตน สูงกวาในอาหารสูตรอื่นๆ โปรโตคอรมของกะเรกะรอนไมแตกหนอและแคระ
แกร็นเมื่อความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพในอาหารมากกวา 10 ml/l 

 

คําสําคัญ : กะเรกะรอน  การงอก อาหารตนทุนต่ํา   
Abstract 

  The low cost media development is important for micropropagation both of commercial and 

endangered orchid. The efficiency of plant tissue culture media from hydroponics solution and fermented 

bio-extract were studied. Seeds of Cymbidium sp. were sown on 4 different media, that were VW media + 

coconut water + banana, HW media, HW + coconut water and HW + fermented bio-extract for 12 weeks. 

The result shown that Cymbidium sp. seeds could germinate only on HW media,  HW + coconut water 

and HW + fermented bio-extract but could not germinate on VW media + coconut water + banana. The 

protocorms were transferred to culture on 7 different media, that were VW media + coconut water + 

banana, HW media,  HW + coconut water and HW + 10, 50, 100, 150 ml/l fermented bio-extract  for 12 

weeks. Cymbidium sp. protocorms could grow on all media.  HW media and HW + 10 ml/l fermented bio-

extract were the appropriate media for protocorm culture of Cymbidium sp. because the mean of root 

number per pant, new shoot number per plant and leaf number per plant were higher than other media. 
Cymbidium sp. protocorms were dwarf and did not produced multiple shoot when concentration of 

fermented bio-extract was higher than 10 ml/l. 

 

keywords : Cymbidium, germination, low cost media 
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การศึกษาการผลิตโปรตีนขาวผงที่ละลายน้ําไดจากขาวและรําขาว 
Study on the production of soluble protein powder from rice and rice bran  
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการผลิตโปรตีนขาวผงที่ละลายน้ําไดจากขาวและรําขาว ศึกษาการผลิตโปรตีน
ขาวโดย 1) การสกัดดวยดางแลวตกตะกอนท่ีจุดไอโซอิเล็กทริกแลวทําแหงโดยการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze drying) 
2) การสกัดดวยดางรวมกับการใชเอนไซมโปรติเอสแลวทําแหงแบบพนฝอย (spray drying) 3) การสกัดโดยใชเอนไซมแลวทํา
แหงแบบพนฝอย ผลการศึกษาพบวาโปรตีนรําขาวผงที่เตรียมโดยวิธีที่ 1 (RBP1) มีปริมาณโปรตีนสูงกวาโปรตีนรําขาวผงที่
เตรียมโดยวิธีที่ 2 (RBP3) และวิธีที่ 3 (RBP4) (p 0.05) อยางไรก็ตาม ความสามารถในการละลายของ  RBP3 และ RBP4     
สูงกวา RBP1 (p 0.05) ในขณะท่ีโปรตีนขาวผงท่ีเตรียมโดยวิธีที่ 2 (RP 3) มีปริมาณโปรตีนและความสามารถในการละลาย  
สูงกวา โปรตีนขาวผงท่ีเตรียมโดยวิธีที่ 1 (RP 1) (p 0.05) ดังนั้น การสกัดโปรตีนโดยวิธีการสกัดดวยดางรวมกับการใช
เอนไซมโปรติเอสแลวทําแหงแบบพนฝอยเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมโปรตีนขาวผงชนิดละลายน้ําไดทั้งจากขาว
และรําขาว    
 
คําสําคัญ : การสกัดโปรตีน  รําขาว  ขาวทอน เอนไซมโปรติเอส 
 

Abstract 
 The objective of this study was to produce soluble protein powder from rice and rice bran. The 

methods studied include 1) alkaline extraction for rice protein then precipitating the extracted protein at 

isoelectric point followed by freeze drying, 2) the combination of alkaline and enzymatic (protease) 

extraction of rice protein followed by spray drying, 3) enzymatic extraction followed by spray drying.  

Results show that the rice bran protein powder prepared by method 1 (RBP1) had significantly higher 

protein content than the rice bran protein powder prepared by method 2 (RBP3) and by method 3 (RBP4) 

(p 0.05). However, RBP3 and RBP4 showed much higher water solubility than RBP1. For protein powder 

prepared from rice, the rice protein powder prepared by method 2 (RP3) had higher protein content and 

water solubility than the rice protein powder prepared by method 1 (RP1) (p 0.05). This indicated that 

the combination of alkaline and enzymatic (protease) extraction of rice protein followed by spray drying 

was an efficient method for the production of soluble protein powder prepared from both rice and rice 

bran.  

 
keywords : protein extraction, rice bran, broken rice, protease enzyme 
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Effect of Plant Growth Regulators and Coconut Water on Plant Regeneration of Aerides 

falcata  
 

                         นันทกร  แกวเพนา*  ขนิษฐา สมตระกูล  และ วราภรณ ฉุยฉาย  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  นครสวรรค  
*corresponding author e-mail : keawpanao_nanthakron@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

ศึกษาการขยายพันธุเอ้ืองกุหลาบกระเปาเปดเพื่อการอนุรักษพันธุกลวยไม โดยการเพาะเมล็ดในอาหารสูตร VW 

ดัดแปลงที่เติมน้ํามะพราว 150 ml/l และผงถาน 0.5  g/l เมื่องอกแลว นําโปรโตคอรมไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS รวมกับน้ํา
มะพราว 150 ml/l ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตตางกันคือ BA 0, 0.5, 1.0 mg/l รวมกับ NAA 0, 0.5, 1.0 mg/l เปน
เวลา 12 สัปดาห ผลปรากฏวา การเกิดยอดใหมและรากของเอื้องกุหลาบกระเปาเปดในแตละทรีทเมนตไมแตกตางกัน เมื่อ
ยายโปรโตคอรมทั้งหมดลงในอาหารสตูร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ํามะพราว เปนเวลา 12 สัปดาห พบวา 
เอื้องกุหลาบกระเปาเปดที่มาจากอาหารสตูร MS ที่เติมน้ํามะพราว 150 ml/l รวมกับ NAA 1 mg/l เกิดยอดและรากไดดีที่สุด 
เอื้องกุหลาบกระเปาเปดทั้งหมดเกิดโซนสีน้ําตาลดํารอบตน ทําใหเจริญเติบโตไดไมดี จึงควรศึกษาตอไปเพ่ือหาวิธีการที่
เหมาะสมในการลดการเกิดสีน้ําตาลดํา 
 
คําสําคัญ : เอื้องกุหลาบกระเปาเปด   ออกซิน  ไซโทไคนิน 

 

Abstract 
 The micropropagation of Aerides falcata were studied for conservation. Seeds were germinated 

in modified VW media supplement with 150 ml/l coconut water and 0.5 g/l activated carbon. The 

germinated protocorm were cultured in MS media supplement with 150 ml/l coconut water and varied 

combination of 0, 0.5, 1 mg/l BA and 0, 0.5, 1 mg/l NAA for 12 weeks. The result shown that shoot and 

root regeneration of A. falcata in each treatment were not significantly different. All protocorms were 

cultured in MS media without plant growth regulator and coconut water for 12 weeks. Protocorm from 

MS + 150 ml/l coconut water + NAA 1 mg/l produced more shoot and root when compared with other 

treatments. There were brown zone around A. falcata in all treatment and retard plant growth. The 

method to reduce brown zone formation should be studied further.  

 
keywords : Aerides falcata, auxin, cytokinin 
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การคนหาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษาตัวอยาง หางหุนสวน
จํากัดคอนกรีตผสมเสร็จแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก 

Investigation of customer satisfaction in mixed-concrete service: an example of mixed-
concrete company in Phitsanulok province 

 
ปุณณทตั งามขํา  ณัฐพร ตั้งเจริญชัย  สุกฤษฏ์ิ เพชรสวัสดิ ์ อลงกรณ เมืองไหว และ ธัชชัย เทพกรณ* 

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

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ คนหาระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีผลตอการใชบริการคอนกรีตผสมเสร็จดวย
วิธีการทางสถิติ กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด คอนกรีตผสมเสร็จแหงหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามที่ไดทําการออกแบบและสรางขึ้นมาโดยใชมาตราวัดของลิเคิรท กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้เปนลูกคาจํานวน 120 รายท่ีไดทําการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในระหวางเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่ง
เปนไปตามขนาดของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดในงานวิจัยนี้โดยคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ขอมูลทั้งหมดที่ไดเก็บรวมรวมมาจะถูกนํามาวิเคราะหผลทางสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัยพบวา ลูกคามีระดับความพึง
พอใจดานราคาคอนกรีตผสมเสร็จมากที่สุด รองลงมาเปนดานผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ  และดานการสั่งซื้อหรือสั่งจอง
คอนกรีตผสมเสร็จตามลําดับ ในขณะที่ดานการจัดสงคอนกรีต ลูกคาจะมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของลูกคา   แบบสอบถาม   คอนกรีตผสมเสร็จ 

 

Abstract 
 The aims of this research was to investigate the level of customer satisfaction affected with 

service providing for a mixed-concrete company using statistical approaches: a case study of a mixed-

concrete company in Phitsanulok province. The questionnaires used to collect the data were designed by 

using the Likert scale. The sample collected in this research was a total of 120 customers arriving 

between January and June in 2017. The acceptable sample size considered this work was calculated by 

using Taro Yamane’s formula with 95% confidence interval. The data collected were analysed by using 

descriptive statistic. The results indicated that the highest level of customer satisfaction was the cost of 

mixed-concrete following by the quality of mixed-concrete and product purchasing, respectively. Whereas 

the lowest level of customer satisfaction was the service of mixed-concrete distribution to the customers. 
 
keywords : customer satisfaction, questionnaire, mixed-concrete 
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ผลของกรดแอสคอรบิกและแคดเมียมที่มีตอการเจริญเติบโตของบัวหลวงในหลอดทดลอง  
 The effect of ascorbic acid and cadmium on lotus growth in vitro 

 

                         สุพัตรา โพธิ์กล่ํา1*  ขนิษฐา สมตระกลู2  และ วราภรณ ฉุยฉาย3  
1,3คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค  นครสวรรค     

2คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม  
*corresponding author e-mail: supattra.tay19@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการปนเปอนแคดเมียมในอาหารวุนและน้ํา และการเติมกรดแอสคอรบกิใน
หลอดทดลองตอการเจริญเติบโตของบัวหลวง โดยนําเมล็ดบัวหลวงมาฟอกฆาเช้ือและเพาะเมล็ดในอาหารสูตร ½ MS เปน
เวลา 2 สัปดาห ตนกลาถูกยายลงเลี้ยงในอาหารสูตร MS และเติมน้ําขวดละ 10 ml หลังจากปกตนกลาบัวหลวงลงบนอาหาร
วุน เตมิแคดเมียมทั้งในอาหารวุนและนํ้าตางกัน 9 แบบ และแตละแบบมีทั้งการเติมและไมเติมกรดแอสคอรบิกในนํ้า หลังจาก
ผานไป 3 สัปดาห การปนเปอนแคดเมียมรูปแบบตางกันทําใหความยาวของสวนเหนือดิน นํ้าหนักสดของสวนเหนือดินและใต
ดิน น้ําหนักแหงของสวนเหนือดินและใตดิน จํานวนใบตอตน และจํานวนรากตอตนลดลงตามระดับของแคดเมียมในวุนที่
เพิ่มขึ้น การมีกรดแอสคอรบิกในน้ําทําใหการเจริญของตนออนบัวหลวงลดลง การเลือกใชสารตานอนุมูลอิสระชนิดอื่น จึงเปน
สิ่งที่ควรศึกษาตอไป 
 

คําสําคัญ : แคดเมียม  บัวหลวง กรดแอสคอรบิก   
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the effect of cadmium contamination in agar media 

and water and ascorbic acid addition on lotus growth in vitro. Lotus seeds were sterilized and germinated 

in ½ MS media for 2 weeks. The seedlings were transferred to culture in MS media and 10 ml water was 

added after seedling inoculation. Cadmium was added in agar media and water to be 9 different forms, 

and each form had both added ascorbic acid and not added ascorbic acid in water. After 3 weeks, the 

different forms of cadmium contamination decrease above soil part length, fresh weight and dry weight of 

both above and under soil part, number of leaves per plant and number of root per plant when 

cadmium concentration in agar media increased. Ascorbic acid addition in water decreased lotus seedling 

growth. Selection of other antioxidant compound should be studied further. 
 

keywords : cadmium, lotus, ascorbic acid 

 



97

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 
 

การวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการสกัดน้ํามันจากสาหรายขนาดเล็ก 
Energy consumption in microalgae lipid extraction processes 

 
ยสินทิน ี เอมหยวก 

นักวิชาการอิสระ พิษณุโลก 
corresponding author e-mail : yasintinee@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 ในชวงหลายสิบปท่ีผานมามีการใชพลังงานขั้นพื้นฐานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil fuels) ในปริมาณมาก ทําใหเกิด
มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนจํานวนมาก เปนผลใหเกิดปรากฏการณกาซเรือนกระจก (Global warming) ดังนั้น
สาหรายจึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถนํามาใชในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพโดยไมกอให เกิดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด แตทั้งนี้การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพโดยสาหรายนี้ยังมีอุปสรรคตางๆ ท่ีควรไดรับการพิจารณา งานวิจัยนี้มี
จุดมุงหมายเพ่ือวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการสกัดน้ํามันเพราะในขั้นตอนน้ีมีการใหพลังงานตอหนวยการใชพลังงาน 
(NER, Net energy ratio)เปนปริมาณมากเม่ือเทียบกับกระบวนการอื่นๆ ในการผลิตทั้งหมด การทดลองนี้ทําในระดับ
หองทดลองดวยสาหรายสายพันธุ Nannochloropsisoculata โดยมีการสกัดน้ํามันดวยเคร่ืองใหความรอนดวยระบบ
ไมโครเวฟกําลังไฟฟาขนาด 443 วัตต และ 943 วัตต ในระยะเวลาระหวาง 1 ถึง 5 นาที การวิเคราะหนี้สามารถแปรเปลีย่นได
ตามพลังงานท่ีปอนเขาสูระบบและพลังงานของผลิตภัณฑที่ไดจากการกระบวนการอีกดวย  

คําสําคัญ : สาหราย การใชพลังงาน การสกัดน้ํามัน 

Abstract 
 The world’s primary energy consumption during the last decade has continued to increase and is 

being driven by fossil fuels, leading to greater concerns over CO2 emissions into the atmosphere and 

increased global warming. Microalgae have been a subject of study as a potential alternative to carbon 

based fuels, providing an opportunity for production of carbon neutral biofuel. There are different 

bottlenecks associated with biofuel production from microalgae. Thus, the purpose of this paper is to 

assess the energy requirements for different lipid extraction processes. It is important to find energy 

extraction processes which extract more energy than they consume in the extraction process, making the 

process viable; at least in terms of energy extraction. The net energy ration(NER) was evaluated for 

different systems and process options from laboratory scale investigation. Nannochloropsisoculata 

microalgae were exposed to solvent extraction and microwave enhanced lipid extraction. Microwave 

treatments were done at 443 W and 943 W. during 1 and 5 minutes. This model was developed to assess 

the various energy inputs into the system and balanced with the energy extracted and available from the 

microalgae.  

keywords : microalgae, energy consumption, lipid extraction 
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ผลกระทบของพฤติกรรม วีรันดีล ตอหนาตัดคาน เซลลูลาบีม ภายใต point load 
Effect of vierendeel behavior for design of steel cellular beam under point load 

ณัฐพล ผูวัฒนาวงศ*  และ กิจพัฒน ภูวรวรรณ 

คณะวิศวกรรมศาตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
*corresponding author e-mail : nuttapon150@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมวิบัติแบบวีรันดีล ภายใต point load ของคาน
เหล็กเซลลูลารที่มีชองเปดเปนรูปวงกลมที่มีขนาดเทากันตลอดหนาตัดและใหมีความยาวคานท่ีแตกตางกัน มีเคาโครงการ
พัฒนามาจากชองเปดรูปหกเหลี่ยมตามมาตรฐานการออกแบบของสหราชอาณาจักร  (BS 5950) และ code AISC 2016         

(ANSI/AISC 360-16 An American National Standard) ซึ่งการศึกษาทดลองไดใชหลักการวิเคราะหทั้งแบบเชิงเสน 
(Linear Analysis) และไมเชิงเสน(Nonlinear Analysis) เลือกใชอิลิเมนตแบบแข็งตัน 3 มิติ (3D Solid Element) โดยผล
การศึกษาจะพบวาเมื่อเลือกนําคานเดิมมาตัดประกอบเปนคานเหล็กเซลลูลาร ตามสัดสวนมาตรฐาน ท่ี AISC ไดกําหนดคือ 
1.08 1.5
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0
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จะสามารถลดการวิบัติแบบพฤติกรรม วีรันดีลตอหนาตัดคานเซลลูลาบีม ภายใต 

point จนมีโอกาสเกิดขึ้นนอยกวา 5 เปอรเซ็นต การมีชองเปดรูปวงกลมจะชวยใหสามารถลด maximum stress ที่มุมของ
ชองเปดไดเมื่อเทียบจากคานท่ีมีชองเปดเปนรูป 4 เหลี่ยม และ 6 เหลี่ยม (castellated beam ) ที่มีขนาดชองเปดเทากัน ใน
แตละหนาตัด สงผลใหเมื่อคานเหล็กเซลลูลารที่มีชองเปดเปนรูปวงกลมท่ีมีขนาดเทากันตลอดหนาตัดที่ออกแบบหนาตัดตาม
มาตรฐาน AISC 2016 กําหนดจะสามารถลดการวิบัติของคานเหล็กเซลลูลารลงได 
 
คําสําคัญ : คานเซลลูลาบีม  วิเคราะหทั้งแบบไมเชิงเสน  พฤติกรรมวิบตัิแบบวีรันดีล  
 

Abstract 
This research has the main objective to study the Vierendeel Behavior in Cellular steel 

beams Under point load with various sections and lengths. The configuration of Vierendeel Behavior in 

Cellular steel beams under point load is modified based on web-openings shape from Design of Cellular 

steel beams by BS 5950 and AISC2016 standard. In this study, both linear and nonlinear finite element 

analysis were performed with both linear elastic and nonlinear elastic-plastic materials. The element is 3D 

higher-order solid element. The results from the study show that by Vierendeel Behavior in Cellular steel 

beams under point load it hardly occurs if follow cut profile from code BS 5950 and AISC2016. The code 

recommended  of cut profile shall be 1.08 1.5
0
S
D

 and 1.25 1.75
0
Hs
D

 I will decreased vierendeel 

failure behavior by approximately less than 5 percentage. Finally, the results of this study shows that the 

cut profile of Cellular steel beams shall be follow code BS 5950 and AISC2016 for reduce failure mode of 

Vierendeel Behavior under point load. 

 

keywords : cellular beam,  nonlinear analysis, vierendeel behavior 
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การพัฒนาผลิตภัณฑงานหัตถกรรมเคร่ืองเรือนจากเชือกไนลอน 
Product development of handmade furniture from nylon rope 

 
                         สมชาย  บุญพิทักษ   

 คณะศลิปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก   
*corresponding author e-mail : Boonpitak.chai@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

การดําเนินโครงการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการทําวิจัยไว 2 ขอ ดังนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑงาน
หัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนลอน  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุด
โตะเกาอี้รับแขกจากเชือกไนลอนท่ีพัฒนาขึ้นใหม  โดยใชเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอการพัฒนารูปแบบเคร่ืองเรือนประเภทชุดโตะเกาอี้รับแขกจากเชือกไนลอนที่พัฒนาขึ้นใหม นําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละและคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกาํหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย  ตาม
ทฤษฎีของ Krejcie & Morgan  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  44  คน  ผลจากการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนลอนออกแบบรูปแบบภายใตแนวคิด รูปทรงเรขาคณิต กําหนดขนาดตามขนานสัดสวน
ของมนุษยเนนเพื่อประโยชนใชสอย ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการพัฒนารูปแบบเคร่ืองเรือนประเภท
ชุดโตะเกาอี้รับแขกจากเชือกไนลอนรูปแบบใหมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.36 

  

คําสําคัญ : งานหัตถกรรม  เครื่องเรือน  เชือกไนลอน 

 

Abstract 
 This research project has two objectives to develop handicraft products from nylon ropes.       

To study the consumer satisfaction toward the development of the new type of furniture, table and 

chairs from the newly developed nylon rope. Using the tools to gather information. A consumer 

satisfaction questionnaire was developed to develop the style of furniture, table and chairs from the 

newly developed nylon rope. The data obtained were analyzed by percentage and mean. Standard 

Deviation Determining the sample by simple random sampling based on Krejcie & Morgan's theory the 

sample was 44 people. Guidelines for the development of prototypes of handicrafts from nylon ropes. 

Geometry Dimensions in parallel with human proportions. The results of consumer satisfaction 

assessment on the development of the new type of table and chair furniture from the new nylon rope 

were at the highest level of 4.36 

 
keywords : handmade,  furniture,  nylon rope 
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การประยุกตใชระบบคลัชสงกําลังในระบบปมน้ําพลังงานแสงอาทิตยชนิดตอตรง 
Developing magnetic clutch system for direct solar pumping 

 
                         วิจิตร ไสยาศรี   และ ชานนท บุญมีพิพิธ  

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร 
corresponding author e-mail : Chanon.bun@rmutr.ac.th 

  
บทคัดยอ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ผลกระทบตอการใชงานของระบบปมน้ําพลังงานแสงอาทิตยชนิดตอตรง ที่เปนการ
พัฒนาโดยภูมิปญญาชาวบานท่ีอาศัยความรูความเขาใจของตนเองโดยนํามอเตอรกระแสตรง (DC motor) ขนาด 150-500 

วัตต ทํางานไดในชวงพลังงานไฟฟาที่ผันแปร เปนตนกําลังสําหรับปมน้ําแบบลูกสูบขนาด 1 นิ้ว ใชพลังงานไฟฟาที่ผลิตจาก
เซลลแสงอาทิตยโดยตรง พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยจะผันแปรตามปริมาณรังสีอาทิตยตลอดทั้งวัน เปนผลให
พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดนั้นไมคงที่ ขณะพลังงานนอยมอเตอรจะรับเอาพลังงานน้ันสะสมไวในตัวเองจนกลายเปนความรอนที่จะ
เปนสาเหตุหลักใหอายุการใชงานและประสิทธิภาพของมอเตอรสั้นลง หรือขณะปริมาณไฟฟาเพียงพอกับการทํางานของระบบ 
มอเตอรก็ยังจะมีอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิทํางานได จึงไดประยุกตใชระบบการควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศใน
รถยนตหรือระบบคลัชแอร โดยอาศัยการเหนี่ยวนําของสนามแมเหล็กในระบบเพ่ือกําหนดการทํางานใหสัมพันธกับอุณหภูมิใน
รถยนต ซึ่งไดนําระบบดังกลาวมาพัฒนาและดัดแปลงใชกับระบบการสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยชนิดตอตรง ที่พบวาเกิดการ
สะสมความรอนในมอเตอรของระบบสูบนํ้าขณะท่ีเซลลแสงอาทิตยไมสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอตอการทํางาน ดังนั้นการใช
ระบบคลัชที่พัฒนาน้ันพบวา มอเตอรจะสามารถทํางานไดขณะปริมาณพลังงานไฟฟานอยๆ เนื่องจากคลัชตัดการทํางานออก
จากระบบปมน้ํา แตขณะพลังงานไฟฟาเพียงพอคลัชจะเชื่อมตอการทํางานของมอเตอรและระบบปมน้ําผานระบบสงกําลัง 
(สายพาน) ใหระบบสามารถสูบนํ้าไดตามปกติ  
 

คําสําคัญ : ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิต คลัช ตอตรง สะสมความรอน พลังงานไฟฟา 
 

Abstract 
 The objectives of this study impact factor of using solar water pumping. It was developed by folk 

wisdom. They used a DC motor to power rang 150-150 W with posing pump. DC motor used variable 

electrical power range from generated from the solar cell panel and used electricity generated directly 

from the Sun. The power was fluctuate from solar radiation all day. As a result, the electricity produced is 

not stable. On lower power for motor running in solar pumping system, it converts power to the heat-

energy cumulative in the motor. Heat-energy were affected to the lifetime and efficiency. On full power 

range operating system, even running time, the temperature will generate heat higher than standard time. 

So, this study will apply car electro-magnetic clutch in air-condition to solar pumping to working on the 

temperature in the car and apply to solar pumping. The result showed the heat energy were reduced 

during lower electric power and during full power the solar pumping was fully operated and it can pump 

water with efficiency.  
 

keywords : water pumping,  publication,  water body,  community  
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การศึกษาสหสัมพันธของดัชนีพืชพรรณตอความชื้นของดินในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติโคกขาว  
อําเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม 

The study a correlation of vegetation index effect to soil moisture  

in Kok Kaw national forest, Chuen Chom district, Maha SaraKham province 

   
ภาสกร  จําปางาม 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 
corresponding author e-mail : phatsakorn.jum@msu.ac.th 

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคการศึกษานี้เพ่ือสรางความสัมพันธของดัชนีพืชพรรณตอความช้ืนในดินและวิเคราะหตัวแปรเชิงพื้นที่ท่ีมี
ผลตอความช้ืนของดินในปาสงวนแหงชาติโคกขาว อําเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ความช้ืนของดิน มี
ปริมาณสูงสุด 88.2 %, ต่ําสุด 53.2 % และเฉลี่ย 70.14 % ดัชนีพืชพรรณที่เปนตัวแปรสําคัญที่มีผลความแปรผันและความ
เปลี่ยนของความช้ืนในดินคือ ดัชนี IPVI มีคาระหวาง 0.47 ถึง 0.69 และดัชนี GNDVI มีคาระหวาง 0.08 ถึง 0.34 ที่มีคา
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.238463 ท้ังสองดัชนีน้ีจึงมีนัยสําคัญกับความช้ืนของดิน  

 

คําสําคัญ : ดัชนีพืชพรรณ  ความช้ืนของดิน  การประมาณแบบกําลังสองนอยที่สุด 
 

Abstract 

The purpose of this study was to establish the relationship of the vegetation index, soil moisture 

in the Kok Kaw National Forest, Chuen Chom District, Maha SaraKham Province. The study indicated that 

soil moisture quantity maximum 88.2 % , Minimum 53.2% ,   Mean 70.14 % average 70.14 % . Vegetation 

Index are the key variables that affect the variation and change of soil moisture index is IPVI valuable 

ranged from 0.47 to 0.69 and index values between 0.08 to 0.34 with GNDVI. The coefficient of 

determination (R2) equal to 0.238463. Index IPVI and GNDVI were thus significantly to soil moisture. 

 

keywords : vegetation index,  soil moisture,  ordinary least squares (OLS) 
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การสํารวจเพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า : กรณีศึกษา พื้นที่หมูที่ 1องคการบริหารสวนตําบลอางหิน 
Water resources development survey : case study administrative organization Ang Hin 

 
จักรตรา บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา   อันวา ดอเลาะ  และ ชานนท บุญมีพิพิธ*  

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร 
*corresponding author e-mail : Chanon.bun@rmutr.ac.th 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดดําเนินการศึกษาคุณภาพของแหลงน้ําในพ้ืนที่หมูที่ 1 ขององคการบริหารสวนตําบลอางหิน อ.ปากทอ 
จ.ราชบุรี หลังจากไดรับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลงเมื่อ พ.ศ. 2557 เปนผลใหพื้นที่เกษตรกรรมและแหลงน้ําเกิดการ
ถายเปลี่ยนปริมาณนํ้าจากการไหลหลากของนํ้าและแหงขอดที่เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา ณ ชวงเวลานั้น  
ตลอดจนการขยายตัวของอุตสาหกรรมฟารมสุกร โรงงานระเบิดหินและการจัดการขยะในชุมชนจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพน้ําสะสมเปนปญหาเรื้อรัง ซึ่งไดดําเนินการศึกษาคุณภาพน้ําในชวงเวลาตอมาถึงปจจัยที่ สงผลตอการทํา
เกษตรกรรม ประกอบดวยความเค็ม (Salinity) คาการนําไฟฟา (Electric Conductivity) ปริมาณของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําใหกลายเปนคารบอนไดออกไซดและนํ้า 
(COD) และความเปนกรด-ดาง (pH) โดยไดสุมตัวอยางในพ้ืนท่ีทั้งหมด 20 แหลง ท่ีมีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําตามชวงเวลา พบวาคาเฉลี่ยทั้งหมดของตัวอยางมีคา Salinity 0.19 g/l, EC 392 μS/cm, pH 8.10 

TDS 196.41 mg/l และCOD 55.1 mg/l แสดงถึงคุณภาพของตัวอยางทั้งหมดของแหลงน้ํายังอยูภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ที่จะสามารถทําเกษตรกรรมในพื้นที่ไดแตยังไมเหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ยังไมมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะ
ของสิ่งแวดลอมในชุมชนหมู 1 ขององคการบริหารสวนตําบลอางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  

 

คําสําคัญ : แหลงนํ้า  การเกษตร  คุณภาพ  น้ํา 
 

Abstract 
The study surveyed assessment the efficiency of water resources and Variety of farmers on 

agriculture,. After being affected by the flood and drought in 2014. Subdistrict Administrative Organization 

Ang Hin, Pak Tho District, Ratchaburi Province. Randomly selected 20 reservoirs In Moo 1 Water Quality 

Analysis in Environmental Laboratory The average water quality of each parameter is as follows. 1. Salinity 

0.1902 g/l 2.Total Dissolved Solids 196.40 ppm 3.Electric Conductivity 392 μS/cm 4.COD 55.15 ppm and 

5.pH 8.10 It was concluded that 20 reservoirs quality is good. Suitable for all types of agricultural use. Or if 

the process is filtered and disinfected. Can be drinking as well. Most farmers use less water, such as 

sugarcane, papaya, legumes. 
 

keywords : Water resources,  agriculture,  quality,  water 
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การจําแนกลักษณะเฉพาะไอดีลวิภัชนัยกับชวง ของกึ่งกรุป โดยเซตยอยของชวงปด [0, 1] 

Characterizing Fuzzy Ideals with Thresholds of Semigroups  

by Subsets of the Real Closed Interval   
 

อัครพล พรมตรุษ1*  อรรพล ภมูิลา2  และ พงษพันธ จุลทา2 

1คณะครุศาสตร 2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : promtrud@gmail.com  

 

บทคัดยอ 

 ในงานวิจัยนี้  เราจําแนกลักษณะเฉพาะของไอดีลวิภัชนัยกับชวง   โดยเซตยอยของชวงปด 
ลักษณะเฉพาะของก่ึงกรุปยอยวิภัชนัย ไอดีลซายวิภัชนัย ไอดีลขวาวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัย และไอดีลภายในวิภัชนัยกับชวง

 ของกึ่งกรุปถูกศึกษาโดยเซตยอยของชวงปด   เง่ือนไขท่ีสมมูลสําหรับไอดีลวิภัชนัยกับชวง  บนกึ่ง
กรุปปรกติ กึ่งกรุปปรกติภายใน และก่ึงกรุปสลับท่ีถูกพิจารณาโดยใชเซตยอยของชวงปด   

 

คําสําคัญ : เซตวภิัชนัย กึ่งกรุป ไอดีลซาย(ขวา)วิภัชนัยกับชวง  ไอดลีวิภัชนัยกับชวง  ไอดีลภายในวิภัชนัย
กับชวง     

 
Abstract 

In this paper, we characterize fuzzy ideals with thresholds by certain subsets of the real closed 

interval . In particular, characterizations of fuzzy subsemigroups, fuzzy left ideals, fuzzy right ideals, 

fuzzy ideals and fuzzy interior ideals with thresholds of semigroups are investigated by certain subsets 

of . Equivalent conditions for fuzzy ideals with thresholds on regular, intra-regular and commutative 

semigroups are investigated by using certain subsets of .  

 

keywords : fuzzy sets, semigroups, fuzzy left (right) ideals with thresholds, fuzzy ideals with thresholds, 

fuzzy interior ideals with thresholds 
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การสรางแผนที่ความสูงเชิงตัวเลขท่ีเหมาะสมในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติโคกขาว 

อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

Tit digital elevation model mapping approach in KokKaw national forest, Chuen Chom 

district, Maha Sarakham province 

                                                                                                             ศักรินทร ฤทธิสอน 

ภาควิชาภูมสิารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 

             corresponding author e-mail : sakkarinrittison@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนท่ีความสูงเชิงตัวเลขดวยวิธีการท่ีเหมาะสม จากคํานวณและเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของขอมูลความสูงท่ีไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลและวิธีการการประมาณคาแบบชวงแตละวิธี โดยการกําหนดขนาด
ของเซลลที่แตกตางกันมีสวนตอการเปรยีบเทียบความเหมาะสมของการสรางแผนที่ความสูงเชิงตัวเลข ซึ่งแผนท่ีความสูงเชิงตัว
เลขท่ีเหมาะสมนี้ สามารถนําไปใชในงานท่ีเกี่ยวของกับการหาพื้นท่ีเหมาะสมในการสรางฝายชะลอน้ําได เพราะสามารถใชเปน
แนวทางในการดูลักษณะความสูงของพ้ืนที่ ความลาดช้ัน ดูทิศทางการไหลของน้ําวาเหมาะสมตอการสรางฝายเปนตน การ
จําแนกลักษณะของปา เพื่อแสดงใหเห็นลักษณะของปาธรรมชาติและลักษณะของปาปลูก ซึ่งกระจายตัวอยูภายในบริเวณพื้นที่
ปาสวงนแหงชาติโคกขาว โดยจําแนกดวยวิธีการ Merge ขอมูลพืชพันธุทั้งหมดเขาดวยกันและแสดงออกมาใหอยูในรูปแบบ
ของภาพ 2 มิติ ซึ่งการจําแนกลักษณะปาดวยวิธีการ Merge เปนวิธีที่จะชวยในการจําแนกขอมูลในรูปแบบของจุด (Point) 
สามารถเปลี่ยนใหแสดงออกในรูปแบบของภาพ 2 มิติ และเลือกลักษณะของทรงพุมตนไมได  การสรางแบบจําลองลักษณะภูมิ
ประเทศเชิงสามมิติ 3D โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการสรางแบบจําลอง เพื่อแสดงใหเห็นลักษณะความสูง
ต่ําของพ้ืนที่ ท่ีมีตนไมปกคุลม สามารถมองเห็นลักษณะทิศทางการไหลของน้ําได โดยการนําเอาขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร   
อื่นๆ มาซอนทับไดและเปนเครื่องมือในการแสดงผลที่ทําใหมองเห็นภาพรวมของพ้ืนที่ไดดีกวาแผนที่สองมิติอื่น ๆ สามารถใช
ประโยชนสําหรับหนวยและเจาหนาที่ ที่ดูแลพื้นที่ศึกษาปาสงวนแหงชาติโคกขาว อําเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม และ
รอยตอระหวางปาชุมชน อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 

คําสําคัญ : แผนที่ความสูงเชิงตัวเลข  การจําแนกลักษณะปา  ลักษณะภูมิประเทศเชิงสามมิติ (3D) 

 

Abstract 

This study has the objective to create the height map numeric with an appropriate method. From 

the calculation and comparison of the average of Elevation data form down the space storage, and the 

estimation of each method. By the size of the cells is different to compare the suitability of establishing 

numerical height map. The height map numerical appropriate. Can be used in jobs related to finding the 

appropriate areas to check dams. Because it can be used as a guide to see the height of the area. Floor 

slope Show the direction of flow as appropriate to create Weir, etc. The characterization of the forests to 



105

 
 

 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

illustrate the appearance of the natural forest and the characteristics of the forest planting.  Which are 

scattered within a forest area Kok Kaw. How to Merge with information, the vegetation all together and 

expressed in the form of a 2D image. The classification of forests by means of Merge is a way to help in 

the identification information in the form of a point (Point) can be expressed in the form of a 2D image 

and select the type trees. Modeling of three-dimensional spatial 3D topography by applying GIS modeling. 
To demonstrate the characteristics of high and low areas. The tree-covered, wind. Overlooking the flow 

characteristics of the water.  The use of geographic information and other overlays. And as a tool to 

display, see Overview of the area better than any other 2D map. Benefits can be used for unit and officer 

education nationa.  Kok Kaw forest areas, Chuen Chom District.  Maha sarakham Province and a the 

community forest, Amphoe Huai MEK kalasin province. 
 

keywords : digital elevation model mapping, classification of forests, topography oriented three-
dimensional (3D) 
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แบบจําลองไขปวดขอยุงลาย 

The Simulation of Chikungunya 

 

ถิรภัทร  มีสาํราญ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นครสวรรค 

corresponding author e-mail: Thiraphat.m@nsru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

แบบจําลองไขปวดขอยุงลายถูกจัดทําขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคสําหรับการสรางกระบวนการทําซ้ําของการเกิดโรค 
ดวยการใชการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรสําหรับงานระบาดวางเปนกรอบแนวคิดของการดําเนินการ และใชโมเดลตาง ๆ ที่
มีความเหมาะสม เชน โมเดลความสัมพันธของการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิเปนตน สําหรับประชากรท่ีใชในระบบจะประกอบ
ไปดวยประชากรคน ซึ่งมีจํานวนคงที่ แตประชากรยุงจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิในแตละวัน ผลของแบบจําลองจะเห็นได
วา การตอบสนองของประชากรคนน้ัน เปนไปตามสมการ SIR นั่นคือ การรับเช้ือจะมีมากขึ้นเมื่อเริ่มดําเนินการแบบจําลอง
และ เมื่อเวลาผานไป จํานวนผูติดเช้ือจะลดลงเน่ืองจากภูมิคุมกันที่ถูกสรางขึ้นเมื่อหายจากอาการปวย สวนสภาพอากาศน้ัน
สงผลตอการขยายพันธุยุง และความพรอมของเช้ือที่แพรสูคน โดยในสวนของประชากรยุงนั้นไดมีการทดสอบหาความ
สอดคลองของ 5 จังหวัด ที่นํามาใชในแบบจําลองผลท่ีไดออกมาก็มีคาอยูในระดับสูงคือ 0.445 สําหรับจังหวัดปตตานี และ
นอยสุดอยูที่ 0.401 สําหรับจังหวัดยะลา 
 

คําสําคัญ : แบบจําลอง โมเดลเอเจน ไขปวดขอยุงลาย การประมวลผลดวยคอมพิวเตอรสําหรับงานระบาด 

 

Abstract 

 The disease simulation for Chikungunya aimed to reproduce a process of the contagion by 

applying computational epidemiology as a framework and combination with necessary several models, 

such as temperature models. The groups of population in the system included human and mosquito 

population. The human population remains constant; whereas, mosquito population will vary by daily 

temperature. The results in human population were responded to SIR model with the high number of 

susceptible and decreased during simulation day because of immunity in the human population. 

Temperature affected to mosquito population and virus transformation. Especially for mosquito 

population, the correlation between mosquito and temperature was high as 0.445 for Pattani and a bit 

lower at 0.401 for Yala.  

 

keywords : simulation, agent-based modeling, chikungunya, computational epidemiology 
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การวิเคราะหเปรียบเทียบการแสดงออกของไมโครอารเอ็นเอของกุงกามกรามเมื่อถูกกระตุนดวย LPS 
Comparative analysis of miRNA expression in the giant freshwater prawn  

stimulated by LPS 
 

รัตติกรณ ธรรมสอน  รัตนสดุา ยะปอม  และ อํานาจ เพชรรุงนภา* 

คณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 
*corresponding author e-mail : amnatp@nu.ac.th 

 
บทคัดยอ 

กุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii)  เปนสัตวที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง อยางไรก็ตามปญหาโรคติดเช้ือ
ในกุงยังคงเปนปญหาสําคัญที่เปนใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในกระบวนการผลิตกุง  ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับกลไก
ระบบภูมิคุมกันของกุงกามกรามจึงมีความจําเปนตอการพัฒนาแนวทางยับยั้งโรคติดเช้ือในกุงกามกราม  ในงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อระบุและจัดจําแนกไมโครอารเอ็นเอ (miRNAs) ที่เกี่ยวของกับการตอบสนองทางภูมิคุมกันในกุงกามกราม 
โดยทําการฉีดกระตุนกุงกามกรามดวย lipopolysaccharide (LPS) และมีกลุมควบคุม คือ กุงที่ฉีด 0.85% NaCl จากนั้นจึง
เก็บตับและตับออนของกุงมาสกัด total RNA และนําไปสรางและหาลําดับของ small RNA library โดยใชเทคนิค high-

throughput sequencing ผลการทดลองพบวา สามารถระบุ miRNA ได 1,723 และ 1,580 ชนิดจาก NaCl และ LPS 

library ตามลําดับ เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของ miRNA ทั้ง 2 library พบวา มี miRNA 466 ชนิดท่ีมีการ
แสดงออกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญในกลุมที่ฉีดกระตุนดวย LPS โดย miRNA 213 ชนิดมีการแสดงออกเพ่ิมมากขึ้น 
และ miRNA 253 ชนิดมีการแสดงออกลดลง ซึ่ง miRNA เหลานี้นาจะมีบทบาทสําคัญในการตอบสนองตอระบบภูมิคุมกันของ
กุงกามกราม  

 
คําสําคัญ : ไมโครอารเอ็นเอ  กุงกามกราม  ระบบภมูิคุมกัน LPS  

Abstract 
The giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) is an economically important 

aquaculture species. However, the outbreak of bacterial and viral diseases causes an economic loss in 

prawn production. Therefore, study of the mechanism of prawn immune response is essential for 

developing the approaches to lessen the effects of prawn pathogens. In this study aimed to identify the 

immune-responsive miRNA in prawn. Some prawns were stimulated by lipopolysaccharide (LPS) and the 

others were used as control group which injected with NaCl. Hepatopancreas was subsequently collected 

for small RNA library construction and high-throughput sequencing. It was found that 1,723 and 1,580 

miRNAs could be identified from NaCl and LPS library, respectively. The differential expression analysis 

showed that 466 miRNAs were expressed differentially upon LPS injection. Of these, 213 miRNAs were 

significantly up regulated and 253 miRNAs were significantly down-regulated upon LPS, indicating that 

miRNAs might be involved in the immune response in prawn.  
 

keywords :  miRNAs, LPS, Macrobrachium rosenbergii, immune response, high-throughput sequencing 
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การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกกลุมผลิตภัณฑชุมชน โดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรม
ของทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

The designing and development of community souvenir products by blending 

between local material and local arts in Phetchabun province                                       

to support ASEAN community 

 

มานะ อินพรมม ี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ  เพชรบูรณ 
*corresponding author e-mail : mana_pcru@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุมผลิตภัณฑที่มีการดําเนินกิจกรรมอยูแลวไดพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ ทําบรรจุภัณฑที่มีเอกลักษณของทองถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมในจังหวัด
เพชรบูรณเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา จากการศึกษาบริบทชุมชนและการสํารวจความคิดเห็นของ
ชุมชนพบวาควรท่ีจะออกแบบพัฒนาและสรางตนแบบผลิตภัณฑชุมชนจากแนวคิดจากองคพระพุทธมหาธรรมราชาและ
ศิลปกรรมเมืองเกาศรีเทพ โดยใชวัสดุในทองถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ โดยตนแบบผลิตภัณฑของที่ระลึกที่ใชแนวคิดจากองค
พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมืองศรีเทพ เปนตนแบบท่ีไดผลการประเมินการออกแบบจากผูประกอบการและ
นักทองเที่ยว โดยภาพรวมทุกดานมีความเหมาะสมดี สามารถนําตนแบบไปผลิตขายใหกับนักทองเที่ยวเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน โดยการนําเอาอัตลักษณและเอกลักษณของจังหวัดมาใชใหเปนประโยชน 
 

คําสําคัญ : ของที่ระลึก  ผลิตภัณฑชุมชน  ประชาคมอาเซียน 

 

Abstract 

 This research aims to promote and support existing product groups, develop product models. 

Make your own local packaging by combining eco-friendly materials and fine art in Phetchabun to serve 

the ASEAN community. The results of the research found that based on community context study and 

community survey, the design, development and prototyping of community products should be based on 

the concept of the Phra Mahathat Thammaracha and the art of Si Thep Historical Park and using local 

materials of Phetchabun Province. The product of the souvenir is based on the concept of Phra Mahathat 

Thammaracha and the art of Si Thep Historical Park using local materials of Phetchabun Province results 

from entrepreneurs and tourists found that all aspects are good. The prototype can be produced for sale 

to tourists to serve the ASEAN community by the identity and identity of the province to use it.  

 

keywords : souvenir, community product, ASEAN community 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  กรณีศึกษา หมูบานไหลโก ตําบลหนองหลุม  
อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 The Management Information System for Managing the Village Fund 

A case study:  Banlaiko, Nonglum subdistrict, wachirabaramee district, Phichit 

 
ธัญญารตัน จันทรอยู  และ พิมรินทร คีรินทร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : thanyarat.c@psru.ac.th  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมูบาน โดยศึกษาจากหมูบานไหลโก 
ตําบลหนองหลุม อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร รวมท้ังหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการขอมูล
บริหารจัดการกูเงินกองทุนหมูบาน ท่ีพัฒนาขึ้นในโดยนําระบบสารสนเทศเขามารวมกับระบบงานเดิมใหเปนระบบอัตโนมัติ เพื่อให
ระบบสามารถทํางานไดอยางสะดวก และลดขอผิดพลาดในการทํางาน ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (web-based application) โดย
ภาษา PHP รวมกับ Bootstrap, jQuery และการจัดการระบบฐานขอมูลดวย MySQL กระบวนการทํางานของระบบ ประกอบดวย  
การจัดการขอมูลสมาชิก, คณะกรรมการกองทุนหมูบาน, การยื่นกู, การอนุมัติกูเงิน, การทําสัญญากูเงิน และการคืนเงินกู เครื่องมือใน
การศึกษาคร้ังนี้ไดแก แบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีประเมินโดย ผูเชี่ยวชาญทางดานระบบคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน 
ดวยวิธี Black box testing และกลุมผูใชงาน ระบบคือ เจาหนาท่ี คณะกรรมกรรมกองทุน และสมาชิกกองทุนหมูบาน จํานวน 20 คน 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ระบบการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเงินกองทุนหมูบาน โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา  ดานความถูกตองและประสิทธิภาพอยูในระดับดี ดานความสามารถในการทํางาน 
ของระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ดานการออกแบบระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ดานการรักษา ความปลอดภัย ระบบมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดี และผลการประเมินเพื่อหาความพึงพอใจของกลุมผูใชงานท่ีมีตอ ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมูบาน 
พบวา กลุมผูใชงานมีระดับความพึงพอใจในระดับดี ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชงานบริหารจัดการ
เงินกองทุนหมูบาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ : การพัฒนาระบบ  กองทุนหมูบาน  การจัดการ 

Abstract 

 The objective of this Special problem was an objective to develop management information system 

for Managing the Village Fund. A case study of Banlaiko, Nonglum subdistrict, wachirabaramee district, Phichit by 

integrating the information system to work simultaneously with the original operation.  Eventually, the whole 

system will be automated.  Regarding the form of web-application, the main objective of a system tends to 

provide some several profits to the organization such as enable the routine works to accomplish the tasks faster 

with more accuracy and effective, as well as reducing mistakes which often caused by (human errors). This system 

developed in the form of a web application by using PHP with Bootstrap, jQuery and MySQL have been used to 

administrate the database system.  The system process of this study were as follows:  data collection of 

membership Fund Committee Loan databased loan approval Loan agreement data Loan repayment data which 

the extent of a system was defined.  The instrument used in this research was a 5 - Point Scale questionnaire 

checked by 3 computer experts using Black box testing method. The system was used by 20 users including the 

administrators, committee and users.  Statistics used in this research were Mean and Standard deviation.  The 
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results of this research found that the effective evaluation of the developed information system carried out by 

experts regarding 4 efficiency aspects had been identified as following Usability Test: the developed system has 

obtained a good performance level. Function Test: the system has met a very good level of correctness. Function 

Requirements Test: the system has accomplished a good level of design. Security Test: the security level of the 

developed system has reached a good level.  Accordingly, the overall efficiency evaluation of the developed 

information system was a good level, and the overall evaluation resulted from uses’ satisfaction was at a good 

level. 

keywords : system development, village fund, management 
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การศึกษาการพัฒนาเกมเชื่อมตอกับ Google Analytics เพื่อการเก็บขอมูลทางการตลาด 

Game development study connected to google analytics for marketing data retention 
 

ปญญา กะลําพา*  สัณหหะพงศ ชูกะสิพันธ  และ ยอดเพชร ทองขาว 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : panya.k@psru.ac.th 

บทคัดยอ 
การศึกษาการพัฒนาเกมทั้งหมด 3 เกม ไดแก Farm bubble, Pizza, Space fighter โดยเช่ือมตอกับ Google 

Analytics เพื่อการเก็บขอมูลทางสถิติและการตลาดไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนาเกมเพ่ือเก็บขอมูลผูบริโภค ซึ่งผูวิจัยได
พัฒนาเกมแตละเกมใหที่แตกตางกัน และเผยแพรใหผูบริโภคดาวนโหลดเพ่ือเก็บขอมูลของผูบริโภค ซึ่งผูพัฒนาแอพลิเคชัน
สามารถนําขอมูลที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นไปประยุกตใชในเพื่อพัฒนาแอพลิเคชันใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ผลการ
ดําเนินงานโดยมีการวิเคราะหทั้งหมด 2 สวนคือ การพัฒนาแอพลิเคชันเกม พบวา ทั้ง 3 เกมมีปญหาที่คลายกันคือ การปรับ
ขนาดของหนาจอภายในเกม เนื่องจากสมารทโฟนแตละรุนมีความละเอียดของหนาจอตางกัน การเก็บขอมูลผูบริโภคที่ไดจาก
เกม จากจํานวนกลุมตัวอยางที่ติดตั้ง 94 ครั้ง พบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมเลนเกมประเภทเกมปริศนา ดานประเทศของ
ผูบริโภคที่ดาวนโหลดเกมผูบริโภคพบวา สวนใหญ ดาวนโหลดจากประเทศไทย  ดานเวอรชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
พบวา ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 34.3 ใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเวอรชัน 5.1  

คําสําคัญ : แอนดรอยด  ยูนิตี้  กูเกิล  แอนะลิติกส 

Abstract 
A study on game development linked to Google Analytics to collect marketing data has been 

developed to collect a useful information for game developer. Researchers have developed three games. 
Each game has a different theme and published to game consumers. Then analyze consumer information 

from all three games. Application developers can use the analyzed information to develop applications 

that meet the needs of consumers. The results of the game development to collect marketing data are 

divided into two parts: 1.) Development of game applications found that the three games have similar 

problems - adjusting the size of the screen within the game due to a different screen resolution of each 

smartphone, 2 .) Consumers' data collected from the game showed that most of the consumers, 38% , 

played games like puzzle or puzzle games. The developed games are mostly downloaded from Thailand, 

83.16% of number of download. The highest download rate of Android version is the 5.1 version, 34.3 % 
of number of consumers. 

 

keywords : android,  unity,  google analytics 
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การออกแบบเว็บไซตเพื่อการทองเท่ียวโดยใช NOSTRA Map APIs 

Designing a travel website using NOSTRA Map APIs 

 

อรณิช ปแหล*  นันทพร  สระทองปาน  จิรารัตน เอีย่มสอาด  และ พันธุธิดา ลิ้มศรปีระพันธ 

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

  
บทคัดยอ 

ปจจุบันการทองเที่ยวเขามามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งใน
เปาหมายท่ีนักทองเที่ยวทั่วโลกนิยมเดินทางมาเย่ียมชม เนื่องจากมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วัด 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองที่ผานมาของแตละยุคสมัย และวิถีชีวิต เห็นไดจากสถิติสรุป
จํานวนและรายไดจากการทองเท่ียวทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องทุกป โดยในป พ.ศ. 2560 มีรายไดจากการทองเที่ยว 2.77 ลานลานบาท  งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการประยุกตใช 
NOSTRA Map APIs หรือบริการแผนท่ีบนเครือขายอินเทอรเน็ตพรอมขอมูลแผนที่ฐาน (Base map) เพื่อออกแบบและจัดทํา
เว็บไซตแนะนําแหลงทองเที่ยวท่ีนาสนใจในภาคเหนือ ซึ่งประกอบดวย 13 จังหวัดไดแก เชียงใหม นาน แมฮองสอน เชียงราย 
ลําปาง เพชรบูรณ แพร สุโขทัย ลําพูน พะเยา พิษณุโลก นครสวรรค และ ตาก เพื่อใหนักทองเท่ียวไดศึกษาสถานท่ีทองเที่ยว
กอนออกเดินทางและ การวางแผนการทองเท่ียวไดอยางถูกตอง 
 

คําสําคัญ : NOSTRA Map APIs  บริการขอมูลแผนที่ฐาน  การออกแบบเว็บไซตเพื่อการทองเที่ยว 
 

Abstract 

 Tourism has played an important role in the country's economic development. Thailand is one of 

the most popular tourist destinations in the world due to the variety of art, culture, temples, and 

museums. The number public revenue from Thai tourists and foreign tourists coming to Thailand has 

growth every year. In the year 2060 B.E., Thailand’s tourism revenue has achieved 2.77 billion baht. This 

research presents the application of NOSTRA Map APIs or Internet mapping service with base map to 

design and make a website for the tourist attractions in Northern Thailand. Chiang Mai, Nan, Mae Hong 

Son, Chiang Rai, Lampang, Phetchabun, Phrae, Sukhothai, Lamphun, Phayao, Phitsanulok, Nakhon Sawan 

and Tak For tourists to study tourist attractions before departure Planning a trip correctly. 
 

keywords : NOSTRA map APIs, map data service base, website design for tourism 
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การเปรียบเทียบวิธีการหาคาของสมการไคลนกอรดอนและสมการไซนกอรดอน 
A Comparison the Solution of the Klein-Gordon and sine-Gordon Equations 

 
กัญญกุลณัช อานุภาพ*  และ พิลาศลักษณ ศรแกว 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  เชียงใหม  

*corresponding author e-mail : oilly020638@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาระเบียบวิธีตางๆที่ใชหาผลเฉลยของสมการไคลนกอรดอนและสมการไซนกอรดอน   โดยใช
ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอรเทอรเบชันกับการแปลงอาบูท ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท  และระเบียบ
วิธีการแกไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เพื่อทําการเปรียบเทียบวาระเบียบวิธีการทั้งสามนี้ ระเบียบวิธีใดงายตอการ
หาคามากท่ีสุด จากการหาคาทําใหพบวา  ระเบียบวิธีการแกไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เปนวิธีที่งายตอการ
แกปญหา 
 
คําสําคัญ : สมการไคลนกอรดอนและสมการไซนกอรดอน  การแปลงอาบูท  ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอรเทอรเบชัน   

ระเบียบวิธีการแยกอโดเมยีน  ระเบียบวิธีการแกไขการแยกอโดเมียน 

 

Abstract 
In  this  paper, we  study the method  of solution  the  Klein-Gordon  and  sine-Gordon  

equations  using  the homotopy  perturbation  method  and  Aboodh  transform , the  Adomian  

decomposition  method and  Aboodh  transform ,  and  the  modified  Adomian  decomposition   

method  and  Aboodh  transform. To  comparison  these  three methods. We found  that,  the  modified  

Adomian  decomposition   method  and  Aboodh  transform  are  easy to solve. 

 

keywords : Klein-Gordon and sine-Gordon Equations, Aboodh Transform, Homotopy Perturbation Method, 

Adomian Decomposition Method, Modified Adomian Decomposition Method. 
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อัลกอริทึมการคัดแยกภาพดวย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย 
An image classification algorithm using Bag of Word for security systems 
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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมสําหรับชวยในการรักษาความปลอดภัย  และเพ่ือศึกษาการ
ประยุกตใชอัลกอริทึมการคัดแยกวัตถุดวยภาพดิจิตอล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร
สํานักงาน ดวยการประยุกตใชระบบตรวจจับใบหนาและหมวกกันน็อค เมื่อมีบุคคลที่ปกปดใบหนาเขามาบริเวณที่อุปกรณรับ
ภาพสามารถตรวจจับได ระบบจะทําการคัดแยกรูปภาพที่ไดจากอปุกรณรับภาพ หากพบบุคคลผูตองสงสัยโดยพิจารณาจาก
ลักษณะการสวมหมวกกันน็อคปกปดใบหนา ระบบจะทําการแจงเตือนเพ่ือเตรียมการรักษาความปลอดภัย งานวิจัยนี้
ประยุกตใชแบ็กออฟเวิรด (Bag of Word) เพื่อคัดแยกภาพใบหนาคนและภาพหมวกกันน็อคปกปดใบหนา จากการทดลองคัด
แยกภาพใบหนาและภาพหมวกกันน็อค 206 ภาพ พบวาอัลกอริทิมคัดแยกภาพดวยแบ็กออฟเวิรดสามารถตรวจคัดแยกภาพ
คนท่ีไมสวมหมวกกันน็อคถูกตองแมนยํารอยละ 94.2 คัดแยกภาพคนที่สวมหมวกกันน็อคปกปดใบหนาไดถูกตองแมนยํา     
รอยละ 84.3 

 
คําสําคัญ : อัลกอริทึมคัดแยกภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย  แบ็กออฟเวิรด 

  
Abstract 

This paper aims to study image classification algorithm using digital image and develop an 

algorithm for building security system.  For security reason, system should alert when image acquiring 

machine found persons cover their face with helmet.  This paper applies Bag of Word algorithm to 

recognize and classify images of faces and helmets.  The detection system has been tested with 206 

images of faces and helmets.  The experimental result showed that the proposed face/ helmet 

classification algorithm achieved 94.23% of accuracy when tested with face without helmet images, and 

84.3 % of accuracy when tested with helmet images.  
 
keywords : image classification algorithm, security system, Bag of Word 
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การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลเมื่อใชน้ํามันดีเซลจากขยะพลาสติก 
A study on engine performance of a diesel using plastic waste derived diesel 

 
                         คงเดช พะสีนาม1* ธันวมาส กาศสนุก1 และ วีรชัย อาจหาญ2 

1คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
2สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี นครราชสีมา 

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

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว โดยใชน้ํามันดีเซลที่ไดจากขยะพลาสติก 100% 

(P100) กับน้ํามันดีเซลเชิงพาณิชย และเปรียบเทียบผลที่ไดกับน้ํามันดีเซลเชิงพาณิชย จากการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต
พบวา น้ํามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีคาแรงบิดและกําลังเบรคของเครื่องยนตต่ํากวาน้ํามันดีเซลเชิงพาณิชยประมาณ 3% ที่
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต 2,200 rpm แตมีอัตราการใชเชื้อเพลิงนอยกวา ทําใหมีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะต่ํากวา
เพียง 2% โดยสรุปพบวา น้ํามันดีเซลจากขยะพลาสติกเปนพลังงานทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพในการนํามาทดแทนน้ํามันดีเซล
เชิงพาณิชยได โดยไมตองทําการดัดแปลงเครื่องยนตและสามารถนํามาประยุกตใชกับงานทางดานการเกษตรได 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะของเครื่องยนต  เครื่องยนตดีเซล  น้ํามันดีเซลจากขยะพลาสติก 

 

Abstract 
 The purpose of this research is to study on performance of a single-cylinder diesel engine using 

plastic waste derived diesel oil 100% (P100) with commercial diesel fuel. Then the results were compared 

with those from commercial diesel. The performance test showed that the P100 decreased torque 

approximately 3% compared to commercial diesel at 2,200 rpm. However, the engine consumed less fuel 

when tested with plastic oil, resulting in only 2% drop for specific fuel consumption (SFC). Overall, plastic 
waste derived diesel oil is a potential alternative fuel for commercial diesel replacement without any 

required engine modification and can be used in a variety of agricultural application.  

 
keywords : engine performance, diesel engine, waste derived diesel 
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การประยุกตใช Deep learning เพื่อคัดแยกภาพ ชาย-หญิง 
Male-female classification using deep learning 

 
ณัฐพงศ  พรสุทธิพันธุ* พันธุธิดา  ลิ้มศรปีระพันธ  จิรารัตน  เอี่ยมสอาด  และ ชิตณรงค  เพ็งแตง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : natthapong.p@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

การรูจําคุณลักษณะและการคัดแยกชาย - หญิงดวยภาพดิจิตอล เปนประโยชนอยางมากในการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย เชน ระบบความปลอดภัยสําหรับสถานศึกษาประเภทหญิงลวน และระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับหอพัก
หญิง หากพบวาบุคคลเพศชายเขามาบริเวณหอพักหญิงหรือสถานที่ที่สงวนไวสําหรับเพศหญิงแลวนั้นระบบรักษาความ
ปลอดภัยจะตองแจงเตือนผูดูแลได งานวิจัยนี้เสนอวิธีการคัดแยกชาย -หญิงดวยภาพดิจิตอลใชเทคโนโลยีประมวลผลภาพ
รวมกับการเรียนรูเชิงลึก เพื่อเปนสวนหนึ่งของการประมวลผลของระบบรักษาความปลอดภัย ภาพที่ใชในการทดสอบ
ประกอบดวยภาพชาย-หญิง จํานวน 100 ภาพ จากการผลการทดลองพบวาวิธีการคัดแยกชาย-หญิงดวยภาพดิจิตอลใช
เทคโนโลยีประมวลผลภาพรวมกับการเรียนรูเชิงลึกมีประสิทธิภาพการคัดแยกภาพชาย-หญิง ไดถูกตองแมนยํา 98 % 

 

คําสําคัญ : เทนเซอรโฟร  การคัดแยกชาย-หญิง  การเรียนรูเชิงลึก 

 

Abstract 
A male-female recognition system is a very useful technic to develop a security system such as 

security systems for school of girls, and a woman dormitory. A high quality of security system should 

consist of two main parts; a high quality hardware and a smart software. This paper presents the applying 

of deep learning to recognition man-woman from digital image. The algorithm has been test with 100 

man-woman images. The experimental result validate the performance of the proposed man-woman 

recognition using deep learning at 98% of accuracy. 

 

keywords : tensor flow, male-female classification, deep learning 
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-ไอดีลวิภัชนัยของก่ึงกรุปไตรภาคในเทอมของเซตยอยของ  
On -fuzzy ideals of ternary semigroups in terms of subsets  

of the real closed interval   
 

                                                          อุมาพร สุขมามอญ1  วราพร สีหะวงษ1  และ พงษพันธ จุลทา2,*     
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*corresponding author e-mail : pongpun.j@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
ในงานวิจัยนี้  เราจําแนกลักษณะเฉพาะ -ไอดีลวิภัชนัยของกึ่งกรุปไตรภาคในเทอมของเซตยอยของชวงปด

  ไดพิจารณา -กึ่งกรุปยอยวิภัชนัย -ไอดีลซายวิภัชนัย -ไอดีลขวาวิภัชนัย -เลทเทอรอลไอดีล
วิภัชนัย และ -ไอดีลวิภัชนัยของก่ึงกรุปไตรภาคโดยใชเซตยอยของ   เราไดเง่ือนไขที่จําเปนและเพียงพอสําหรับ 

-ไอดีลวิภัชนัยบนกึ่งกรุปไตรภาคสลับทีใ่นเทอมของเซตยอยของ  

คําสําคัญ : เซตวิภัชนัย  กึ่งกรุปไตรภาค  กึ่งกรุปไตรภาคสลับที ่ -ไอดีลวิภัชนัย 

Abstract 
In this paper, we characterize -fuzzy ideals of ternary semigroups in terms of certain subsets 

of the real closed interval . In particular, we investigate -fuzzy subsemigroups, -fuzzy left 

ideals, -fuzzy right ideals, -fuzzy lateral ideals and -fuzzy ideals of ternary semigroups by 

using certain subsets of . Necessary and sufficient conditions for -fuzzy ideals on commutative 

ternary semigroups are given in terms of certain subsets of .  

 

keywords : fuzzy sets, ternary semigroups, commutative ternary semigroups, -fuzzy ideals 
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ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบานสะอาดและวัดสงเสริมสุขภาพ 
A spatial information system for assessing clean house and temple health promotion 

นฤมล นนทะนํา1 และ อรสา  เตตวิัฒน2*  
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมนิบานสะอาดและวัดสงเสริม
สุขภาพ โดยการศึกษาเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  และทําการสอบถามความตองการของ
ระบบจากเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 3 และบุคคลท่ัวไป จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวยยูเอม็แอล 
ประกอบดวย 3 ไดอะแกรมในการออกแบบระบบเชิงวัตถุ คือ แผนภาพ  Class Diagram Use Case Diagram และ 
Sequence Diagram แล วทํ าการออกแบบ  User Interface แล วนํ า ไปพัฒ นาระบบ  โด ย ใช โป รแกรม  Adobe 

Dreamweaver CS6 และ QGIS ภาษาที่ใช PHP HTML5 CSS และใช Bootstrap ในการจัดรูปแบบเว็บแอปพลิเคช่ันแบบ 
Responsive และใช QGIS จัดทําแผนท่ี จากนั้นนําไปทดลองใชโดยเจาหนาท่ีศูนยอนามยั ท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค จํานวน 11 

คนและบุคคลทั่วไปจํานวน  14 คนผลการประเมินพบวาผูใชระบบมีความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.18 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 ซึ่งแสดงวาระบบนี้สามารถประมวลผลการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตอง งายตอการ
ใชงานรวมท้ังชวยในการรวบรวมขอมูลผลการประเมินในแตละพื้นท่ี 

คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่  การประเมิน  บานสะอาด  วัดสงเสริมสุขภาพ  

Abstract 
This study aimed to investigate and develop a spatial information system for assessing clean 

house and temple to health promotion.  This study started from reviewing documents and research 

related to clean house and temple health promotion. After that, we interviewed staffs from health center 

3 about the system requirements. Next, data was analyzed using the Unified Modeling Language (UML) 
which consisted of 3 diagrams:   class diagrams, use case diagram, and sequence diagram.  Then, user 

interface was designed.  After that, the system was developed using Adobe Dreamweaver CS6, PHP, 

HTML5, CSS. Also, Bootstrap was used to format responsive web application and QGIS was used for doing 

map presentation. After that, the system was tested by 11 health support staffs and 12 general users. The 

results showed that users indicated a high level of satisfaction (average score of 4.18, with a standard 

deviation of 0.44) . It can be concluded that this system can be used efficiently and accurately.  It was 

easy to use as well as help in gathering assessment results in each area. 

keywords : spatial information system, assessment, clean house, temple health promotion 
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*corresponding author e-mail : wasana_k@rmutl.ac.th 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการขอมูลสุขภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสามหลัง ซ่ึงเดิมมีการจัดเก็บ

ขอมูลในรูปแบบของการจดบันทึกลงในกระดาษ ทําใหยากตอการเก็บรักษา การคนหา การแกไขขอมูล และการเรียกดูขอมูลในเวลาท่ีตองการใช
งานแบบทันที ผูวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารจัดการขอมูล และแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดขึ้นมา โดยมี
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรม Phpstorm ใชในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต โดยใชภาษา HTML5, PHP, CSS และ 
JavaScript ใชโปรแกรม Android Studio และภาษา Java เพ่ือออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด และใช MySQL 

ในการจัดการฐานขอมูล ในระบบน้ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ สามารถจัดการหรือเรียกดูขอมูลรายงานตางๆ จัดการงบประมาณ 
และอนุมัติคําขอตางๆ พยาบาลวิชาชีพสามารถจัดการขอมูลการยืม-คืนครุภัณฑ การเบิกเวชภัณฑ ขอมูลการตรวจ การนัดหมายผูปวย และการ
ออกรายงานตางๆ เภสัชกรสามารถจัดการขอมูลเวชภัณฑ การจายยา การขอเบิกงบประมาณ และการออกรายงานตางๆ เจาหนาที่บันทึกขอมูล
สามารถจัดการขอมูลสุขภาพของคนในชุมชน และผูที่มารับบริการ และอาสาสมัครประจําหมูบานสามารถจัดการขอมูลสุขภาพของคนในชุมชนได  
เมื่อพัฒนาระบบเรียบรอยแลวและไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบพบวา ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอประสิทธิภาพของ
ระบบและการออกแบบสวนตอประสาน และความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอการสนับสนุนการทํางานและประโยชนของระบบ เกณฑประเมินสวน
ใหญมีความพึงพอใจมาก 

คําสําคัญ : ระบบบริหารจัดการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ขอมูลสุขภาพ   

Abstract 
 This research developed Health Management System and Android application of Bansamlang Health Promoting 

Hospital. Originally health information stored in the paper form. It is difficult to search and browse when staffs want to use 

it immediately. Researchers have designed and developed a website management system and android application. To 

easily use for Bansamlang Health Promoting Hospital staffs. Phpstorm is used to design and develop website using HTML5, 

PHP, CSS and JavaScript. Android Studio and Java used to develop mobile application. And, MySQL used to manage the 

database. In this system, the director can manage or retrieve report data. Manage budget and approve requests. Nurses can 

handle borrowing and returning information. Manage information and retrieve the report. Pharmacists can manage drug 

information, drug dispensing, budget requesting. And manage the health information of people in the community. Village 

volunteers can manage the health information of people in the community. Once the system has been developed, The 

results of the user satisfaction evaluation on the system performance and the interface design are good and the user 

satisfaction evaluation on the support and functionality of the system is good. Health management system of Bansamlang 

Health Promoting Hospital can respond to the using of staffs as well. Helping for manage the health information of people 

in effectively. 

keywords : management system, health promoting hospital, health 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอยหลอ  ในการพัฒนาเว็บไซตและ
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อชวยอํานวยความสะดวกรวดเร็วและลดขอผิดพลาดของในการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานนั้น 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 38 คนเปนผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน พนักงาน จํานวน 1 คน สภา อบต. จํานวน 26 

คน และสมาชิกกองทุน จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบเลือกใชโปรแกรม Phpstorm และภาษา PHP  และการจัดการระบบ
ฐานขอมูลดวย MySQL  ใชโปรแกรม Android Studio  เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน  และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม  มีการวิเคราะหขอมูลไดใชคาความถี่และ
รอยละ  ผลการพัฒนาระบบคร้ังนี้ พบวาสวนของระบบงานไดระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัด
เชียงใหม ที่สามารถชวยงานไดตรงกับความตองการของผูดูแลระบบมากที่สุด คือ ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบการประเมินความพึง
พอใจท่ีมีตอระบบพบวาผูประเมินมีความพึงพอใจในความถูกตองของการประมวลผล ในระดับความพึงพอมากท่ีสุดที่คาเฉลี่ย รอยละ 71.1 ดาน
การออกแบบ การประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบพบวาผูประเมินมีความพึงพอใจในความสวยงาม ความทันสมัยและหนาสนใจของหนาโฮมเพจ
และแอพพลิเคชั่น ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดท่ีคาเฉลี่ย รอยละ 60.5 ดานการสนับสนุนและการใหบริการการใชงานการประเมินความพึง
พอใจที่มีตอระบบพบวาผูประเมินมีความพึงพอใจ ในความรวดเร็ว ในระดับความพึงพอมากท่ีสุดที่คาเฉลี่ย รอยละ 60.5 ไดระบบบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ที่จัดทําขึ้นสามารถนําไปใชกับกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ : ระบบบริหารจัดการ  กองทุนสวัสดิการชุมชน  อําเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม 
 

Abstract 
            The purpose of this study was to develop the management system of Doi Loi Community Welfare Fund. To 

develop  website and Android application. To help facilitate speed and reduce errors in the operation and  more  effective. 

There are 38 samples consist of 1 administrator, 1 staff, 26 council members, and 10 fund members. The tools used to 

develop the system are Phpstorm, PHP language and manage the database with MySQL. Use Android Studio to design and 

develop applications. The satisfaction questionnaire   on the development of the welfare fund management system in Doi 

Lo Sub-district were analyzed using frequency and percentage. The development of this system found that the part of the 

system has managed the community welfare fund in Doi Lo district. The efficiency and benefit of the satisfaction evaluation 

system. At the most satisfactory level, the average design 71.1 percent. Evaluation of satisfaction  with  the modernization 

and attention pages of homepage and applications. The highest level of satisfaction was found in the satisfaction level of 

60.5 percent. Support and  service utilization. The satisfaction rating on the system found that the evaluators were satisfied 

at the highest level of satisfaction 60.5%. Community Welfare Fund management system can be applied to the target 

audience effectively. 

 
keywords : management system, Chiang Mai province 
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สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูโครงการในพระราชดําริดานพลังงานดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง   
Multimedia for learning the royal initiative projects on energy with  

augment reality technology 
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2คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค นครสวรรค  
*corresponding author e-mail: orasa.t@nsru.ac.th 

บทคัดยอ 
      โครงการในพระราชดําริดานพลังงานทดแทนเปนโครงการที่มีความสําคัญและจําเปนเนื่องจากเปนพลังงานทางเลือกที่จะ
มาใชแทนพลังงานที่มีอยูและกําลังจะหมดไป วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู
โครงการในพระราชดําริดานพลังงานดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยการศึกษานี้เริ่มจากการเก็บขอมูลทั้งในหนังสือ เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากในเว็บไซตของโครงการในพระราชดําริ จากน้ันทําการสอบถามความตองการของผูใช และนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียพลังงานทดแทนในรูปแบบ AR : Augmented Reality โดยใชโดย
โปรแกรม  Adobe Illustrator CS6 , Adobe Photoshop CS6  และโปรแกรม Adobe Animate CC จากนั้นทําสื่อ
มัลตมิีเดียที่ทําขึ้นมาแสดงในโปรแกรม Zappar เพื่อนําไปเผยแพรใหผูที่สนใจเขาถึงไดงายและสะดวกมากข้ึนโดยการสแกนจุด 
Marker ในอินโฟกราฟก (Infographics) จากนั้นนําไปทดลองใช และทําการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงานจํานวน 30 คน
ผลการศึกษาพบวาผูใชมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.37 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาสื่อมัลติมีเดียนี้ชวยในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งยัง นาสนใจ สะดวก รวดเร็ว และงายตอ
การใชงาน 

คําสําคัญ :   โครงการในพระราชดําริ  พลังงานทดแทน  เทคโนโลยีเสมือนจริง  สื่อมัลติมีเดีย 

Abstract 
      Royal Initiative Project about renewable energy is important and necessary because renewable energy 

is a choice to replace energy that can be exhausted.  The objective of this study was to study and 

develop a multimedia for learning the royal initiative projects on energy with augment reality technology. 
This study started from collecting data from books, documents, related research and website of Royal 

Initiatives Projects about energy. Next, user's requirements were conducted and data was analyzed and 

designed.   After that the multimedia about renewable energy was developed in a form of Augmented 

Reality by using Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6, and Adobe Animate CC. Next, multimedia 

was presented by Zapper program in order to publish to people who were interested in energy.  This 

program is easy to use by scanning maker point in infographics.  Then, the multimedia was tested and 

evaluated by 30 users. The evaluation result showed that users were satisfied with this multimedia at a 

high level with the average score of 4.37 and standard deviation of 0.67. This showed that this multimedia 

can help people in learning energy more efficient. This multimedia also is more interesting and can be 

easy to use and convenient.  
  

keywords : royal projects, renewable energy, augmented reality multimedia 
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บทคัดยอ 

         การศึกษาการกระจายตัวของเฟรน ในวนอุทยานนํ้าตกตาดสูง โดยใชระบบภูมิสารสนเทศ พื้นท่ีศึกษามีเน้ือท่ีประมาณ 4,900 ไร 
โดยการวางแปลงสํารวจชั่วคราวขนาด 40x40 เมตร จํานวน 62 แปลง และในบริเวณพื้นท่ีสําคัญ ๆ เชน นํ้าตก พบเฟรน 14 ชนิด 9 
วงศ แบงตามลักษณะถิ่นอาศัยได 3 แบบ ไดแก ขึ้นบนดิน จํานวน 7 ชนิด ขึ้นบนหิน จํานวน 1 ชนิด และมีลักษณะถ่ินอาศัยมากกวา 1 
แบบ จํานวน 6 ชนิด พื้นท่ีพบความหลากหลายของเฟรนมากท่ีสุด คือ บริเวณหนวยวนอุทยานนํ้าตกตาดสูง พบจํานวน 4 ชนิด  จาก
การวิเคราะหความหนาแนนดวยวิธีการ (Kernel Density) พบวา บริเวณท่ีใกลแหลงนํ้าจะมีการเกิดของเฟรนจํานวนมากและ
หลากหลาย คอนขางมีการกระจายตัวหนาแนน โดยเฟรนท่ีมีการเกิดใกลแหลงนํ้ามากท่ีสุด มี 3 ชนิดคือ หูควาก (Adiantum 
philippense L.) พบบริเวณนํ้าตกลาดยาว กระปรอกหางแมว (Asplenium confusum Tard. & Ching) พบบริเวณนํ้าตกตาดสูงและ 
บริเวณตาดกอม กระแตไตหิน (Drynaria bonii H. Christ) พบบริเวณทางขึ้นนํ้าตกตาดสูง และน้ําตกลาดยาด โดยพบอยูหางจากแหลง
นํ้าไมเกิน 100 เมตร เปนปาเบญจพรรณสวนใหญและปาเต็งรังบางสวน ชุดดินเปนสภาพพื้นท่ีลาดชันเชิงซอน ซ่ึงเปนจุดท่ีมีความอุดม
สมบูรณและใกลแหลงนํ้า แสดงวาเฟรนท้ังสองชนิดน้ีเปนเฟรนท่ีชอบความชื้นและอากาศเย็น ในพื้นท่ีบริเวณแปลงท่ี 47  เฟรนท่ีพบ คือ 
ลิเภาใหญ (Lygodium flexuosum (L.) Sw.) เปนพืชท่ีชอบพื้นท่ีแหง บริเวณแปลงท่ี 6 ยอดภูมะตูม ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีความสูงและ
อากาศชื้น เฟรนท่ีพบคือ กูดหางคาง (Pteris biaurita L.) หางจากแหลงนํ้ามากกวา 400 เมตร เปนปาเบญจพรรณ ชุดดินสภาพพื้นท่ี
ลาดชันเชิงซอน เปนชนิดท่ีตองการความชื้นสูง แสดงวา ตนหูควาก ตนกระปรอกหางแมว กระแตไตหิน กูดหางคาง เปนเฟรนท่ีมี
ความสําคัญตอระบบนิเวศในปาวนอุทยานนํ้าตกตาดสูง สวนเฟรนท่ีมีพบไดนอย เช น กูดใบเล็ก (Adiantum zollingeri Mett. Ex 

Kuhn) กูดหางนกกะลิง (Microsorum pteropus (Blume) Copel.) ผักปกไก (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) เปนพืชท่ีพบ
เฉพาะถ่ิน พรรณพืชเหลาน้ีสมควรท่ีจะอนุรักษไว ในสังคมปาวนอุทยานนํ้าตกตาดสูง ซ่ึงอนาคตมีแนวโนมวาอาจจะสูญพันธุไปได 

คําสําคัญ : การกระจายตัว  เฟรน  วนอุทยานนํ้าตกตาดสูง 

Abstract 

 According to the study on the distribution of ferns in Tat Sung Waterfall Forest Park by using Geo-

informatics by plotting 62 temporary beds of 40x40m and in some important areas such as waterfalls, 14 kinds of 

ferns are found in 9 families divided into 3 habitants; 7 kinds grown in soil, 1 kind grown in rock, and 6 kinds have 

more than 1 habitant. The surveyed area finding the most varieties of ferns is the area of Tat Sung Waterfall 

Forest Park Unit for 4 kinds. In the area of Tat Sung Waterfall Forest Park, it is found that from the analysis on the 

fern density using the method of Kernel Density, the area near the water sources have a lot of and various ferns 

with the dense distribution. The ferns grown nearest the water sources are in 3 kinds; Adiantum philippense L. 

found in the area of Lat Yao Waterfall, Asplenium confusum Tard. & Ching found in the area of Tat Sung Waterfall 

and Tat Kom, Drynaria bonii H. Christ found in the area of entry to Tat Sung Waterfall and Lat Yao Waterfall. They 

are found far from the water sources for not over 100 meters. The forests are mostly mixed forests and partly dry 

dipterocarp forests. The soil set is in the layered slope area which is the abundant point near the water sources. It 
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represents that these two kinds of ferns like humidity and cold weather. In the area of 47 bed, the found ferns 

are Lygodium flexuosum L. Sw. which are the plants liking the dry area. In the area of 6 bed at the top of Matum 

Hill which is the area with altitude and humidity, the found ferns are Pteris biaurita L. found far from the water 

sources for over 400 meters. The forests are evergreen forests. The soil set is in the layered slope area requiring 

the high humidity representing that Adiantum philippense L., Asplenium confusum Tard. & Ching, Drynaria bonii H. 

Christ, and Pteris biaurita L. are the ferns having significance to the ecological system in Tat Sung Waterfall Forest 

Park. The ferns rarely found are Adiantum zollingeri Mett. Ex Kuh , Microsorum pteropus Blume Copel. , Pyrrosia 
adnascens Sw. Ching. Which are local plants. These plants should be conserved in the Tat Sung Waterfall Forest 

Park and in the future they are likely to extinct.  

keywords : distribution, ferns, tat sung waterfall forest park 
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สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรูและสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดนาน 
Augmented reality multimedia for learning and promoting  

Community–Based tourism of Nan province   
 

สุนิษา เจนจบ1 และ อรสา  เตติวฒัน2*  
1คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก  

2คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นครสวรรค  
*corresponding author e-mail : orasa.t@nsru.ac.th 

บทคัดยอ 
 การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยคํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และ
วัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน ดังนั้นการทองเที่ยวโดยชุมชนจึงเปนสิ่งที่ควรสงเสริม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค
เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพ่ือการเรียนรูและสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนาน การศึกษานี้
เริ่มจากการเก็บขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากในเว็บไซต เพื่อใชขอมูลในการออกแบบส่ือ
มัลติมีเดียการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนานในรูปแบบ AR : Augmented Reality โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator 

CS6  Adobe Photoshop CS6  และโปรแกรม Adobe Animate CC จากนั้นนําสื่อมัลติมีเดียที่ทําขึ้นมาแสดงในโปรแกรม 
Zappar เพื่อนําไปเผยแพรใหผูที่สนใจเขาถึงไดงายและสะดวกมากขึ้นโดยการสแกนจุด Marker ในอินโฟกราฟก 
(infographics) แลวนําไปทดลองใช และทําการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชจํานวน 30 คนผลการประเมินพบวาผูใชอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่งแสดงใหเห็นวาสื่อมัลติมีเดียเสมอืนจริงนี้สามารถชวยใหการ
เรียนรูและสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนานมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และงายตอการใชงาน 

คําสําคัญ : การทองเที่ยวโดยชุมชน  สื่อมัลติมีเดีย  เสมือนจริง  จังหวัดนาน  

Abstract 
Community-based tourism is managed by the community for the community, taking into account the 

sustainability of the environment, society and culture in order to educate visitors.  Thus, community –based-
tourism is something that should be promoted. The objective of this study was to design and develop a virtual 

multimedia for learning and promoting community–based tourism of Nan province.  This study began with the 

collection of information from books, documents, related research, and web sites.  Then, this information was 

analyzed and designed in a form of augmented reality using the program Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop 

CS6 and Adobe Animate CC. Next, Zappa program was used for presenting the multimedia in order to publish to 

people who were interested in travelling to Nan province. This program can be easily accessed and convenient by 

scanning Marker point in infographics. Next, the multimedia was tested and evaluated by 30 users. The evaluation 

result showed that users were satisfied with this multimedia at a high level with the average score of 4.17 and 

standard deviation of 0.71.  The evaluation result showed that this multimedia can help to learn and promote 

community-based-tourism in Nan community effectively. It is convenient, fast and easy to use.  

keywords : community–based tourism, multimedia, augmented reality, Nan province   
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การจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยใชเว็บไซต  
สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 

Teaching and learning management in database system development subject  

by web-site for junior students in computer technology program,  

industrial technology faculty, Kamphaengphet Rajabhat University Maesot 

 กฤติเดช จินดาภัทร1 สามารถ ยืนยงพานิช1 และ ศศิกัญชณา บุญนาค2*  
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร แมสอด  

 *corresponding author e-mail : sasikanchanar-b@hotmail.com  

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยใช เว็บไซตสําหรับนักศึกษาชั้นปที 3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถใน
การเขาถึงขอมูลผานเว็บไซตจากกลุมผูเรียนท่ีเปนนักศึกษานักศึกษาชั้นปที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจํานวน 30 คน ใช
เครื่องมือ แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเว็บไซต สถิติท่ีใชในการวิจั ยไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางไมอิสระ  (T-Test For Dependent Sample) ผลการวิจัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผล
การประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนผานเว็บไซต รายวิชาการวิชาการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูท่ี 4.50 อยูในระดับพอใจมาก 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานขอมูล เว็บไซต  

Abstract 

 The objectives of this study for comparing the achievement of junior students in Computer Technology 

program, Industrial Technology faculty, Kamphaengphet Rajabhat university Maesot between before and after 

learning and for studying the satisfaction in teaching and learning management in Database System Development 

subject by web-site for junior students in Computer Technology program, Industrial Technology faculty, 

Kamphaengphet Rajabhat university Maesot for developing ability to reach the information by web-site from 30 

junior students, Computer Technology program, used the before and after tests, students’ satisficed estimating 

form that had to web-site and  statistic for this research consist of percentage, average and standard deviation of 

depependent sample ( t-test for depependent sample).  The research result was found comparing the 

achievement of junior students in Computer Technology program, Industrial Technology faculty, Kamphaengphet 

Rajabhat university Maesot having the result after studying higher than before studying by the statistically 

significant was 0.05 and studying the satisfaction in teaching and learning management by web-site in Database 

System Development subject after studying having average of the satisfaction was 4.50 in highly satisfied level. 

 

keywords : teaching and learning management, database system development subject, web-site 
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บริหารสวนตําบล อางหิน อ.ปากทอ จ. ราชบุรี  

Dissemination of potential development of solar water pump in agricultural - case 
study : anghin village, Pakthor, Ratchaburi 

  

ธรรมนญู  เพชรศรี*  และ  ชานนท บุญมีพิพิธ 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร                
*corresponding author e-mail : chanon.bun@rmutr.ac.th  

   

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การเผยแพรการพัฒนาศักยภาพการสูบน้ําแบบปมมีหนาคลัทซดวยพลังงานแสงอาทิตยใหเหมาะสม
สําหรับการ ใชงานสําหรับครัวเรือนภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้เครื่องสูบน้ําแบบปมมีหนาคลัทซดวยพลังงานแสงอาทิตยได
พัฒนาข้ึนเพื่อลดการ สะสมความรอนในมอเตอรดวยระบบการตัดตอระบบสงกําลังแมเหล็กของมอเตอรแบบไฟฟากระแสตรง
ดวยหนาคลัทซ เพื่อ เปนขอมูลสําหรับการเลือกใชงานของอุปกรณสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเปนตนแบบ ในการใชงานท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนคาใชจายทางดานพลังงาน และ
เพื่อเปนทางเลือกหน่ึงที่นําไปสูการพัฒนาพลังงานทดแทนใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนตอประชาชน และ
ประเทศชาติใหยั่งยืนตอไป    
 
คําสําคัญ : แผงเซลลแสงอาทิตย  เครื่องสูบนํ้า  เกษตรกรรม  ภัยแลง  เทคโนโลยีชนบท  
 

Abstract 
  Research on Dissemination of potential development of solar water pump in agriculture with new 

design of water pump with new developed engine cluth in order to reduce accumulated heat in direct 

current electrical motor.  It is developed to be an alternative solar water pump for local farmer in rural 

area in order to test the performance and collect data for optimum equipment selection, Reduce energy 

costs and promote Environmental protection for agricultural households. This alternative energy for water 

pump leads to the development of energy that can be used to increase the benefits to the people and to 

be sustainable development of Thailand agricultural village.  

 

keywords : solarcell, water pump, agricultural, rural technology, direct solar pumping 
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เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ําอัตโนมัติสําหรับตูเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ํา 
Automatic water temperature controller for aquatic plants 

 

เทิดพันธุ ชูกร*  และ ภิญโญ ชุมมณ ี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 
corresponding author e-mail : terdpun@nsru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
บทความน้ีเสนอการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน้ําอัตโนมัติสําหรับตูพรรณไมน้ําดวยอุปกรณเทอร

โมอิเล็กทริก โดยสามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทั้งรอนและเย็นไดโดยอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟาในการสลับขั้วบวกและลบของ
แหลงจายแรงดันไฟเลี้ยงไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อทําหนาที่ในการเพิ่มและลดระดับอุณหภูมิของน้ําภายในตูเพาะเลี้ยง 
ผลการทดลองพบวาพรรณไมน้ําไสปลาไหลท่ีอยูในตูเพาะเลี้ยงที่มีการควบคุมอุณหภูมิระหวาง 20.0 - 22.5 องศาเซลเซียสมี
การเจริญเติบโตที่สูงกวาเมื่อเทียบกับตูเพาะเลี้ยงที่ไมมีการควบคุมอุณหภูมิอยูเทากับ 41.67 เปอรเซ็นต ขณะทํางานเคร่ือง
ควบคุมอุณหภูมิน้ําอัตโนมัติที่ออกแบบมีคาเฉลี่ยการกินกําลังงานทางไฟฟาเทากับ 350 วัตต 
 

คําสําคัญ : ระบบควบคุมอุณหภูมิ เทอรโมอิเล็กทริก ตูเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ํา 
 

Abstract 
 This paper presents the design and development of the automatic water temperature controller 

for aquatic plants with thermoelectric devices. The heat and cold exchange can be exchanged by 

electrical properties to switch the positive and negative of the DC power supply voltage by electronic 

means, increase and decrease the water temperature inside the aquatic plants. The results were shown 

that the temperature of cultured Barclay-longfolia from 20.0 to 22.5 ° C, compared to 41.67 percent in 

the uncultured aquatic plants, when running the automatic water temperature controller have average 

power consumption of 350 watts. 
 

keywords : temperature control system, thermoelectric, aquatic plants 
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การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา Microfilaria ในแรงงานตางดาวสัญชาติพมา โดยวิธี modified 
Knott’s concentration และ capillary tube technique 

Comparison of microfilaria Diagnosis in Myanmar immigrant laborers  by modified 
Knott’s concentration and capillary tube technique 

 
นเรศ พูลอนันต* และ นิสารัตน พลูอนันต 

กลุมงานเทคนิคการแพทย  โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ  นครสวรรค 
*corresponding author e-mail : kanava@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
การอพยพของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเขามาสูประเทศไทยอันเนื่องจากความตองการแรงงานท่ีมีราคาถูกของ

นายจาง มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของโรคติดตอมากมาย โดยเฉพาะโรคเทาชาง ซึ่งเปนโรคที่มีสําคัญทางสาธารณสุข
ของประเทศไทย โรคน้ีเกิดจากเช้ือหนอนพยาธิโรคเทาชาง ท่ีสําคัญคือ Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi  
หนอนพยาธิโรคเทาชางตัวเต็มวัยหลังการผสมพนัธุ เพศเมียจะออกลูกเปนไมโครฟลาเรียจํานวนมาก และจะมียุงเปนพาหะนํา
โรคไปแพรเช้ือตอ ผูติดเช้ือสวนใหญมักไมแสดงอาการ จึงเปนการยากท่ีจะคนหาผูติดเช้ือ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีที่ใชในการตรวจหาไมโครฟลาเรีย (Microfilaria) ในเลือด ระหวางวิธี modified Knott’s 

concentration และ capillary tube technique จากแรงงานตางดาวสัญชาติพมา จํานวน 31,541 ตัวอยาง ผลการศึกษา
พบวาวิธี modified Knott’s concentration และ วิธี capillary tube technique ใหผลการตรวจวิเคราะหที่ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เปอรเซ็นตการตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียในเลือดจากแรงงานตางดาวสัญชาติพมาพบรอยละ 100  
โดยที่วิธี capillary tube technique ใชปริมาตรเลือดและเวลาในการตรวจนอยกวาวิธี modified Knott’s concentration 

 
คําสําคัญ : ไมโครฟลาเรีย  modified knott’s concentration  capillary tube technique 

 
Abstract 

The number of immigrant laborers from neighboring countries into Thailand is increasing each 

year and this may increase the incidence of the disease for Thai people. The filariasisis a major public 

health in Thailand and is often spread by immigrant laborers. Filariasis in Thailand is caused by 

Wuchereria bancrofti and Brugia malayi, which Mosquitoes are both carriers. The adult worms release 

early larval forms known as microfilariae into the host’s blood circulation. Almost infected people do not 

show symptoms. It is difficult to find an infected person. The study aimed to compare the efficiency of 

two methods of detecting microfilaria, the modified Knott’s concentration and the capillary tube 

technique, in 31,541 blood samples of Myanmar immigrant laborers. The result showed two methods of 

detecting microfilaria are no significantly different. Percentage of detecting microfilaria is 100 % and the 

capillary tube technique has less blood volume and test time than the modified knott’s concentration. 

 
keywords : microfilaria, modified knott’s concentration, capillary tube technique 
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การศึกษาความรอบรูทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ 
ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

The study of health literacy and ability to perform the daily activities of the elderly 

 Nhammun sub district, Tha Pla district, Uttaradit province 

สุนทรีย จรทอง*  นูรอีมาน เส็งสะ  นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ  และ กิ่งแกว สํารวยรื่น 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
  corresponding author e-mail : Soontharee.j@psru.ac.th 

บทคัดยอ 

 การวิจั ย เชิ งพ รรณนามี วัตถุป ระสงค เพ่ื อ  1) ศึ กษาความรอบ รูท างสุ ขภาพของผู สู งอายุ  ตํ าบลน้ํ าหมัน  อํ า เภอ 

ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 2) ศึกษาความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 326 คน ทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวยแบบทดสอบความรู แบบสอบถามความรอบรูทางสุขภาพ และใชดัชนีบารเธล ADL วัดความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60.4) อายุเฉลี่ยระหวาง 60-69 ป ( =70.22, S.D. =8.18) มีสถานภาพสมรส/คู (รอยละ
72.3) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ94.5) ประกอบอาชีพ ทํานา, ทําสวน, ทําไร, เลี้ยงสัตว (46.6) ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 
38.4) มีความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก 
ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ( =8.65, S.D. =1.35) การเขาถึงขอมูลทางสุขภาพ ( =41.63, S.D. =10.81) การสื่อสารทางสุขภาพ 
( =39.86, S.D. =10.87) การจัดการตนเองทางสุขภาพ ( =42.10, S.D. =10.89) การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ ( =38.39, S.D. =12.09) 
การตัดสินใจทางสุขภาพ ( =41.39, S.D. =12.07) และมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ สวนใหญอยูในกลุมติด
สังคม ( =19.11, S.D. =2.04) โดยขอมูลจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการแกปญหาสงเสริมความรอบรูทางสุขภาพแกผูสูงอายุในตําบลน้ํา
หมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถตอไป 
คําสําคัญ : ความรอบรูทางสุขภาพ  ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน  ผูสูงอายุ 

Abstract 

 This study is descriptive research which aims to study Heath literacy and Activity daily living of elderly in 

Nhammun, Thapla District, Uttaradit Province. The study sample consisted of 326. The Data is were collected 

using questionnaires and knowledge test. The data were analyzed by descriptive statistic, Percentage, mean and 

standard deviation. The shown  General information mostly female (64%) Age between 60-69 years ( =70.22, S.D. 

=8.18) Marriage status ( 72%) Primary education ( 94%) Farmers (46%) No disease (38%) . Health literacy of the 

elderly was at a moderate level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at moderate 

level include the knowledge and understanding of health literacy ( =8.65, S.D. =1.35) Health data access 

( =41.63, S.D. =10.81)  Health communication ( =39.86, S.D. =10.87)  Health self-management ( =42.10, S.D. 

=10.89)  know the health media ( =38.39, S.D. =12.09)  and health decision ( =41.39, S.D. =12.07)  and Activity 

daily living of elderly mostly in social groups ( =19.11, S.D. =2.04) The result from research is a guideline to solve 

the problem and promote health literacy in older persons in Nhammun, Thapla District, Uttaradit Province in the 

future. 

keywords : health literacy, activity daily living, elderly 
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ผลของรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

Results of an emergency medical services systems development model at the scene of 
Wangthong hospital in Phitsanulok province 
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บทคัดยอ 

 การบริหารจัดการและการจัดระบบบริการของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุนับวามีความสําคัญตอความอยูรอดและ
คุณภาพชีวิตของผูเจ็บปวยฉุกเฉินอยางตอเนื่องเปนกระบวนการ จึงมีความสําคัญที่ตองไดรับการประเมินผลและวิเคราะหสถานการณระบบบริการ
ที่ดําเนินการอยูเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคและหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยนํากรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพ
แหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ประยุกตเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมทั้ง
วิเคราะหประสิทธิภาพของระบบงานดวยเทคนิค Why-Why Analysis Critical-to-Quality และ Service Quality Model การศึกษาในครั้งนี้ 
เปนการวิจัยและพัฒนาประกอบดวย 4 ขั้นตอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนประชาชนผูไดรับการบาดเจ็บที่มีคุณสมบัติรับการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในเขตอําเภอวังทอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ แบบวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพ และสอบถามความพึงพอใจ ตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบที่พัฒนา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (
X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัย พบวา ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง โดยอิงตามหมวดของ 

MBNQA มีโอกาสในการปรับปรุงในดานการนําองคกร มุงเนนผูปวยฉุกเฉิน และการจัดกระบวนการ ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
มีองคประกอบ 6 องคประกอบ คือ การนําองคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนผูปวยฉุกเฉิน การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู การ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล และ การจัดการกระบวนการ ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยผูทรงคุณวุฒิ
พบวา ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับดี ผลการทดลองใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ พบวา ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 6 ขั้นตอน หลังการทดลองสูงกวาเกณฑ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และประชาชนผูไดรับการบาดเจ็บ มีความพึงพอใจตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ 
จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : ระบบบริการการแพทยฉกุเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ  รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศอเมริกา 
 

Abstract 
Management and service organization of the emergency medical services systems at the scene are critical to the 

survival and quality of life of people with chronic illnesses. It is important to evaluate and analyze the situation of the service 

system in order to know the problems and obstacles and to find solutions to develop an effective emergency medical service 

system. The aim of this study was to develop a emergency medical service systems at the scene of Wangthong Hospital in 

Phitsanulok Province under the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA). The emergency medical service plan was 

put into the practical by applying to develop systems. The efficiency of the plan was investigated with regard to quality tools 

i.e., Why-Why Analysis, Critical-to-Quality and Service Quality Model. This study was research and development and was 

conducted in four stages. The samples in this study research were people who have been injured in emergency medical 

services at the scene of the accident of the Wangthong Hospital in Phitsanulok Province. The instruments used for data 

collection were emergency medical service plan, skill test, and satisfaction interviews. Descriptive statistics such as means, 

standard deviations were computed, and t-test dependent was used to compare post-test and criteria means. The findings 
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were as follows: 1) the developed emergency medical service systems at the scene of Wangthong Hospital under MBNQA 

framework which there are opportunities for improvement in leadership, emergency patients focus and process management. 

The developed emergency medical service systems consisted of six components; leadership, strategic planning, emergency 

patients focus, measurement and analysis including knowledge management, workforce focus and process management. 2) 

The quality of the systems checked by experts was good. 3) The results of the experiment showed that the emergency 

medical service systems following the stage were smooth. The emergency medical service team’ service in 6 steps after the 

intervention was significantly higher than criteria at 0.01. 4) The level of satisfaction towards the emergency medical service 

of emergency medical service team and the injured were at a high level. 
 

keywords : emergency medical service systems at the scene, malcolm baldrige national quality award 
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ผลการดําเนินงานการควบคมุความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

Effect of pressure control among hypertensive patients in Nongphra sub-district health 
promoting hospital, Wangthong district, Phitsanulok province 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบ Retrospective cohort study มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน

ควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูง ประชากรคือผู เปนโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ ในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ .ศ.  2559 เก็บขอมูลจากโปรแกรม (HOSxP) ของ
โรงพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางจํานวน 404 คน ซึ่งมีผูเปนโรคความดัน
โลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 61.63 โดยระดับความดันโลหิต
ซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนคิดเปนรอยละ 43.56 และระดับความดันไดแอสโตลิกลดลงจํานวน 163 คนคิดเปนรอยละ 
40.35 การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของทีมสหวิชาชีพประกอบดวย การใหความรู
เรื่องโรค การปฏิบัติตัวเปนโรค การรับประทานยาสมํ่าเสมอ การออกเย่ียมบาน ทําใหสามารถลดระดับความดันซิสโตลิกและ
ระดับความดันไดแอสโตลิก 

 
คําสําคัญ : การควบคุมความดันโลหิต ระดับความดันซิสโตลิก ระดับความดันไดแอสโตลิก 

 

Abstract 
This retrospective study aimed to evaluate the performance of controlling hypertension 

intervention among hypertensive patients. The population were hypertensive patients who received 

services at Nongphra Health Promotion Hospital during January to December, 2016. The samples were 

404 hypertensive patients. Data were collected from Hospital information Extreme Platform (HOSxP). Data 

were analyzed by descriptive statistics. The results reveal that among 404 samples, there were 249 

patients (61.63%) who controlled blood pressure. Moreover, 176 patients (43.56) had reduced in systolic 

blood pressure (BPs) and 163 patients (40.35%) had reduced in diastolic blood pressure (BPd). This study 

implication that the intervention provide by multidisciplinary team including education regarding 

hypertension, appropriate practice of lifestyle, medication adherence, and home visit were reduce systolic 

blood pressure and diastolic blood pressure. 
 
keywords : blood pressure control, systolic blood pressure, diastolic blood pressure 
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The Master Plan for Establishment of Cooperative Shop in Maejo University- 

Phrae Campus 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสหกรณรานคาในมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอผูบริหารเพื่อการ
ตัดสินใจ ศึกษาทฤษฎี ดานกระบวนการจัดต้ังสหกรณรานคา ทฤษฏีทางการบัญชี พันธกิจและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บและหา
รายไดของมหาวิทยาลัย ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ดานการบริหารจัดการสหกรณรานคาท่ีดําเนินงานอยูในปจจุบันจากสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานของรัฐ ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานสหกรณ ศึกษาประเภทของสินคาท่ีหนวยบริโภคภายในมหาวิทยาลัย
ใหความสนใจ ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา การจัดตั้งสหกรณรานคาภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ มีความเปนไปไดแตในระยะแรกควรจัดต้ังรูปแบบสหการเพ่ือลดความเส่ียงจากปจจัยภายนอก
ท่ีตองดําเนินงานใตกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณและเตรียมความพรอมเพ่ือขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณรานคาในอนาคต ผล
การศึกษาจากกลุมตัวอยาง 445 คน พบวา สินคาท่ีควรนํามาวางจําหนายไดแก อุปกรณการเรียนการสอน อาหารและเครื่องดื่ม และ
สินคาท่ีมีสัญลักษณและเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
 

คําสําคัญ : แผนแมบท  สหกรณรานคา  การบริหารงานสหกรณ  ระบบบัญชี  การวางแผนและควบคุมกําไร 
 

Abstract 

 The research objective was to study the feasibility of establishing the Cooperative shop in Meajo 

University-Phrae Campus and present them to the president and board of director for making decision. The 

process of establishing cooperative shops, the accounting theory, the mission and regulations which related to the 

revenue earnings of university were studied. The primary data involved with the cooperative shops management 

and the risk affected factor were came from the semi-structure interview with the manager in the educational 

institution and the government agency. The data of merchandise categories that suitable for consumer unit were 

collected by interview and questionnaires. The result was found that the establishment of cooperative stores 

within Maejo University Phrae Campus will be possible. Although, in the first phase should be start with the 

United foam to reduce the risk of external factors that must be operated under Cooperative Law. When the 

system fully setup the next step of cooperative stores registration will be done. The 445 of samples from the 

staffs and the students shown that the cooperative shop should provide the categories of teaching and education 

equipment, food and beverage, and product with University marks for consistence to the consumer unit. 

 

keywords : master plan, cooperative shop, cooperative management, accounting system, planning and controlling 

profit 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูดานการตลาดและการทองเท่ียว และเพ่ือพัฒนาการจัดการ     ดานการตลาดและการ
ทองเท่ียวของธุรกิจชุมชน สําหรับนําไปสูการยกระดับเปนวิสาหกิจชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แมแตง จ.เชียงใหม การเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการจัดทําเวทีชุมชน โฟกัสกรุป การสังเกต การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับสมาชิกและแกนนํากลุมแบบวิเคราะหเอกสาร การศึกษาดูงาน 
และการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษา พบวา 1) กลุมรวมใจพอเพียง เปนกลุมที่ผลิตสินคาชุมชน ไดแก เห็ดโคนนอย เห็ดนางฟา 
ปุยชีวภาพ และถานไม กลุมเติบโตมาจากการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนซ่ึงหลังจากรวมกิจกรรมการวิจัย ธุรกิจชุมชนของกลุมมีควา ม
เจริญเติบโตเพิ่มข้ึน   จึงทําใหกลุมมีกําลังการผลิตเห็ดและขยายโรงเรือนท่ีถาวรเพิ่มขึ้น มีการสรางเอกลักษณดวยการมีเสื้อประจํากลุม มีการทําส่ือ 
ณ จุดขาย การกําหนดการดําเนินงานทางการตลาดใหม พัฒนาและปรับปรุงที่ทําการกลุมใหดูนาเช่ือถือ และ มีแผนพัฒนา  การผลิตเห็ดลม และ
การเลี้ยงกบ จึงทําใหกลุม มีศักยภาพความเขมแข็ง และมีขีดความสามารถกวาทุกกลุมที่รวมโครงการ   ทั้งดานการตลาด การขาย การบริหาร
จัดการกลุม ที่สําคัญผูนํากลุมมีความเขมแข็ง ยุติธรรม มีมุมมองและวิสัยทัศนในการพัฒนาธุรกิจของกลุมใหกาวตอไปอยางไมหยุดยั้ง  มีการพัฒนาคุณภาพของสินคาและ
ปรับปรุงเทคนิคและวิธีการผลิตอยางตอเนื่อง และเปนกลุมที่ถายทอดองคความรูและภูมิปญญาชาวบานดานการเพาะเห็ดและการทําปุยชีวภาพสูเยาชน  เปนกลุมที่สามารถจะ
พัฒนาไปสูวิสาหกิจชุมชนตนแบบท่ียั่งยืน เปนศูนยเรียนรูในการดําเนินธุรกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแหลงศึกษาดูงานไดเปนอยางดี  2)  กลุมผูผลิตแคบหมูไร
มัน จะผลิตสินคาหลัก คือ แคบหมูมัน กลุมนี้จะมีกําลัง การผลิตที่ไมคอยสม่ําเสมอ จะหยุดผลิตเมื่อตองมีงานหลัก คือการเกษตร ทําใหสินคาไมสามารถจําหนายไดตลอด 
ประกอบกับสมาชิกท่ีรวมกลุม ก็มิไดจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีเพียงหัวหนากลุมที่ตั้งขึ้นมา แตก็มิไดมีการประชุมบอยครั้ง     ทําใหสมาชิกที่รวมกลุม ไดรับรายได
ไมมาก ไมมีแรงจูงใจในการทํางานกลุม ซ่ึงทางหัวหนากลุมยังไมพรอมที่จะพัฒนาและ  ขยายตลาดแตก็จะนําเอาองคความรูที่ไดรับความชวยเหลือดานการตลาดในชวงทําวิจัย ไป
ใชในอนาคตตอไป 3) กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร บานชอแล เปนกลุมที่ผลิตสินคาหลัก คือ กระเทียมดอง โดยสมาชิกกลุมจะผลิตกระเทียมดองท่ีบานของตน จากน้ันจึงนํามา
จําหนายยังรานคา ในหมูบาน ซ่ึงเปนรานคาขายสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ดานการรวมกลุมยังไมมีระบบ การบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจน อีกทั้งกลุมนี้เคยไดรับความชวยเหลือ
ดานการสรางตราสินคาและบรรจุภัณฑจากหนวยงานอื่นมากอน ทําใหกลุมตองการเพียงการสานตอการพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑเดิมใหสามารถสื่อสารไปยังกลุมตลาด
เปาหมายที่ชัดเจนขึ้น และส่ือถึงเอกลักษณของสินคาใหมากขึ้น  ดานการบูรณาการสินคาชุมชนเขากับการทองเที่ยวชุมชนนั้น พบวา เมืองแกนพัฒนาเปนชุมชนที่มีความอุดม
สมบูรณของน้ํา มีการเพาะปลูกสินคาเกษตรที่ไดผลผลิตเปนอยางดี ชุมชนมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ และที่สําคัญมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
สถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย มีเตาเผาอินทขิลซ่ึงเปนเตาเผาโบราณที่สะทอนถึงประวตัิศาสตรของอารยะธรรมลานนา จึงเหมาะที่จะบูรณาการเขาสูการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมหรือ
เชิงการเกษตรในรูปของการทองเที่ยวแบบ    โฮมสเตย หรือการทองเที่ยวทั่วไป โดยเช่ือมโยงกับหมูบานการทองเที่ยวอื่น แตทั้งนี้ชุมชนเมืองแกนพัฒนา จะตองเตรียมพรอมในการ
เปนเจาบานที่ดีสําหรับตอนรับนักทองเที่ยว และใชความมีไมตรีจิตที่ดีของคนในชุมชน เปนทูตแหงการทองเที่ยวมีการจัดเตรียมที่พักอาศัยที่สะอาดและปลอดภัยไวคอยบริการ
นักทองเท่ียว รวมถึงมีระบบการคมนาคมในชุมชนท่ีสะดวก และตองมีแผนในการนําเอาสินคาชุมชนเขาไปจําหนายในเสนทางการทองเท่ียว จึงจะทําใหการดําเนินธุรกจิชุมชนประสบ
ความสําเร็จได  

 

คําสําคัญ : การพัฒนาการตลาด การทองเท่ียวของธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน  
 

Abstract 
This study had objectives to develop knowledge of marketing and tourism, and to develop marketing 

management and tourism of the community business in order to upgrade to community enterprise of Muangkaen 

Municipality community in Mae Tang district, Chiang Mai Province. This study collected data by focus group forum, 
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observation, semi-structured interviews with members and leaders, document analysis form, business visit, and workshop. 

The results showed that: 1) Ruam Jai Por Piang Group is the group produced the community products, such as common 

white mushrooms, oyster mushrooms, bio fertilizer and charcoal. The group grew from household production. After 

attending the research, the community business of the group has grown so that the group increased mushroom production 

capacity, expanded permanent greenhouses, built uniqueness and recognition of the group by having a group shirt, 

produced media at the point of sale, set a new marketing organizational structure including developed and improved group 

to be credible and had plans to develop lentinus polychrous lev mushrooms, frog and tadpole farms for making money in 

the future. Therefore, the group has become strengthened and more capable than any group which participated in the 

project as marketing, sales, group management, and group collaboration. Importantly, the leaders of the group are strong, 

fair, have perspective and vision in developing the group’s business to continue without relentless, improve product quality 

and techniques of production methods continuously. Moreover, it is a group that propagates the knowledge and local 

wisdom in mushroom cultivation and bio-fertilizer production so that it is a group that can develop into a sustainable 

community enterprise, learning center for conducting business on the sufficiency economy and good place for business 

visit. 2) Group producing oil-less pork snack has the main product as oiled pork snack, gathered by a few members of the 

community. This group do not always produce its product and usually stop to produce when its main work need to 

continue, the product  cannot be sold at all assembled with  no clear management structure of the group. It has only a 

group leader who is set up to clear management structure to take care of the members. They have had a lack of meeting, 

so this has led members earn less income from production, no motivation in the work group. The group leader is not ready 

to develop and expand the market. But, it will bring knowledge gained from the marketing help during the research to 

apply in the future when the group is ready for funding and membership. 3) Ban Cho Lae Agricultural Product Group is the 

main producer of pickled garlic. Group members produce pickled garlic at home. Then it is sold to the shop in the village, 

which is a store of consumer goods. There is no clear group management system. In addition, the group has received 

branding and packaging assistance from other agencies. The group needs only to continue to develop the brand and the 

original packaging to communicate to the target market clearer, and more about the identity of the product. The integration 

of community goods into community tourism has found that Muangkaen community is a community with a great 

abundance of water located near Mae Kwad Dam, so it has the cultivation of agricultural products that yield a good. The 

community has a unique lifestyle and importantly, it has the natural, cultural and architectural attractions. There is an 

ancient In Ta Kin kiln r which reflects the history of Lanna civilization and it is suitable for integration into cultural or 

agricultural tourism in the form of homestay or general tourism by linking with other tourist villages such as homestay, Bann 

Mae Kompong Villagee for organizing a joint tourism program. However, Muangkaen community must be prepared to be a 

good host for welcoming tourists and use the kindness of the people in the community as an ambassador of tourism.  

Accommodation is provided the cleanness, convenience and safety for travelers as well as convenient transportation in the 

community. Moreover, it should have plans to bring the community products into the travel path or travelling program, so 

this will make the community business successful. 

 

keywords : marketing development,  tourism of community business,  business enterprise   
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บทคัดยอ 

การศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกท่ีพักของนักทองเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดแพร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดแพร กลุมตัวอยางที่ใช ไดแก  นักทองเท่ียวชาวไทยที่ใชบริการพักโรงแรมในจังหวัดแพร โดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ จํานวน 395 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางตัว
แปร ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวมีการเดินทางซ้ํา ใชยานพาหนะสวนตัว พักระหวาง 1-2 คืน คนขอมูลที่พักจาก
อินเตอรเน็ต มีผูแนะนํา มีการจองท่ีพักลวงหนา  การขอดูหองพักกอนทําการตัดสินใจใกลเคียงกับผูที่ไมขอดูหองพัก เลือก
ราคาท่ีพักไมเกิน 1,000 บาท/คืน สวนใหญมีความพอใจในภาพรวม และ ใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดทุก
ปจจัยในระดับปานกลาง   
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมนักทองเที่ยว  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ  จังหวัดแพร 
 

Abstract 

 This research aim to study Thai tourist behavior and factors involved in influencing tourist hotel 

decision making in Phare Province. The samples were collect from 395 Thai tourists who used hotel 

services in Phrae by random. The data collect from questionnaires and analyzed by using Descriptive 

Statistic, Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation of Variation to compare the relationship 

between variables. The study indicated that Travelers have repeated trips with private vehicles and stay 

between 1-2 nights. Get information on accommodation from the internet. Seeing the room before 

making a decision is similar to someone who does not ask for a room. The price of accommodation is not 

over 1,000 baht / night. Most of them are satisfied with the overall factor and focus on the factor of 

marketing in every medium. 

 

keywords : tourist’s behavior,  factors affecting decision making, Phrae province 
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การใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานและการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกต 
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการปลูก ผักไฮโดรโปนิกส  
เปรียบเทียบระหวางการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานและอุปกรณการปลูกแบบประยุกต โดยการสัมภาษณเกษตรกร
ผูผลิตผักไฮโดรโปรนิกสในพื้นที่อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ผลการวิเคราะหพบวา การปลูกผักไฮโดรโปนิกสแบบใชอุปกรณ
การปลูกแบบประยุกตมีความเหมาะสมในการลงทุนเพราะใชเงินลงทุนเริ่มแรกต่ํากวา เพียงหน่ึงในสามของการใชอุปกรณปลูก
แบบมาตรฐาน ผลการวิเคราะหดานตนทุนพบวาคาวัตถุดิบทางตรง และคาใชจายในการผลิตอยูในระดับใกลเคียงกัน และมี
คาแรงงานทางตรงเทากัน สงผลใหการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐานมีตนทุนการผลิต 44.35 บาท/กิโลกรัม และการใช
อุปกรณการปลูกแบบประยุกตมีตนทุนการผลิต 34.97 บาท/กิโลกรัม ผลการวิเคราะหดานผลตอบแทนพบวาการผลิตทั้งสอง
สามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาเทากันที่ 80 บาท/กิโลกรัม  สงผลใหการใชอุปกรณการปลูกแบบประยุกตมีระยะเวลาคืน
ทุนที่เร็วกวา และมีจุดคุมทุนตอหนวยท่ีต่ํากวาการใชอุปกรณการปลูกแบบมาตรฐาน  

 

คําสําคัญ : ไฮโดรโปนิกส  ตนทุนและผลตอบแทน  อุปกรณมาตรฐาน  อุปกรณประยุกต 
 

Abstract 
The purpose of this study was to analyze the Cost and Benefit of Hydroponics System Production 

between standard equipment and apply equipment.By interviewing farmers, in Amphoe Rong Kwang, 

Phrae Province. The results showed that Hydroponic planting using apply equipment is suitable for 

investment because the initial investment is lower, only one third of the use of standard equipment. The 

cost analysis showed that direct raw material cost and the cost of production is similar, and the same 

direct labor costs. As a result, the cost of standard production was 44.35 baht / kg. and the cost of apply 

production was 34.97 baht/kg. At the same sale price at 80 baht/kg, the apply equipment has a faster 

payback period and the breakeven point is lower than that of standard planting equipment. 

 
keywords : hydroponics, cost and benefit analysis, standard equipment, apply equipment 
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*corresponding author e-mail : p_tooksoon@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา ในการเดินทางมาหาซื้อสินคาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยใชวิธีการเก็บ
รวมรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยการลงพื้นที่เก็บขอมูลผูบริโภคชาวเมียนมา ท่ีเดินทางเขามาซื้อสินคาในพ้ืนที่อําเภอแม
สอด จํานวนทั้งสิ้น 393 ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคชาวเมียนมา พบวา 
เหตุผลสําคัญในการเดินทางมาซ้ือคือสินคา เน่ืองจากสินคามีราคาถูก สินคาที่ตองการสวนใหญเป นสินคาอุปโภคบริโภคที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต โดยมีการใชจายเงินไปในการซื้อสินคาครั้งละประมาณ 3000 บาท และสวนใหญจะเดินทางเขามาหา
ซื้อสินคาในยานการคาของอําเภอแมสอดเปนประจําทุกสัปดาห ในขณะที่ ผลการศึกษาสวนประสมการตลาด พบวา ผูบริโภค
ชาวเมียนมาใหความสําคัญกับ คุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ บรรจุภณัฑ และการออกแบบสินคา สินคาราคาถูกและรานคา
ที่มีพื้นที่กวางขวาง รวมถึง การโฆษณาสินคาผานสื่อตาง ๆ และการสงเสริมการขายโดยเฉพาะการลดราคาสินคา จะมีสวน
ชวยกระตุนใหผูบริโภคชาวเมียนมาตัดสินใจซ้ือสินคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ : สวนประสมการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค เมยีนมา เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก 

 
Abstract 

The aim of the study was to examine the importance of marketing mix toward decision making 

and consumer behavior of Myanmar people in Tak Special Economic Development Zone (SEZ). A survey 

questionnaire was used for data collection. The sample size was 393 of Myanmar consumers who 

purchased goods in Amphoe Maesod. The sampling procedure was convenience sampling. The result 

found that a low price has been seen as the main reason to make Myanmar consumers purchase goods. 

The most popular goods was consumer products as it was on basic needs. They spent about 3,000 baht 

per time and always came to Business area in Maesod once a week. Maesod once a week. Besides, in 

term of marketing mix the result found that Myanmar consumers placed importance on quality and 

standard of products, packaging, product design, low price, shops with wide space, various advertising 

media, and sales promotion. Accordingly, these could make Myanmar consumers purchase things much 

more quickly and easily. 

 

keywords : marketing mix’s, consumer behavior, myanmar, special economic zone, Tak province 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน  ของ
ชาวบานหมู 3 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งานวิจัยเริ่มตั้งแตมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุม
ตัวอยาง คือชุมชนแมบานมุสลิมหมู 3 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช คือ การสืบคนขอมูลจาก
เอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวมและปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  การสงเสริมการทองเท่ียวและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนเปนปญหาของชุมชน ชาวบานเชื่อวาความรูดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรจะสูญหายไปสักวันหน่ึง ชาวบานจึง
รวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมศิลปะประดิษฐ ผลิตผาบาติกระบายสีและจัดกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดทดลองวาดภาพบนผาบาติก 
ผลการวิจัยพบวา การทองเท่ียววัฒนธรรมเชิงสรางสรรคเปนการทองเท่ียวแนวใหมซ่ึงมีจุดประสงคในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู
วัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน ชวยใหชาวบานตระหนักในคุณคาของชุมชน  และยังชวยใหนักทองเท่ียวไดพัฒนาความสามารถในการ
สรางสรรคผลงานดวยตนเองประสบการณท่ีไดจากการเรียนรูสามารถนําไปใชในชีวิตได สวนกลุมแมบานมีอาชีพหลักและมีรายไดจุนเจือ
ครอบครัวไดอีกทางหน่ึง การคิดคนผลิตภัณฑ และการออกแบบลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ ทําใหผาบาติกของกลุมไดรับก ารคัดสรรให
เปนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (One Tombon One Product) และกลายเปนสินคาขึ้นชื่อท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเกาะ
เกร็ดอยากซ้ือกลับบาน เพิ่มจากรายไดประจํา นอกจากชาวบานจะมีการรวมกลุมอาชีพผลิตผาบาติกของเกาะเกร็ดแลว ยังมีการจัดตั้ง
กลุมของคนในหมูท่ี 3 เปนกลุมออมทรัพยของกลุมผลิตผาบาติก อันเปนแหลงเงินออมและเงินทุนเพื่อชวยเหลือกันเองในชุมชน ถือเปน
ทุนทรัพยในการประกอบอาชีพหรือเปนคาใชจายในครัวเรือนของคนในพ้ืนท่ีดวย  

คําสําคัญ : การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  การทองเท่ียวชุมชน  กิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค  การพัฒนาการทองเท่ียว 

Abstract 

The purpose of this research was to study the translation of Cultural and Creative Activities to develop 

Community-based Tourism. This research began from January 2017 to December 2017. The group of sample was 

Moo 3 Muslim community, Koh Kred sub-district, Pak Kred district, Nonthaburi province. It uses the primary data, 

secondary data, interview and participatory observation and action. The promotion of tourism and the 

environment were the problem of community. The villagers also found that many believe and historical and 

cultural knowledge will disappear in one day. As a result, They decided to organize the promotion of their 

community by using batic painting as its main cultural and creative activity. They will sell their products to the 

tourists. The results of research showed Creative Tourism is a new direction of tourisms in nowadays. The purpose 

of Creative Tourism is to exchange and learn the cultures of each other. This helps people to aware of their 

community values. This also helps visitors to develop their potential and creativity by participating in activity of 

learning by doing. Thus, this experience can be adapted to travelers themselves way of life. The villagers created 

the batic painting group in order to get the profession and gain their salary. Moreover, they have saving 

corporation.  

keywords : creative tourism, community-based tourism, cultural creative activities, the development of tourism 
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แนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูสูการทองเที่ยว  
กรณีศึกษา วัดบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The guidelines of local artistry inheritance for developing learning resources to 

tourism: a case study of ban sang temple, Bang Pa-in district, Ayutthaya province 

                         ธนภูมิ ปองเสง่ียม 

คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา 
*corresponding author e-mail : thanaphum.p@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยแนวทางการสืบสานศิลปกรรมทองถิ่นเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูสูการทองเท่ียว กรณีศึกษาวัดบานสราง อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนพื้นท่ีตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการสืบสานและอนุรักษจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมวัดบานสราง เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงใช
วิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณและดําเนินการวิจัยในรูปแบบของการคนควาขอมูลและการพัฒนาพื้นท่ี จากกลุมผูใหขอมูล คือ 
คณาจารย นักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง จํานวน 30 คน เทศบาลตําบลบานสราง จํานวน 6 คน ปราชญชุมชน 3 คน และเจาอาวาสวัด
บานสราง พบวา วัดบานสราง เปนวัดเกาท่ีถูกสรางขึ้นในราวสมัยรัชกาลท่ี 5  มีรูปแบบศิลปกรรมท่ีคลายคลึงกับวัดหลวง มีความ
สวยงามทางสถาปตยกรรม แนวทางการสืบทอดศิลปกรรมทองถิ่นวัดบานสราง โดยวิธีการสืบทอดองคความรูจากเจาอาวาสวัด ปราชญ
ชุมชน สูนักเรียนโรงเรียนวัดบานสราง องคความรูท้ังถูกรวบรวมเปนการจดบันทึก และนําไปสูการฝกอบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนวัด
บานสรางเพื่อดําเนินสืบทอดสูผูท่ีมีความสนใจทางประวัติความเปนมาของวัดบานสราง และศิลปกรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูในวัด สวนแนวทาง
การสืบทอดศิลปกรรมจากหนวยงานภาครัฐจะดําเนินการจัดสรรงบประมาณ จัดทําโครงการตาง ๆ บรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พื้นท่ี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดศิลปกรรมของชุมชนวัดบานสราง และผลักดันใหวัดบานสรางเปนแหลงทองเท่ียว เชิงพุทธ
ศาสนาตอไป  

คําสําคัญ : การสืบสาน  ศิลปกรรมทองถิ่น  วัดบานสราง 

Abstract 

 A Research on the approach to develop local arts and learning resources for tourism: A case study of Wat 

Ban Sang, Bang Pa-in Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province has a purpose 1) to study the community context 

of Ban Sang, Bang Pa-in Sub-district and 2) to study the approach to inherit and preserve the sculpture and 

architecture of Wat Ban Sang to promote cultural tourism. The data were collected by interviewing and conducted in 

the form of research and development from the informant group was the 30 people teachers and students from Ban 

Wat Sang School, 6 people from Ban Sang Sub-district and 3 local philosophers and the abbot of Wat Ban Sang. It 

found that Wat Ban Sang is an old temple that was built in the reign of King Rama V. It has an art form similar to royal 

temple with a beautiful architecture. The approach for the inheritance of the local arts of Wat Bang Sang is done 

through the inheritance of the knowledge from the abbot and local philosophers to Wat Ban Sang School students. 

Knowledge is collected as a note and lead to the training for students Wat Ban Sang School to carry on the 

inheritance of the history of Wat Ban Sang and the arts available in the temple. The approach to inherit of arts from 

local government is done by providing the budget that will be allocated and implement of projects in the strategic 

plan for the development of the area to support the artistic inheritance of Wat Ban Sang community and motivate the 

temple to build a Buddhist tourist site.  

 

keywords : Inheritance, local architecture, Wat Ban Sang 



141

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
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The Integrated of Marketing Knowledge to Develop Community Enterprises In a Case of 

Sansaitonkok Village, Tanbon Fa-ham, Amphur Muang, Chiang Mai Province   
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1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคความรูดานการตลาด และบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหมรวมกับการพัฒนาการตลาดชุมชนอยาง
ยั่งยืนใหกับวิสาหกิจชุมชนบานสันทรายตนกอก หมูท่ี 7 ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกว
กวาง และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เก็บรวบรวมขอมูลดวยการจัดเวทีชุมชน การสัมภาษณ และการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําการวิจัยตั้งแต
ธันวาคม 2554 ถึงพฤศจิกายน 2555 ผลการศึกษามีดังน้ี 1. กลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง มีศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลางท้ังดานการติดตาม
ขอมูลความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลงจําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสรางความแตกตางของสินคา และการ
แสวงหาแหลงจําหนายสินคา สวนชองทางการจัดจําหนายจะผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกคา ดานการสงเสริมการตลาดใชการบอกแบบปากตอปากจากกลุมลูกคาท่ี
สั่งซ้ือ และยังไมมีการประชาสัมพันธและโฆษณาสินคาผานเครื่องมือสงเสริมการตลาดดานบรรจุภัณฑยังไมเหมาะสมกับตัวสินคา ท้ังการใชสี คุณภาพของวัสดุท่ี
ใช และไมมีตราสินคาของกลุมโดยเฉพาะ จากการบูรณาการองคความรูดานการตลาดสมัยใหม ไดเว็บไซต คือ www.sansaitonkokchiangmai.com ซ่ึงจะใช
ประชาสัมพันธและขายสินคาของกลุม  และจากผลการพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ คือ กลุมใชชื่อตราสินคา คือ สลีปงจัยแกวกวาง  มีโลโกเปนรูปดอกไมเชิง
สัญลักษณ สื่อถึงความหอมหวน บรรจุภัณฑเปนกลองกระดาษสีนํ้าตาล   ปด 3 ดาน และเปดดานหนา 1 ดาน มีจุดขาย คือ ความเปนสินคาภูมิปญญา และผลิต
จากวัสดุธรรมชาติ และกลุมควรใชกลยุทธการเจริญการเติบโตแบบเจาะตลาดเดิมเพราะมีลูกคาประจําอยูแลว โดยเพิ่มชองทางจัดจําหนายผานทางอินเทอรเน็ต 
ดานกลยุทธการพัฒนาตลาดควรมุงเนนไปท่ีการกระจายสินคาไปยังกลุมตลาดใหม ๆ   เชน รานของฝากหรือของท่ีระลึกในจังหวัดเชียงใหม และกลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ  ใหมีความทันสมัยมากขึ้น  2. กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีศักยภาพดานการตลาดในระดับปานกลาง ท้ังดานการติดตาม
ขอมูล ความตองการของลูกคา การกําหนดภาพลักษณของสินคา การกําหนดแหลงจําหนายสินคาและลูกคาเปาหมาย การสรางความแตกตางของสินคา และการหา
แหลง    จัดจําหนายสินคา ดานการสงเสริมการตลาดใชการบอกแบบปากตอปาก ไมมีมีการโฆษณาสินคาผานเว็บไซต วิทยุหรือหนังสือพิมพทองถิ่น    แตอยางใด 
ดานบรรจุภัณฑยังใชบรรจุภัณฑแบบเดิม ๆ  โลโกและ ตราสินคาท่ีไมแสดงเอกลักษณของกลุม และตําแหนงผลิตภัณฑยังไมชัดเจน และจากผลการพัฒนาตรา
สินคาและบรรจุภัณฑ คือ คือ ตรากรรณิการโดยเนนย้ําใหเปนสินคาสูตรโบราณ มีโลโกเปน รูปกาแล บรรจุภัณฑ มีท้ังแบบกระปุก แบบซอง และมีจุดขายในตลาด 
คือ ความรอย ดวยรสชาติ แบบด้ังเดิมและไมใสสารกันบูด และควรใชกลยุทธเพื่อการเจริญการเติบโต    แบบการเจาะตลาดเดิม  เพราะมีกลุมลูกคาท่ีสั่งผลิตเปน
ประจํา อาทิ การทํากลยุทธบรรจุภัณฑรวมควบคูกับกลยุทธการใหสวนลด หรือการใหของแถมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการซ้ือมากขึ้น หรือนําไปจัดจําหนายผานทาง
อินเทอรเน็ตรวมกับกลุมหัตถกรรมบานสลีปงจัยแกวกวาง ดานกลยุทธการพัฒนาตลาด อาจมุงเนนไปท่ีการกระจายสินคาไปยังรานของฝาก หรือรานคาปลีกใน
ตลาดสด เพื่อขยายกลุมลูกคาเปาหมายและสรางยอดขาย ใหมากขึ้นจากลูกคากลุมใหม    

คําสําคัญ : การบูรณาการ การตลาด วิสาหกิจชุมชน 

Abstract 
The objectives of the study of integrated of marketing knowledge to develop community enterprises in a 

case of Sansaitonkok village, Tanbon Fa-ham, Amphur Muang, Chiang Mai Province was to build the knowledge 

and integrate the new modern marketing for development the sustainable of Sansaitonkok community enterprise, 

Fah Ham, Muang, Chiang Mai. The sample groups were the handicraft community enterprise of Ban Saleeping Jai 

Kaewkwang and the Agriculture Products Transform group. The study project collected data by state opinion, 
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depth interviews and participatory action training. Qualitative data was analysed and evaluated by data analysis 

and contents analysis. The research was Participatory Action Research that conducted from December 2011 to 

November 2012. It was summarized according to objectives as followings: 1. The handicraft community enterprise 

of Ban Saleeping Jai Kaewkwang. Evaluated result on marketing revealed that the group has potential on 

marketing before project running in medium in tern of surveying customer’s needs and wants, making image of 

products, managing the sale spots and target of customer, the product differentiation. The channel of distribution 

of their products was hold on by customer’s order. The promotion tools used only the word of mouth. 

Furthermore, the group did not publicize and advertise their product through mass medias. The packaging was not 

appropriated in case of the color, story of product, the quality of materials, and especially, the brand building. 

After the project running on following the plan; the results on marketing revealed that the group had their own 

website (www.sansaitonkokchiangmai.com) for publicizing, advertising and selling products. Besides, the group had 

new brand name; Saleepingjai Kaewkuang, the logo was the flower which the symbol of the reputation, and the 

packaging was the modern box that showed the product inside and the product positioning was the indigenous 

wisdom and made from natural materials. The growth strategy model should focus on the market penetration 

strategy, such as, increasing the new channel of distribution on internet and market development strategy, such 

as, expand market to souvenir shop in Chiang Mai. 2. The Agriculture Products Transform group. Evaluated result 

on marketing revealed that the group has potential on marketing before project running in medium in tern of 

surveying customer’s needs and wants, making image of products, managing the sale spots and target of 

customer, the product differentiation. The place of distribution depended on only the customer’s order. The 

word of mouth was the only tools that used for promotion and did not publicize and advertise products on 

internet local radio and newspaper. The packaging was out of date and brand name and logo did not show the 

Group’s identity. After the project running on following the plan; the results on developing brand, logo and 

packaging revealed that the group had new brand name; Kannika which emphasized on the indigenous formula, 

the logo was the “Galae” which the symbol of an ancient Thai house, and the packaging was the modern pot and 

plastic cases and the product positioning was the delicious with original indigenous formula. The growth strategy 

model should focus on the market penetration strategy, such as, the multiple packaging and discount price 

strategy and market development strategy, such as, expand market to retail shop in the market or souvenir shop 

in Chiang Mai, in order to create sale volumes in new channel.              

  

keywords : integrated,  marketing, community enterprises 
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บทคัดยอ 
         ในยุคท่ีองคกรถูกขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ผูนําองคกรจําเปนตองปรับตัว เรียนรูความเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําพาองคกร
ไปสูความสําเร็จในภาวะที่มีการแขงขันอยางรุนแรง  ความเปนผูนําจึงถือไดวาเปนกุญแจสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดนวัตกรรมใน
องคกรบทความนี้มีจุดมุงหมาย 2 ประการคือ 1)เพื่อทบทวนพ้ืนฐานความรู แนวคิดท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของผูนํา และภาวะผูนํา
ขององคกร 2)เพ่ือเสนอแนะแนวทางของผูนําตอการกระตุนใหเกิดนวัตกรรม  ผูเขียนไดสรุปวาผูนําที่กระตุนใหเกิดนวัตกรรม
ในองคกรนั้นตองสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมที่สรางสรรค 3 ดาน ไดแกดาน โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย โดยท่ีผูนําตองมีลักษณะ 3 ประการ คือ1) เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน 2) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 3) เปน
แบบอยางท่ีด ี

คําสําคัญ : ผูนํา  วัตกรรม 

Abstract 
         Today, organizations are driven by innovation, the leaders need to bring a new thinking and 

different actions  to organizations  in challenging and high competitive circumstances.  The leaders are 

considered as a key success  to foster innovation in organizations. The purpose of this article are: 1) to 

review the basic of leader and leadership  2) to present the way to be the innovative leader. In sum, The 

innovative leader must create a climate for innovation within organizations which consist of 3 constructs: 

Organization structure, Organization culture and Human resource management. The Leadership to foster 

Organizational  Innovation should be :1)  the visionary Leader 2) the transformational  leader 3) the role 

model 

keywords : leadership,  innovation 
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การรับรูความยุติธรรมในองคกรและความตั้งใจที่จะลาออก: การศึกษาเชิงประจักษของขาราชการตํารวจ 

ชั้นประทวนในเขตภาคเหนือประเทศไทย 

Perceived organizational justice and turnover intentions: an empirical investigation of 

non-commissioned police officer in northern Thailand  

 

                         ปยะวรรณ คุมญาติ*  ซินเนีย รัติภัทร  และ เนาวลักษณ เอื้อพิชญานนท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  ตาก 

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

  
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มุงศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมในองคกรของขาราชการตํารวจช้ันประทวนในเขต  
ภาคเหนือประเทศไทยกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจ
ลาออก การสํารวจเชิงประจักษจากนายตํารวจทั้งหมด  160 นาย ในการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การรับรูความ
ยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความตั้งใจลาออก 

แตการรับรูความยุติธรรมในองคกรไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังพบวา ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความต้ังใจลาออก โดยผลการวิจัยนี้เกิดขึ้นในบริบท
ของผูรับราชการตํารวจช้ันประทวนเทาน้ัน 
 

คําสําคัญ : การรับรูความยุติธรรมในองคกร  ความพึงพอใจในงาน  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการ
ปฏิบัติงาน ความตั้งใจท่ีจะลาออก 

 
Abstract 

 The aim of this study was to investigate the relationship between perceived organizational 

justices of non-commissioned police officers in northern Thailand, with various variables including job 

satisfaction, organizational citizenship behavior, job performance, and turnover intentions. An Empirical 

Investigation from 160 polices officer filled out questionnaires. The results found that perceived 

organizational justice is related to job satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover 

intentions. However, perceived organizational justice is not related to job performance. It was also found 

that job satisfaction, organizational citizenship behavior, and job performance are related to turnover 

intentions. The results of this research are in the context of non-commissioned police officers. 

keywords : perceived organizational justice, job satisfaction, organizational citizenship behavior, job 

performance, turnover intentions 
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การศึกษาปญหาการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

และองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

A study on the problem of waste management by the participation of community and 

sub-district administration organization in Tumbol Ban Mai Sukkasame, Kongkrailat 

district, Sukhothai province 

เพชรายุทธ แซหลี*  วชิระ วิจิตรพงษา  และ หทัยธนก พวงแยม 

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

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลบานใหมสุข
เกษม เพื่อหาแนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมรวมกับชุมชนโดยการวิจัยแบบมี
สวนรวม ผลจากการวิจัยพบวาขยะสวนใหญในชุมชนบานใหมสุขเกษมเปนขยะอินทรีย ซ่ึงสวนใหญมักกําจัดโดยวิธีการเผาในท่ีโลงแจง 
ชุมชนตองการใหมีการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะและการนําขยะกลับมาใชประโยชน และตองการใหเพิ่มมาตรการเขมงวด
สําหรับผูสรางปญหามลพิษทางขยะแกชุมชน แนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการขยะในชุมชนตําบลบานใหมสุขเกษมคือ สงเสริม
และใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับคัดแยกขยะ การนําไปใชใหเกิดประโยชนในหลากหลายวิธี ลดการเผาทําลาย โดยเฉพาะขยะอินทรีย 
เพ่ือใหแตละครัวเรือนสามารถจัดการขยะไดดวยตัวเอง นอกจากน้ีควรมุงเนนไปท่ีการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบในการท้ิงขยะของ
ประชาชน โดยการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อตางๆของชุมชน จัดใหมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อกระตุน สงเสริมหรือสรางแรงจูงใจให
เขารวมกิจกรรมดานการจัดการขยะและควรจัดทําขอบังคับหรือขอตกลงเก่ียวกับการจัดการขยะภายในชุมชนรวมกับ ผูนําชุมชน 
โรงเรียน วัดตางๆ เพื่อเปนการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการขยะภายในชุมชน 

คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย การวิจัยแบบมีสวนรวม งานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

Abstract 

This research aims to study behavior, problems and requirements of waste management in Ban Mai 

Sukkasame to find the guideline to build up a collaborative network to solve problems and find the appropriate 

ways to manage solid waste with community through participatory action research. The research found that most 

of waste in Ban Mai Sukkasame is organic waste and they often get rid of by burning. The community needs to 

know how to manage and recycle waste in many ways. Moreover they need more stringent measures for waste 

pollution builders. The appropriate ways for waste management in Ban Mai Sukkasame are encouraging and 

educating the public about waste separation and use it in variety to reduce burning and each household can 

manage their own waste especially organic waste. For currently, Ban Mai Sukkasame has no waste collection 

service. In addition, sub-district administration organization should focus on raising public awareness by 

campaigning and public relations in the community. Organize activities or projects to stimulate and encourage 

participation in waste management activities. The regulations or agreements on waste management within the 

community should be developed together with community leaders, schools, temples and others to establish a 

cooperative network in waste management. 

keywords : solid waste management,  participatory action research,  community – based research 

 



146

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
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โดยเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยด 

Pottery creations : A case study of pottery Songkhla coated 
with rice husk ash sangyod rice 

พีรพงษ  พันธะศรี 
คณะศลิปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลา  สงขลา 

                                                                corresponding author e-mail : Peepong07@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัย มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาอัตราสวนผสมเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยดสําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผาจาก
ดินบริเวณชุมชนบอแดง 2) ประเมินคุณภาพของเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยด สําหรับเคลือบเครื่องปนดินเผา ดังกลาว 3) ศึกษา
แนวทางการออกแบบสรางสรรคเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน  4) สรางสรรคผลงานผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาเปนเอกลักษณเฉพาะตน  กลุม
ตัวอยางไดแก กลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาศูนยการเรียนรูภูมิปญญาชาวบก 3 คน กลุมนักศึกษาหลักสูตรออกแบบ ชั้นปท่ี 3  
จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบวา ขี้เถาแกลบขาวสังหยดผสมกับวัตถุดิบ หินฟนมาและดินทองนา ท่ีเคลือบ 15 สูตร พบวา สูตรท่ีมี
ปริมาณของข้ีเถาจากแกลบขาวสังหยดมาก (30-50%) จะใหเฉดสีเทา สูตรท่ีมีปริมาณขี้เถาแกลบขาวสังหยดนอย (10-20%) ใหเฉดสี
นํ้าตาล และสูตรตางๆของเคลือบจะใหสีท่ีแตกตางกัน และยังพบวา คุณภาพของเคลือบขี้เถาแกลบขาวสังหยดมีความสวยงาม 
เหมาะสมในการนํามาสรางผลิตภัณฑ  และมีความเปนไปไดในการจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 65.32  มีแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบมาจากธรรมชาติและคติความเช่ือเรื่อง 12 นักษัตร การพัฒนาเคลือบข้ีเถาแกลบขาวสังหยด สรุปไดวา  สูตรนํ้าเคลือบ
จํานวน 15 สูตร ใหสีที่เปนเอกลักษณ สามารถนําไปใชเพื่อสรางอัตลักษณใหกับผลิตภัณฑ มีกระบวนการท่ีไมซับซอน ใชงานไดจริง 
สามารถผลิตไดโดยไมตองใชทักษะในการทํามากนัก เหมาะกับชางพื้นบานและนักศึกษานําไปตอยอดเพื่อการผลิต และจําหนายได   

คําสําคัญ : เครื่องปนดินเผา  ขี้เถาแกลบ  ขาวสังหยด 
 

Abstract 
 The research objective are 1 )  To determine the mixture ratio of  Sangyod rice - husk ashes for 

potteries glaze. 2) Evaluate the quality of Sangyod rice - husk ashes for potteries glaze.   3) To propose guidelines 

for local potteries design. 4) To create the unique traditional pottery products with Sang Yod Rice - husk ashes. 

The some of sample are 3 pottery makers from Chaobok Wisdom Learning Center and 30 students who took 

pottery design course. There are 15 glaze formulas, the mixture of Sang Yod Rice - husk ashes, Feldspar and ball 

clay. The researcher found that the glaze formulas which had 30-50% of Sang Yod Rice - husk ashes is given grey 

tone colors but the formulas which 10-20% Sang Yod Rice husk ashes is given brown tone colors. Moreover the 

researcher found that the sample groups showed the quality of Sang Yod Rice - husk ashes for potteries glaze 

with a possibility to use the glaze for commercial production is 65.32 % ,the highest possibility. The design of the 

potteries are inspired by nature and 12 astrology zodiac signs. These conclusion that 15 glaze formulas from Sang 

Yod Rice - husk ashes produced the colors that could create the unique potteries products. The methods are not 

complicated and it is also unskilled methods. Hence, these methods are proper for local potteries and students 

who interested in potteries product development. 

keywords : pottery,  rice husk ash,  sangyod rice 
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*corresponding author e-mail : Hathaithanok@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมปญหาและความตองการในการจัดการขยะชุมชน สราง
เครือขายความรวมมือในการแกไขและพัฒนาชุมชน ศึกษาและรวบรวมขอมูลปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนของชุมชนในพ้ืนที่
เทศบาลตําบลบึงระมาณ อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาไดสุมตัวอยางจํานวน 348 ครัวเรือน วิเคราะหและ
ประมวลขอมูลดวยโปรแกรม Microsoft Excel ใชสถิติ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของการเลือกรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยบางประเภทท่ีไมถูกวิธีนั้ นมาจาก
ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในรูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอย ขาดความรูในดานการคัดแยกการท้ิงขยะใหถูกวิธี 
ขาดความรูในดานการสรางประโยชนจากขยะอินทรีและขยะรีไซเคิล ขาดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางแกไขปญหา เทศบาลบึงระมาณควรเรงพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของขยะมูลฝอย เพื่อท่ีจะนํา
ความรูไปอธิบาย ประชาสัมพันธใหกับประชาชนในทองถิ่นไดเขาใจ และควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งหนวยงาน
บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อการบริหารจัดการและการกําจัดที่ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย  เทศบาลบึงระมาณ  พฤติกรรมการจัดการขยะ 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to investigate behavior and needs in community in garbage management 

problems and create a collaborative network to solve the problems. The researchers had studied and collected 

information in Buengraman, Amphoe Bangrakam, Phitsanulok province.  The samples of this study were 

undertaken 348 households by using a set of questionnaires from.  The collected data were analyzed by using 

Microsoft Excel to find arithmetic mean, percentage and standard deviation. The results show that the causes of 

garbage management problems in household are: the people lack of knowledge to manage and sort out garbage, 

lack of knowledge to make benefits from organic and recyclable waste, and lack of participation to solve 

problems together.  The local administration does not also provide effective public relation to the community. 
Buengraman municipality should develop personnel to have knowledge about solid waste management and 

could be instructor for the local people to manage waste by themselves.  Moreover the municipality should 

allocate budget for establishing a services team for solid waste collection to manage waste in the community 

with proper and effective disposal. 

keywords : garbage,  Buengraman municipality,  garbage management behavior 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนาปญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลทายดง อําเภอวังโปง  
จังหวัดเพชรบูรณ  

The development solving Debt of farmers problems in area TaiDong WangPong district  

Phetchaboon province 

กัณฑรรีัตน ศรเีบญจมาศ2 ธีรภัทร พุมพลอย1* วีระบูลยกติติ ชุมพรผอง1 ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด1  
ศักยชัย เพชรสุวรรณ1 และ มลวิภา เมืองพระฝาง1 

คณะครุศาสตร1 สถาบันวิจัยและพัฒนา2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก  
*corresponding author e-mail : palmsk12405@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

ประเทศไทยในอดีตนั้นถูกเรียกไดวาเปนประเทศเกษตรกรรม โดยมีเกษตรกรเปนผูดําเนินการผลิตพืชผลใหกับคนใน
ประเทศ แตแลวเกษตรกรก็พบปญหาครั้งยิ่งใหญ คือ ปญหาหน้ีสินของเกษตรกร โดยปญหาดังกลาวเกิดมาหลากหลายวิธี เชน 
การซื้อปุย ยาฆาแมลง ที่ใชในการเกษตร เปนตน ทําใหเกษตรกรมีตนทุนคาใชจายที่สูงขึ้น ในการนี้ผูวิจัย ตองการทราบถึง
ปญหาการมีหนี้สินของเกษตรกร เพื่อคนหาแนวทางการแกปญหาดานหนี้สินของเกษตรกร ในพ้ืนที่เทศบาลทายดง อําเภอวัง
โปง จังหวัดเพชรบูรณ จากผลกระทบดังกลาวผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการแกปญหาดังกลาวนั้น ประเด็นสําคัญของ
การเปนหนี้สินเกษตรกร คือ การใชปุยและยาฆาแมลง เปนอันดับแรก การใชจายตามคานิยม เปนอันดับที่สอง และ การสง
บุตรหลานเรียน เปนอันดับที่สาม ในการนี้ผูวิจัยจึงไดหาวิธีแกปญหาเบื้องตน โดยแนะนําการทําเกษตรทฤษฎีใหมเพื่อท่ีจะให
ชาวบานลดตนทุนการการทําเกษตรใหนอยลงและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ : หนี้สินเกษตรกร  เกษตรกร   ปญหา 
 

Abstract 

 Thailand in the past was called an agricultural country.  The farmers are the producers of the 

crop to the people in the country. But farmers are facing a great deal of debt problems. The problem is 

caused by a variety of ways, such as the purchase of fertilizers, insecticides used in agriculture, so farmers 

have higher costs. In this regard, the researcher want to know the debt problems of farmers. To find 

solutions to debt problems of farmers. In the area of Ta Phung district, Phetchabun. Because of this 

effect, the researcher realized the importance of solving the problem. The key issue of farmers' debt is 

the use of fertilizers and insecticides. First Spending by value Second place and sending children. Is third 

In this case, the researcher has found a solution to the problem. By introducing new theories of 

agriculture to the villagers, they reduce the cost of farming and are able to rely on their own crops 

effectively. 

 

keywords : farmer debt, farmer, problems 
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การพัฒนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวยโปรแกรม จูมลา 
Website development for the faculty of medical science  naresuan university  

using the joomla program            

           จีราวรรณ ทองลิ้ม 
                                                                          คณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณโุลก 

                                                             *corresponding author e-mail : Jeerawanth@nu.ac.th 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวย
โปรแกรมจูมลาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จากกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษา 87 คน ประกอบดวยบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรการแพทยประกอบดวย บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต และบุคคลภายนอก เครื่องมือที่ใชในการว  ิจัยใชในการพัฒนาเว็บไซต คือ โปรแกรม
จูมลา และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร (SPSS Program) โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยที่ได 1). ไดเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรการแพทยที่ถูกพัฒนาดวย โปรแกรมจูมลา และ 2). ผล
การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต พบวาผูใชมีความพึงพอใจตอเว็บไซตโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก  
มีคาเฉลี่ย )x̄ ) เทากับ ) คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน 4.17S.D( มีคาเทากับ  0.52 

 

คําสําคัญ : เว็บไซต  จูมลา  คณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

         Abstract 
The objectives of this research were to develop a website for the Faculty of Medical Science at 

Naresuan University using the Joomla Program and to survey the satisfaction of faculty management and 

others with the website. Data was obtained from randomly sampling 87 users of the new website which 

included academic staff, supporting staff, faculty students and other users. The tool used to: develop the 

website was the Joomla Program, and to evaluate satisfaction was a website questionnaire. The SPSS 

statistical package, used in social sciences, was used to analyze mean, percentage and standard deviation. 

The research results were 1) Provision of a new website for the Faculty of Medical Science at Naresuan 

University using the Joomla Program 2) the overall satisfaction toward the website development from 

faculty management and others who completed the questionnaire was at a high level of 4.17 with a 

standard deviation of 0.52.  

 

keywords : website,  joomla, faculty of medical science, naresuan university 
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การพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

Database development of science apparatus of biology program, faculty of science 
and technology at pibulsongkram rajabhat university 

 
วันเพ็ญ  ตรงตอกิจ* และ วีระ นาคผู   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Wonphen2@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดย
ทําการศึกษาสภาพเคร่ืองมือวิทยาศาสตรดวยการสํารวจโดยใชแบบบันทึกขอมูล และศึกษาแนวทางการพัฒน าฐานขอมูลโดยการ
สัมภาษณอาจารยนักศึกษาสาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา จํานวน 58 คน และศึกษาความพึงพอใจในการใชฐานขอมูลท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดย
การใชแบบสอบถามจากอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา จํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา 1) 
เครื่องมือวิทยาศาสตร มีจํานวนท้ังหมด  431 เครื่อง พบวาใชงานไดจํานวน  408 เครื่อง ชํารุดจํานวน 23 เครื่อง 2) ในการพัฒนา
ฐานขอมูลผูวิจัยพัฒนาฐานขอมูลเว็บไซตออนไลนฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรชื่อ http://csit.psru.ac.th/~stockbio/   3) ผลการ
ทดลองใชฐานขอมูลพบวาความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานรูปแบบของเว็บไซตฐานขอมูลอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.13)รองลงมาตามลําดับไดแก ดาน
การประโยชนของการใชงานของเว็บไซตอยูในระดับมาก ( x = 4.06) และดานการขอมูลของเคร่ืองมือ อยูในระดับมาก ( x = 4.03) 
 
คําสําคัญ :  สภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร  การพัฒนาฐานขอมูล  ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

 

Abstract 
          The objectives of this research were to study the state and guideline development on database of Science 

apparatus of Biology Program, Faculty of Science and Technology at PibulsongkramRajabhat University and to 

study the satisfaction of the database users by studying the state of Science apparatus via survey towards data 

recording form and studying the development guideline of database via an interview 58 instructors and students 

from Biology and Microbiology Programs and to study the satisfaction on using the database developed by the 

researcher via a questionnaire asking 100 instructors, staff, and students of Biology and Microbiology Programs.  

The findings found that 1) there are 431 Science apparatuses all together: only 408 apparatuses are usable and 23 

apparatuses are out of order, 2) the database development was developed by the researcher from online website 

of Science apparatus called http://csit.psru.ac.th/~stockbio/, 3) the tryout outcome of database found that the 

satisfactions of the database users overall were at a high level and when considering by items ranging from high 

to low as follows: the database website format was at the highest level ( x =4.13) then the website utilization was 

at a high level ( x =4.06) and the apparatus data were at a high level ( x =4.03). 

 

keywords : state of science apparatus, the database development, the satisfaction of the database users 
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แนวทางการพัฒนาการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
Development model for computer internet service of pibulsongkram rajabhat 

university 

สุชิน  เขียวเนตร* และ เชษฐลักษณ  กลิ่นมาล ี

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : suchin@psru.ac.th 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ  เพ่ือเสนอแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มขึ้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยลง
พื้นที่ทําการสํารวจตรวจสอบอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรที่เปนจุดเชื่อมตออาคารตาง ๆ เรียกชื่อวาโหนดหลัก โดยเครื่องมือที่ใช
ในการสํารวจ ไดแก ซอฟตแวรวัดประสิทธิภาพความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากภายในโหนดสูเครือขายภายในมหาวิทยาลัยฯ   ชื่อวา 
J-Perf  ทําการทดสอบ  5 ครั้ง และเก็บขอมูลคาความเร็วต่ําสุด คาความเร็วสูงสุด คาความเร็วเฉลี่ย และทําการตรวจสอบความเร็วระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรจากภายในออกสูภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตทดสอบความเร็ว  Speed Test   ซ่ึงจากการสํารวจ พบวา อุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอรหลักทั้ง 16 โหนด ทั้งระดับคณะและระดับหนวยงานสามารถรับสงขอมูลที่ความเร็วสูงสุดที่ 823 Mbps และต่ําสุดที่ 94.70 Mbps มี
หนวยงานท่ีสามารถใชงานความเร็วสูงได 15 โหนดหลัก และ 1 โหนดหลักที่มีปญหาไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ ปญหาอ่ืนที่พบ คือ 
อุปกรณภายในอาคารคณะหรือหนวยงานยังไมรองรับระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีความเร็วสูง 1000 Mbps  เพราะอุปกรณกระจายสัญญาณที่
นําหนาท่ีโหนดหลักอายุการใชงานมากกวา 10 ป  แนวทางในการพัฒนา คือ  ตองปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรให
มีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มขึ้น  โดยงบประมาณ ประมาณการพรอมติดตั้งเปนเงินจํานวน 1,779,600 บาท  จะทําใหระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรมีความเร็วสูงสุด ได 1 Gpbs  ทุกพื้นที่ 

คําสําคัญ : ปญหาการใหบริการความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอร การวัดประสิทธิภาพความเร็วของระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ชื่อวา J-

Perf การพัฒนาการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the state and problem in speedy computer network service and to 

propose the effective and speedy adjustment and development of the service system of Pibulsongkram Rajabhat 

University.  The research team went to survey and checked the equipment transmitting the computer network signals 

linked to various buildings called Main Node. The data were collected by using software measuring the speed efficiency of 

the computer network system from the inside Node to the intra university network called J-Perf; testing 5 times and 

collecting the lowest speed, highest speed, average speed and checking the speed of the computer network system from 

inside to outside the university via website.  From the survey, it was found that the computer network equipment of main 

16 Nodes at the faculty level and working units can receive and send data with the highest speed at 823 Mbps and the 

lowest speed at 94.70 Mbps. There are 15 main Nodes enabling to use a high speed and 1 main problematic Node cannot 

work fully efficient. The other problems found were equipment in the building or working units have no computer network 

support with high speed 1000Mbps due to the equipment transmitting signals has been used more than 10 years so the 

development model is to change and reform the computer network system more efficiently and speedily by allocating the 

approximate budget and installment of 1,779,600 Baht which will make the computer network system with the highest 

speed of  1 Gpbs in all areas. 

 

keywords : the problem of speeding up the computer network, speed measurement of computer network named j-perf, 

the development of computer network services at pibulsongkram rajabhat university 
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การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
Development permission for official travel and reimbursement official travel expenses 

system 

ปยาภรณ ณ เชียงใหม*  และ ศิริพสัตร ถาอาย 

สํานักงานเลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม  เชียงใหม 
                                                             *corresponding author e-mail : piya_jj@hotmail.com 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มีวัตถุประสงคเพื่อ

วิเคราะหปญหาในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือสรางองคความรูสําหรับพัฒนาระบบการขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการแบบ Onlineผูวิจัยใชกระบวนการวิศวกรรมความรู (Knowledge 

Engineering) ซ่ึงผลการวิจัยพบวาปญหาและอุปสรรค ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ วาเกิด
จากกระบวนการ ขั้นตอน และเอกสารที่ใชในการขออนุมัติเดินทางและขออนุมัติ คาใชจายในการเดินทาง มีหลายขั้นตอนและมีผูเกี่ยวของกับ
กระบวนการดานเอกสารเปนจํานวนมาก และบุคลากรผูเดินทางไปราชการ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ /ความชํานาญ ในกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติ ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ผูวิจัยจึงไดนําประเด็นปญหาดังกลาว
มาพัฒนาเปนระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ซ่ึงประกอบดวย ขั้นตอนการตรวจสอบความรู 
(Knowledge Audit) โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เปนความรูแจง เชน ประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนการจับความรู (Knowledge Capture)  โดย
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อจับความรูในประเด็นที่เปนปจจัยในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
แลวจึงดําเนินการขั้นการวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) โดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ดวยเครื่องมือ 
Common KADS และจัดอบรมใหบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 59 คน ไดทดลองใชงานและ
ใหขอเสนอแนะ จากนั้นไดมีการเปดใหใชระบบและออกแบบสอบถามถึงความพึงพอใจในการใชงานระบบ พบวาบุคลากรสวนใหญมีความพึงพอใจ
ในระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร แบบ Online อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
55.20 เนื่องจากระบบมีความเหมาะสม ใชงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไมซับซอน เปนหมวดหมู อีกทั้งยังชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการกรอกเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และลดปริมาณทรัพยากรกระดาษ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี ยังคงตองพัฒนาระบบการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหมีความเช่ือมโยงกับระบบงาน
อื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางสูงสุด 

 
คําสําคัญ : การเดินทางไปราชการ  กระบวนการ  ลดขั้นตอน  

 

Abstract 
 The research entitled ‘Development Permission for Official Travel and Reimbursement Official Travel Expenses 

System’ aims to analyze problems in permission for official travel and reimbursement official travel expenses, and to create 

body of knowledge for development permission for official travel and reimbursement official travel expenses online 

system. The researchers uses knowledge engineering process. The research findings reveal that problems and obstacles in 

asking permission for official travel and reimbursement official travel expenses are due to several steps and paperwork 

which are used in permission for official travel and reimbursement official travel expenses.  Also, there are many people 

involved with the paperwork process, and the staffs who involve permission for official travel lack of knowledge / expertise 

in the rules, regulations or guidelines. Regarding permission for official travel and reimbursement official travel expenses, 

researchers have taken those problem issues to develop permission for official travel and reimbursement official travel 

expenses system including Knowledge Audit Process is by studying and collecting knowledgeable information, such as 

announcement and regulations.  Knowledge Capture emphasizes interviewing experts to capture experts’  knowledge on 

factors affecting permission for official travel and reimbursement official travel expenses.  Then proceeding Knowledge 
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Analysis (Knowledge Analysis) utilizes Knowledge Engineering with Common KADS methodology and trains staffs in College 

of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University 59 sample in order to collect feedback via trying out.  Next, the 

system is launched and user satisfaction questionnaires are composed. Most of the respondents satisfies with permission 

for official travel and reimbursement official travel expenses online system in high level (55.2%). Reasons are namely the 

system is appropriate, convenient, not complex, well categorize as well as reduces process and time required to complete 

the documents relating to permission for official travel and reimbursement official travel expenses, and reducing paper 

resources.  The College of Arts, Media and Technology still needs to develop permission for official travel and 

reimbursement official travel expenses system, and make link to other systems.  This is to be able to use the system 

effectively, and serve staffs needs at most. 
 
keywords : Official Travel,  process,  reduce process 
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พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงสารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

Behavior of using social media online of personnel and students  on accessing 
information at pibulsongkram rajabhat university 

โสภณ พินิจกิจเจริญกลุ*  และ ปณิธาร บัวเผื่อน  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

สารสนเทศท่ัวๆไป และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึงเพื่อศึกษาปญหาการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากร
และนักศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาการ
เผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผานสื่อสังคมออนไลน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง
ไดแก บุคลากรและนักศึกษา ซ่ึงใชสื่อสังคมออนไลนท่ีตอบแบบสอบถามกลับ จํานวน 230 คน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีแจกแจงความถ่ี
และหาคารอยละ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา บุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อ     
สังคอมออนไลนในการเขาถึงสารสนเทศท่ัวๆไปหลายชองทาง โดยสวนใหญใช Facebook ในการเขาถึงสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 
54.42 รองลงมา Line คิดเปนรอยละ 32.51 และเขาถึงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ทาง Facebook คิดเปนรอยละ 78.17 รองลงมา 
Google+ คิดเปนรอยละ 10.32 ในสวนของปญหาของการใชสื่อสังคมออนไลนของบุคลากรและนักศึกษา สวนใหญไมมีปญหาการใช
งาน โดยคิดเปนรอยละ 77.83 จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเผยแพรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ผานทางสื่อสังคมออนไลน 
การใช Facebook และ Line จะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวาสื่ออ่ืนๆ และโดยชวงเวลา 18.01 – 21.00 น. จะมีผูใชงานมาก
ท่ีสุด  

คําสําคัญ :  สื่อสังคมออนไลน  พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน  ปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน  แนวทางการพัฒนาการเผยแพร
สารสนเทศผานสื่อสังคมออนไลน  
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the social media usage behavior and to study the social 

media usage problem of the personnel on accessing information at Pibulsongkram Rajabhat University and 

guidelines for Improving the dissemination of information through social media. The data were collected by using 

questionnaire.  The samples were 230 personnel who use social media and returned the questionnaires. The data 

were analyzed in Microsoft Excel using the frequency analysis tool. The findings found that the personnel had the 

social media usage behavior on accessing the information via many channels mainly via Facebook at 54.42% , 

followed by Line at 32.51 %  and access the university information via Facebook at 78.17% , followed by Google+ 
at 10.32 %. In terms of social media usage problem of the personnel mainly they have no problems in using the 

media at 78.83%. From the findings, it was found that the guidelines for Improving the dissemination of university 

information through social media, the use of Facebook and Line are more accessible to the target than other 

channels and the most frequent time for using it was during 6.01 to 9.00 pm. 

keywords : social media, social media usage behavior, social media usage problems, guidelines for improving the 

dissemination of information through social media 
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การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
Road safety audit of Pibulsongkram Rajabhat University 

 
                         ดลยฤทธ์ิ เสฏฐสุวจะ*  เจษฏา โพธ์ิจันทร  และ วชิระ วิจิตรพงษา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : choke_ce9@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดทําขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคการตรวจสอบและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงอันตรายโดยใช
เครื่องมือดานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ไดแก แบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสําหรับถนนท่ีเปดใหบริการแลว 
โดยในการคัดเลือกพ้ืนที่ ทางตรง ทางแยก และวงเวียน จากจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุ 5 จุด และยังไมไดเกิดอุบัติเหตุ 5 จุด จาก
การดําเนินงานตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมขนสงและจราจร พบวา การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสามารถ
คนพบประเด็นความไมปลอดภัยจากปจจัยที่อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ ความบกพรองและไมไดมาตรฐานของลักษณะของ
ทางตรงและทางแยก, ระยะการมองเห็น, เครื่องหมายและปายจราจร, สัญญาณไฟจราจร, ไฟฟาและแสงสวาง ซึ่งท้ังหมดลวน
เปนความเสี่ยงท่ีอาจนําไปสูการเกิดอุบัตเิหตุที่มรีะดับความรนุแรงได โดยทางคณะผูตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดจัดทํา
รายงานประเด็นปญหาที่ตรวจพบ พรอมทั้งแนวทางแกไขปญหาเพ่ือเสนอแกผูที่มีสวนรับผิดชอบ ตลอดจนผูบรหิารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย อันนําไปสูประโยชน ในการออกนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัย 

 

คําสําคัญ : การตรวจสอบ  ความปลอดภัย ทางถนน  มหาวิทยาลัย   

 

Abstract 
 Road Safety Audit at Rajabhat Pibulsongkram University, Phitsanulok province proposes to audit 

and analyse risk factors that cause traffic accident in the area. During the process, the road safety audit 

team had made the checklist and collected data to verify the safety of the area by targeting into retail 

factors such as characteristic of road section, intersection and roundabout, sight distance, road surface, 

traffic making and sign, lighting and brightness. The project result was found that there were problems 

according to the study, leading to traffic accident in existing road area, which have already been listed to 

report to Pibulsongkram Rajabhat University administrators and the authorities related to road safety. 

 

keywords : audit, safety, accident, road, university 
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เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง เกาศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของ
ศิษยเกาเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก เลือกสัมภาษณศิษยเกาเกียรติยศ จํานวน 9 คน จากศิษยเกาเกียรติยศ จํานวน 90 คน ผลการวิจัย พบวา เกาศิษยเกาเกียรติยศ 
มีวิธีคิดและการดําเนินชีวิตท่ีคลายคลึงกัน ไดแก  1) การเห็นคุณคาในตัวเอง ศิษยเกาเกียรติยศทุกคนคนพบแรงบันดาลใจตั้งแตวัยเด็ก 
ไดรับโอกาสแสดงความสามารถท่ีสัมพันธกับแรงบันดาลใจท่ีเกิดขึ้น ชวยใหเกิดความรูสึกท่ีสงผลตอพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 2) 
การสั่งสมความรูความสามารถ ศิษยเกาเกียรติยศทุกคนมีความรูความสามารถ และความสนใจท่ีเกี่ยวของกับดานท่ีประสบความสําเร็จ
ตั้งแตวัยเด็ก เมื่อประสบความสําเร็จในเบื้องตน จะมีความมุงมั่นท่ีจะสั่งสมความรูความสามารถเพ่ือตอยอดความสําเร็จน้ันใหมีพัฒนา
สูงขึ้นไป 3) ความสามารถในการแกไขปญหา ศิษยเกาเกียรติยศทุกคน เมื่อประสบปญหาจะสามารถแกไขปญหาไดดี นอกจากนี้ยังพบวา
ปญหาอุปสรรคน้ันเปนปญหาท่ีสามารถจัดการไดไมยาก 4) ความคิดเชิงบวก ศิษยเกาเกียรติยศทุกคน มีทัศนคติท่ีเปนบวก มองโลกใน
แงดีอยูเสมอ และรูจักเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสทุกครั้งท่ีพบสถานการณท่ีเลวราย มีจิตใจท่ีพรอมเต็มไปดวยความมุงมั่น จริงจัง  โดย
สามารถวางแผนกําหนดรูปแบบความคิดและแนวทางชีวิตท่ีสรางขึ้นจากประสบการณท่ีผานมาของตนเองได 
 

คําสําคัญ : เกาศิษยเกาเกียรติยศ  ศิษยเกาเกียรติยศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ศิษยเกามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบสัมมาชีพ 

 

Abstract 
The objective of this research was to study the thinking method and how the 9 alumni honors leading 

their lives of Pibulsongkram Rajabhat University.  It was qualitative research by using in-depth interview of 9 out of 

90 alumni honors. The findings found that the nine alumni honors had similar thinking method and leading their 

lives : 1) seeing their own values; that is, they found the inspiration since they were young, received the 

opportunity showing their abilities related to their inspiration which resulted to the development towards seeing 

their own values; 2) collecting knowledge and ability; namely, they had knowledge, ability and interest on the 

success since the young age so when they were initially successful, they would concentrate on collecting 

knowledge and ability to cap for the progressing success; 3) problem solving ability: they could solve their 

problems well and they also found the problems were manageable easily;  4)  positive thinking: they had positive 

attitude, knew how to change the crisis into opportunity, were determined, serious by enabling them to plan, 

designate the thinking model and life trend created from their own previous experience. 

keywords : nine alumni honors, alumni honors of Pibulsongkram Rajabhat University, successful alumni honors of 

Pibulsongkram Rajabhat University 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาปญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่นักศึกษามีความสนใจเขารวม และแนวทางในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมหอพัก 2) พัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมหอพักที่พึงประสงคและ 3) ทดลองใชลักษณะการจัดกิจกรรมที่พัฒนาและ

ประเมินผล โดยผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง แบงเปน 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก ขั้นตอนท่ี 1ใช

แบบสอบถาม สอบถามกลุมตัวอยางนักศึกษาหอพัก จํานวน 327 คน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2ผูวิจัย

วิเคราะหเนื้อหา สังเคราะหขอมูลท่ีไดในขั้นตอนที่ 1 รวมกับการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม จํานวน 8 คน ขั้นตอนที่ 3 ทดลอง

ใชโดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 แลวประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา

หอพักกลุมตัวอยางเดิม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) ปญหาในการจัดกิจกรรม ไดแก การ

ประชาสัมพันธไมทั่วถึงการสรางแรงจูงใจยังไมเพียงพอ และลักษณะการจัดกิจกรรมยังไมนาสนใจเทาที่ควร ควรเปนกิจกรรมที่สรางความอบอุนแก

นักศึกษา “เสมือนเปนบานหลังท่ีสอง” และควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัด 2) ในการพัฒนาลักษณะการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพักที่พึง

ประสงค ผูวิจัยดําเนินการโดยใชหลักการมีสวนรวมของนักศึกษาเปนสําคัญ 3) ผลการจัดกิจกรรม คือ ในภาพรวมนักศึกษาหอพักมีความคิดเห็นตอ

การจัดกิจกรรมหอพักอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายประเด็นทุกประเด็นอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มี

การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 

คําสําคัญ :  ปญหาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก  การพัฒนาการจัดกจิกรรมนักศึกษาหอพัก  ผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพกั 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงครามปการศึกษา 2560 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the problems, dormitory student’s activity characteristics and the 

guideline for developing the dormitory activities, 2) to develop the model type of desirable dormitory activities and 3) to 

try out the developed model type and to evaluate the research operation which the researcher conducted and collected 

the data by herself, which could be divided into 3 steps according to research objectives as follows: first step was to use 

the questionnaire asking 327 students, including analyzing the data for means and standard deviation; second step was to 

analyze and synthesize the data from the first step along with the interview of the 8 related persons who organized the 

activities; third step was to test the organization of the orientation for dormitory students on July 27, 2017 and evaluated it 

by using a questionnaire to inquire the same dormitory students’ opinions and then analyzing the data for means and 

standard deviation. The findings found that the problems of organizing the activities were as follows: the public relations 

was not publicized thoroughly, and the model type of dormitory activities was not interesting as expected. Therefore, the 

activity should be created with a warm atmosphere like their second home and allow students to participate in organizing 

the activities; 2) the model type development of desirable dormitory activities was conducted through student centered 

participation; 3) the result of organizing the activities overall was satisfying at the highest level.  When considering by items, 

it was found that every item was at the highest level too especially the highest mean was on the item of throughout 

publicity. 

keywords : problem of organizing dormitory student activities, development of organizing dormitory student activities, 

outcome of dormitory student orientation activity of Pibulsongkram Rajabhat University in the academic year of 2017 

 



158

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจยัเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
 

แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใชบริการ  
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอระบบยืม-คืน
หนังสือดวยตนเอง และแนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง  ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม กลุมตัวอยางไดแกผูใชบริการระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง จํานวน 377 ไดมาจากผูใชบริการในชวงเวลาที่ทําการศึกษา เก็บรวม
รวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ผูใชบริการสวนใหญเคยใชระบบยืม-คืนหนังสือดวย
ตนเอง มีความถ่ีในการใชบริการ  1 ครั้งตอสัปดาห มากท่ีสุด มีระยะเวลาใชงานเปนเวลา 2 ป  ทรัพยากรที่ถูกยืม-คืนดวยตนเอง คือ หนังสือ ตํารา 
และใชวิธีการเรียนรูการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองจากหนาจอของระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง ในดานความคิดเห็นของผูใชบริการตอระบบยืม-
คืนหนังสือดวยตนเอง  ผูใชบริการสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่ง ในประเด็น บรรณารักษ/เจาหนาที่พรอมใหบริการในทันทีที่ระบบยืม -คืนหนังสือ
ขัดของ  เมื่อระบบขัดของระบบสามารถแสดงขอความแนะนํา และสามารถยืมหนังสือพรอมกันครั้งละหลายเลม ( x =4.32)   สวนปญหาท่ีพบมาก
ที่สุดในระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง คือ ระบบไมพิมพสลิปการยืม-คืน (รอยละ 25.13) สําหรับแนวทางในการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวย
เอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรพัฒนาระบบการพิมพสลิปการยืม-คืน ใหใชงานไดงาย พิมพ
ไดรวดเร็วและคมชัด  พัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเองใหมีเสถียรภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา มีระบบแจงเตือนเมื่อเครื่องขัดของ สงถึง
ผูรับผิดชอบดูแลระบบใหแกไขไดทันที และ พัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสดวยตนเองในกรณีที่มีการลืมรหัสผานหนาจอระบบยืม-คืนหนังสือดวย
ตนเอง 
 
คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง การใหบริการยืม-คืนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชบริการ
ระบบยืม-คืนหนังสือดวยตนเอง  

Abstract 

          The purpose of this research was to study the state of library shelf check in-out by members and guideline on 

library shelf check in-out by members of Academic Resource and Information Technology Center of Pibulsongkram 

Rajabhat University.  The samples were 377 people who use the library shelf check in-out by members during the research 

time.  The findings found that the state of library shelf check in-out by most members had the usage frequency once a 

week the most in 2 years.  The resources were books, textbooks by accessing the in-out check via the monitor screen. The 

opinion of the library shelf check in-out by members, mostly they agree on the issue of librarians/staff on immediate 

service during the in-out shelf check is out-of-order service.  When the out-of-order service occurs, the instruction is able to 

give guidance and many books can be returned in one time ( x =4.32).  The only problem found the most in the in-out 

shelf check was that there is no slip for the in-out shelf check (25.13%). The development guideline on library shelf check 

in-out by members of Academic Resource and Information Technology Center of Pibulsongkram Rajabhat University, the 

center should develop the printing of in-out shelf check slip easy to access clearly and speedily, develop the stable in-out 

shelf check of all time, have the warning system when the out-of-order machine occurs and inform the person in charge for 

immediate correction and develop the code checking system via the screen in case of the members forgetting the code. 

keywords : development guideline on library shelf check in-out members, library shelf check in-out members of academic 

resource and information technology center of Pibulsongkram Rajabhat University, library shelf check in-out members 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสําหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตนเปา โดยกระบวนการ Focus group” 

Development of learning activities on "good citizens in primary  

 school life in Ton Pao municipality by focus group process" 

ประพันธ  นัยเนตรสุวรรณ 

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองตนเปา อําเภอสันกําแพง เชียงใหม 
corresponding author e-mail : nansankumphaeng@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่อง“พลเมืองดี
ในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตนเปา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตนเปา ประชากรในการศึกษา ไดแก นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองตนเปาจํานวน 30 

คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมดวยตัวเอง 
และวิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ t – test (Distribution) ผลการวิจัยพบวา 1.ชุดกิจกรรม
การเรียนรูมีประสิทธิภาพ คา E1/E2 เทากับ 84.78 / 84.28 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวโดยใชเกณฑ 80/80   

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ : พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย  กระบวนการกลุม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 

Abstract 

This study aims to develop a set of learning activities. And find the efficiency of the activity series 

on "Good citizens in democratic way of life for primary students in Tampon Municipality. Comparison of 

learning achievement between pre and post-learning activities using learning activities. Good citizenship in 

democratic way of life for primary students in Ton Pao Municipality. The study population was 3 0 
students in Tambon municipality. There were 2 0  post-test and post-test tests conducted by the 

researcher. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. A set of learning activities 

were constructed with the E1 / E2 efficiency of 84.78/ 84.28, which was higher than the standard set by 

the 80/80 criterion. At the .01 level of significance.  

keywords : good citizens in primary, focus group, learning activities 
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ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณิตศาสตรที่สอดคลองกับชีวิตจริงที่มีตอ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   
Effects of organizing learning activities using realistic mathematics  education  

approach on mathematical problem solving  and reasoning abilities of tenth grade 
students 

                         ทนงเกียรติ  พลไชยา  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

corresponding author e-mail : tanongkiat_p@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม แนว
การศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงกับกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปกติ ศึกษาพัฒนาการของ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความ สามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง ตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนนักเรียนกลุมทดลอง 24 คน และกลุมควบคุม 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การทดลองคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบปกติ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและแบบวัด
ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-

test) ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงมี
ความสามารถในการแกปญหาและการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) 

นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงมีความสามารถในการใหการปญหาและ
การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  

.05 3) นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวการศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงมีพัฒนาการของความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรดีขึ้น  

คําสําคัญ :  กิจกรรมการเรียนรู  การศึกษาคณิตศาสตรท่ีสอดคลองชีวิตจริง  ความสามารถในการแกปญหา   
ความสามารถในการใหเหตุผล 

Abstract 
 The purposes of this research were  to compare mathematical problem solving and resoning ability of 

students learning by using an organizing learning activities using realistic mathematics education approach 

between, before and after learning., to compare mathematical problem solving and resoning ability of students 

between experimental group and control group., and to study the mathematical problem solving and reasoning 

abilities of students learning by using an organizing learning activities using realistic mathematics education 

approach. The results of the study revealed that: the mathematical problem solving and reasoning ability of 

students after learning by using the organizing learning activities using realistic mathematics education approach 

were higher than those before the experiment at a .05 level of significance., the mathematical problem solving 
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and resoning ability of students in the experimental group were higher than those of the students in the control 

group at a .05 level of significance., and the mathematical problem solving and reasoning abilities of students 

learning by using an organizing learning activities using realistic mathematics education approach were developed 

in positive direction  

 
keywords :  realistic mathematics education, problem solving, reasoning 
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ผลการใชสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือขายไรสาย m-learning เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร  
โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบ Active learning ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
The effects of teaching multimedia about mathematical development 

on wireless network via m-learning by using active learning process on learning 

achievement of bachelor degree student of education program in mathematics 

กนกกร  พรชัยกุลวงษ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ 

corresponding author e-mail : Kanoktip 2017@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยการใชสื่อการสอนมัลติมีเดียบน
เครือขายไรสาย m-learning เรื่องพัฒนาการทางคณิตศาสตร โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบ Active learning ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร และ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือขายไรสาย m-learning 

เร่ืองพัฒนาการทางคณิตศาสตร  โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบ Active learning ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพัฒนาการทางคณิตศาสตร  (1036220) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 กลุม 1 จํานวน 25 คนไดมาจากการสุมแบบ
กลุม (Cluster  sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจตอสื่อการสอนมัลติมีเดีย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  ผลการวิจัยพบวา หลังจากนักศึกษาไดเรียนจากส่ือน้ีแลวพบวามีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด  
  

คําสําคัญ : มัลติมีเดีย  โมบายเลิรนนิ่ง  แอคทีฟเลิรนนิ่ง 
 

Abstract 

         The purposes of this research were : to compare the student achievement before and after study the using 

of Teaching Multimedia about Mathematical development on Wireless Network via m-learning by using Active learning 

Process on learning achievement of Bachelor Degree Student of Education Program in Mathematics and  to study the 

student’ s satisfaction towards learning by using of Teaching Multimedia about Mathematical development on Wireless 

Network via m-learning by using Active learning Process on learning achievement of Bachelor Degree Student of Education 

Program in Mathematics. The sample group in the research was 25 students studying in Mathematics Department, Faculty 

of Education Chaiyaphum Rajabhat University of the academic year 2017. The sample was selected by Cluster sampling. 

The research instruments were 10 lesson plans and 40 items of mathematics learning achievement test with subjective test 

and evaluation of satisfaction with the learning activities. The instruments for collecting data means, standard deviation and 

t-test were used for the data analysis. Results of the study were revealed as follows: 1) The score of learning achievement 

had statistical significance higher than before at 0.01 level. And 2) The student’s satisfaction towards learning by using of 

Teaching Multimedia about Mathematical development on Wireless Network via m-learning by using Active learning Process 

was rated at the most level.  
 

keywords : multimedia, m-learning, active learning 
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การศึกษาสภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมในสถานศกึษาของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

A study of cultural operation of school under secondary educational 
service area office 41 

 

สุรรตัน  บุญประสิทธ์ิ*  และ ณิรดา  เวชญาลักษณ 
คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ  กลุมตัวอยาง จํานวน 168 คน 
เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
สภาพการดําเนินงานดานวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีสภาพการดําเนินงานสูงสุด คือ ดาน
การอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม รองลงมา คือ ดานการถายทอดวัฒนธรรม  ซึ่งอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ดานการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม อยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ : การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา  วัฒนธรรม  ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the cultural operation of school under secondary 

educational service area office 41. This study is a quantitative study. The sample size 168 people. The 

instrument used to collect research data was a questionnaire. The data were analyzed by mean, and 

standard deviation the research found that. The cultural operation of school under secondary educational 

service area office 41. The overall picture is very high. When considering each side, it was found that. 
Firstly, The areas with the highest mean operating are cultural conservation and restoration at a high 

level. Secondly, the cultural transfer at a high level. Lastly, the lowest level is in cultural research and 

development at a high level.  
 

keywords : performance of school administrators, cultural, educational manager 
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แนวทางสงเสริมการจัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น   
Promoting approaches to learning management of local wisdom 

ฐิติรดา  เปรมปรี 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ  ชัยภมูิ  

*corresponding author e-mail : aon_2523@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการจัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและ 2)เพื่อ

ศึกษาความตองการและปญหาในการเรียนการสอน  รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
ปการศึกษา  2559  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาวิเคราะหขอมูล คารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เลือกใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการวิจัยพบวาสภาพการจัดการเรียนการสอน             
5 ดาน  ไดแก  ดานเน้ือหาวิชา  ดานการจัดการเรียนการสอน /ผูสอน  ดานสื่อประกอบการสอน  ดานเอกสารประกอบการ
สอนและดานการวัดและประเมินผล  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( =4.09)  ปญหาอุปสรรคท่ีสงผล
กระทบตอการจัดการการสอนภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก  1) ผูเรียนตองการใหคณะสนับสนุนงบประมาณสงเสริมการจัดกิจกรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น  2) ผูเรียนตองการลงภาคสนามเพ่ือศึกษาภูมิปญญาในทองถิ่น โดยแลกเปลี่ยนประสบการณความรูจากนักปราชญ
ทองถิ่น  

คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น  การจัดการเรยีนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

Abstract 
  The purpose of this research were:  1) to study promoting approaches to learning management 

of local wisdom, 2) to study needs and problems of instruction in the subject areas of social studies and 

Thai cultural studies of Chaiyaphum  Rajabhat University students,  academic  year  2016. The tool of data 

collection was questionnaire. The statistics used for analyzing data included percentage, arithmetic mean, 

standard deviation. The sample was selected by means of purposive sampling.The findings revealed that 

overall 5 facets of instructional environment, including contents, instruction, teaching materials, course 

materials, and assessment, were very high at =4.09 in average. The problems affecting instruction on 

local wisdom were as follows: 1) the learners required financial support from the department to promote 

local wisdom activities, 2) the learners wanted to work in the field in order to acquire local wisdom and 

exchange experiences and knowledge with local wisdom elites  

keywords : local wisdom , learning management of local wisdom 
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ผลการใชวิธีการเสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาช้ันปที่ 2 

The effect of positive reinforcement to develop responsible behavior of 

Students 2 ed year 

ณัฐทิญาภรณ  การะเกต ุ

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี ลพบุร ี
*corresponding author e-mail : kara_ket_1234@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังนี้ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษานักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย กอนและหลังการ
ใชวิธีการเสริมแรงทางบวก ประชากรคือนักศึกษาช้ันป 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศิลปะสําหรับครูปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 29 คน ไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรมความรบัผิดชอบในช้ันเรียน ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมดานความ
รับผิดชอบกอน และหลังการใชวิธีการเสริมแรงทางบวก สถิติที่ใชในงานวิจัย สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมดานความรับผิดชอบในช้ันเรียนของนักศึกษาหลังไดรับการเสริมแรง
ทางบวกอยูในระดับดี ทั้งโดยรวม และรายดาน ประกอบดวย พฤติกรรมความรับผิดชอบตอตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.57 และ  
พฤติกรรมดานความรับผิดชอบตอสวนรวม มีคาเฉลี่ยโดยรวม 2.64  

คําสําคัญ : ความรับผดิชอบ  การเสริมแรงทางบวก  การศึกษาปฐมวัย 

Abstract 

  The research aims to : develop the Behavioral responsibility of students in early childhood 

education. To compare the behavior of classroom responsibility of Early Childhood the before and after 

using positive reinforcement the population is the second year students of Early Childhood Education 

Faculty of Education Thepsat Rajabhat University registered in the Art course for preschool teachers 1st 

semester academic year 2560 about number 29 person to be acquired by choosing a specific method. 

Research tools is classroom behavior observation before and after. Include Observation form and fallow 

by Positive reinforcement method. Statistics research is average the standard deviation. The results of the 

Study:  the student's behavioral responsibility after the positive reinforcement was at the overall and the 

Individual level including  Self-control behavior 2.57 and  Corporate Responsibility The average is 2.64 

keywords : accountability, positive reinforcement, early childhood education 
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การศึกษาความสามารถดานทักษะการฟงโดยใชแบบทดสอบและแบบฝกโทอิกจําลองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

The study on rajamangala university of technology lanna lampnag students’ listening 

ability by using mock toeic listening test and exercises 

     จีรสดุา เกษมสุข          

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

   *corresponding author e-mail : Jeerasuda.g@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความสามารถดานทักษะการฟงของนักศึกษาโดยใชแบบทดสอบและแบบ
ฝกโทอิกจําลอง กลุมเปาหมายท่ีใชในงานวิจัยคือ นักศึกษาสาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบโทอิกจําลองกอนเรียนและ
หลังเรียน และแบบฝกโทอิกจําลอง ผลการวิจัยพบวากอนการใชแบบฝกโทอิกจําลอง ความสามารถดานทักษะการฟงของ
กลุมเปาหมายต่ําโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 31.48 เปอรเซน และหลังการใชแบบฝกโทอิกจําลองพบวาระดับคะแนนเพิ่มขึ้น
เปน 90 เปอรเซนโดยมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 

คําสําคัญ :  ทักษะการฟง  แบบทดสอบโทอิก แบบฝกโทอิกจําลอง 
 

Abstract 

 The purpose of the research was to evaluate student’s listening ability by using MOCK TOEIC 

Listening Test and Exercises. The sample was 21 first year Accounting students who were studying in 

Faculty of Business Administration and Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Lanna 

Lampang. The instruments in this research were pre and post Mock TOEIC listening test and exercises. It 

was found that before practice the listening ability of the participants is low with the score of 31.48%. 

After practicing and conducting sessions which target the participants listening ability, the score was 

increased. The difference between their pretest and posttest revealed that the participant's listening 

ability have been significantly increased by 90% The increase of the score in percentage was statistically 

significant at 0.0. 

 

keywords : listening ability , mock TOEIC listening test, mock TOEIC listening exercises 
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การศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค 
A study of problems engaging academic administration by teachers of higth school in 

Nakhon Sawan province 
 

สุดารตัน  จันทรศรี*  และ นิคม  นาคอาย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : krusuzaa_31@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัด
นครสวรรค การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางของเครซี่และมอรแกน ไดจํานวน
ทั้งสิ้น 216 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาปญหาการและแนวทางมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยม 
จังหวัดนครสวรรค  ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีระดับการปญหาการ
มีสวนรวมสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวม
พัฒนาหลักสูตร และดานการมีสวนรวมพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ดานการมีสวนรวมนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับนอย 
 

คําสําคัญ : บริหารงานวิชาการ  มีสวนรวม  นครสวรรค 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study of problems and development engaging academic 

administration by teachers of higth school in Nakhon Sawan province, by quantitative methods. The 

sample was set determinded by "Krejcie & Morgan" sample size table to get 216 people.  The instrument 

used to collect research data was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, 

mean, and standard deviation. The finding showed that the participation on research was heist and be the 

first item, secondly was the participation on curriculum development and last item was internal 

participation and information technology 

keywords : academic administration, engaging, Nakhon Sawan 
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การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

A study of change leadership of school administrators under Kamphaengphet  primary 
educational service area office 1 

 

กมลวรรณ  นาจุย*  และ นิคม  นาคอาย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : krupoy.nachui@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 118 คน และ
ครูผูสอน 322 คน รวมทั้งหมดจํานวน 440 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.93 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาระดับ  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ใน
ภาพรวมมีระดับภาวะผูนําอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการสรางจุด
เชื่อมตอ รองลงมาคือ ดานเปาหมายเชิงจริยธรรม และคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การสรางและแบงปนความรู 
 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา  ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง  ผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research wes to study of Change Leadership of School Administrators under  

the Office of Kamphaengphet  Primary Educational Service Area 1. The samples 440 people who were 118 

school administrators and 322 teachers. The instrument was the 5 ratingscale questionnaire whith 

collected from reliability of 0.93. The data were analyzed by using mean and standard deviation.            

The finding showed that the level of school administrators’ change leadership under the Office of 

Kamphaengphet  Primary Educational Service Area 1 overall was at a high level and when considering 

each area it was found that the highest mean was coherence making, secondly, the moral purpose and 

the lowest mean score was knowledge creating and sharing. 
 

keywords : leadership, change leadership, school administrators 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและจิตวิทยาศาสตร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

The development of instructional model for science on the basis of sufficiency  

economy philosophy and problem-based teaching for enhance problem solving with 

critical thinking abilities and science  mind of sixth grade  students 

     พีรศักดิ์  แกวจัง 
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต  เทศบาลเมืองอุทัยธาน ีอุทัยธาน ี

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

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  และจิต
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  เพื่อ
เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ และจิต
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ท่ีมีตอการสอนดวย
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ และจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยและ
พัฒนา(Research  and  Development)  ผลการศึกษา  พบวา  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและจิต
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 มีคาเทากับ  89.79/88.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ทักษะการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน  เทากับ  
44.25  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ  3.16 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรบนฐานของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและจิต
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 อยูในระดับมากที่สุด 

 

คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการสอน  ทักษะการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ  การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

Abstract 

 The  objectives  of  this   research  were :  develop  and  verify  the  efficiency  of  instructional  model, 

compare  problem  solving  with  critical  thinking  abilities  and  investigate  satisfaction  of  the  sixth  grade  

students.  The research design  of  this  study  was  Research  and  Development.  Results  of  the  study  are  as  

follows : the  instructional  model  have  the  efficiency  of  the  instruction  model  who  enhanced  problem  

solving  with  critical  thinking  abilities  in  science  of  sixth  grade  student  achieved  the  criterion  of  

89.79/88.00  , which  was  higher  than  the  required  standard  criterion  of  80 / 80.  Problem  solving  with  



171

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

critical  thinking  abilities  of  sixth  grade  students,  including  knowledge,  problem  solving  with  critical  

thinking  abilities, and  science  process  skills  with  the  instructional  model  were  higher  than  before. The  

satisfaction  of  the  grade  students  toward  the  EIRSK  Model  to  enhance  problem  solving  with  critical  

thinking  abilities  in  science  was  at  the  highest  level. 

keywords : the  development  of  instructional  model ,   problem   solving  with  critical  thinking  abilities , 

problem-based  teaching 
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การศึกษาปญหาในการดําเนินงานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3   

A study of problems for supporting learning organization in schools under the 
Phitsanulok primary educational service area office 3 

 

ทนง  มาไชยนาม* และ นิคม นาคอาย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : thanong.m@psru.ac.th   

  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินงานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูภายใน  สถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางดวยสูตรการคํานวณของเคจซ่ีและมอรแกน ไดจํานวนทั้งสิ้น 312 ราย เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ระดับปญหาในการ
ดําเนินงานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูภายใน  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก
เขต 3 ในภาพรวมอยูใน  ระดับ นอย เมื่อพิจารณาตามระดับบุคคลและระดับองคกรพบวา ระดับบุคคล (การเปนบุคคลรอบรู 
รูปแบบความคิด และการคิดอยางเปนระบบ) อยูในระดับ นอย สวนในระดับองคกร (การสรางวิสัยทัศนรวมกัน และการ
เรียนรูของทีม) อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ไดแก การสรางวิสัยทัศน
รวมกัน รูปแบบความคิด และการคิดอยางเปนระบบ ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : ปญหาในการดําเนินงานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  องคกรแหงการเรยีนรู  
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study of problems for supporting learning organization in 

schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3  by quantitative methods.  The 

sample was 312 people setting by the formula " Krejcie & Morgan"  The research instrument was a 

questionnaire to use for collecting research data.  The data was analyzed by mean, and standard 

deviation.The finding showed that the level of problems for supporting learning organization in schools in 

overall was at low level. The problems for supporting learning organization in personal level was at low 

level and organization level was in a moderate. The problems level of share vision was in highest.  
 

keywords : problems for supporting learning organization, learning organization 
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การสรางและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน  
Development and evaluation of instructional package for introduction to pneumatic 

and hydraulic course 
 

สุรสิทธ์ิ  แสนทอน1*  และ  เกียรตศิักดิ์ ยมเกิด2  
1คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  

2แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลยัเทคนิคตาก 
*corresponding author e-mail : san_surasit@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางและการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวแมติกสและไฮดรอลิกส

เบื้องตน เรื่อง หลักการทํางานของกระบอกสูบ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิค
ตาก พุทธศักราช 2556 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย คูมือครูและสื่อการเรียนการสอน คูมือ ประกอบดวย 
ใบประลอง แบบฝกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับสื่อการเรียนการสอนจะเปนตัวอักษร
และรูปภาพท่ีสรางดวยโปรแกรม Microsoft Power Point โดยไดนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 2 สาขางานไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก จํานวน 20 คน เมื่อนักศึกษากลุมตัวอยางไดเรียน
ดวยชุดการสอนแลวจึงทําการทดสอบดวยแบบฝกหัดหลังบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
ปรากฏวา ชุดการสอนวิชางานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน เรื่อง หลักการทํางานของกระบอกสูบ ที่สรางขึ้นมามี
ประสิทธิภาพ 84.54/81.15 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

 

คําสําคัญ : ชุดการสอน  ประสิทธิภาพ  นิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 

  
Abstract 

The research aims to development and evaluation of instructional package for introduction to 

pneumatic and hydraulic course, principles of the cylinder subject according to curriculum of high 

vocational certificate in electrical power technology in 2013. The instructional package consists of teacher 

manual and instruction media. The teacher manual composes of lab sheets, exercise and achievement 

test. The instruction media is text and pictures that are created by Microsoft power point program. The 

set used with the samples which are twenty students in second year of high vocational certificate in 

electrical power technology of Tak technical college. After the sample students have studied by 

instructional set then test by using exercise and achievement test. The research results found that the 

created instructional package for introduction to pneumatic and hydraulic course, principles of the 

cylinder subject has the efficiency about 84.54/81.15 higher than the defined criterion that is 80/80.  

 

keywords : instructional package, efficiency, introduction to pneumatic and hydraulic 
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การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

The development of using the multiplication and division skills practices for the 

students in Prathomsuksa 3 

วัชราภรณ  ปาละวันนา 
โรงเรียนบานเดน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2 ลําปาง 

corresponding author e-mail : Palawanna2521@gmail.com 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเรื่อง การคูณและการหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหารและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 
การคูณและการหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กลุมประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานเดน 
อําเภอสบปราบ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต  2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560   จํานวน  9  คน ใชแบบฝกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ือง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การคูณ
และการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 12 แผน แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการใช แบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร จํานวน 10 ขอ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( ), รอยละและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) ผลการวิจัยพบวาแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ือง การคูณและการหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ  90.28 / 83.33  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง การคูณและการหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  พบวา มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน มีคะแนนเฉล่ียรอยละที่เพิ่มขึ้นเทากับ 47.04 โดยคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละเทากับ 36.30 และ 83.33 
ตามลําดับ  ความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การคูณและการหาร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม (  ) เทากับ 4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เทากับ 0.22  

คําสําคัญ : แบบฝกเสริมทักษะ  คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

Abstract 

 This research were to develop the multiplication and division skills for the students in Prathomsuksa 3 that had 

efficiency of 80/80 according to criterion to compare the achievement and attitude toward mathematics subject before and 

after using the skills practices. The populations were 9 students in Prathomsuksa 3 at Ban Den school, Sobprab district, The 

office of Lampang Primary Education Area 2 during semester 2 in academic year 2017. To use the multiplication and 

division skills practices for the students in Prathomsuksa 3, the multi-choice achievement tests, the multiplication and 

division lesson plan and the statistical analysis were arithmetic average, standard deviations.The results of this research 

were the multiplication and division skills for the students in Prathomsuksa 3 that had efficiency of 90.28 / 83.33 higher 

than criterion ( 80 / 80 ) students learning with skills practices had post- test scores significantly higher than pre-test scores. 

Test scores before and after learning the average score was 36.30 and 83.33% respectively which the average point 

increased 47.04% .The students had positive attitude toward learning by the multiplication and division skills practices. The 

students were very satisfied according to 4.44 of arithmetic average and 0.22 of standard deviations. 

keywords : skills practices for the students,  Math,  Prathomsuksa 3 
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจความเชี่ยวชาญของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

A study on relationship between expertise power administrator’s authority exercise 
and educational institution’s efficiency in Phitsanulok  

Primary Education Service Area Office 3 
 

สุธาสินี  สังฤทธิ์*  และ สมหมาย  อ่ําดอนกลอย 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : suthasinee_1986@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับการใชอํานาจความเช่ียวชาญของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจความเช่ียวชาญของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3     
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย สถานศึกษา จํานวน 98 โรงเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจความเช่ียวชาญของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีการใชอํานาจ
ความเชี่ยวชาญของผูบริหารสถานศึกษามากที่สุด คือ ดานการบริหารงานดานงบประมาณ และการใชอํานาจความเชี่ยวชาญ
ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ทิศทางลบ ( r = -0.066) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ : อํานาจความเช่ียวชาญ  ผูบริหารสถานศึกษา  ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The present research aimed to determine the relationship of utilization of expertise power by education 

institutional administrators and the efficiency of educational institutions under the Third District of the Primary 

Education Office in Phitsanulok Province. The samples included 98 educational institutions. Informants were 98 

administrative staffs under the Third District of the Primary Education Office in Phitsanulok Province. Measurement 

instruments consist of a five-scale rating questionnaire. Results were presented with percentage, means standard 

deviations and Pearson’ s Correlation Coefficient. The results demonstrated that the utilization of expertise power 

by educational institution administrators was perceived as high. When each domain of the utilization of expertise 

power was separately analyzed, the utilization was found highest in the financial budget administration. There was 

a non-significant, negative relationship between the utilization of expertise power and the efficiency of 

educational institutions (r = -0.066).    

 
keywords : expertise power, school administrator, educational institution’s efficiency 
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การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

A study on relationship between transformation leadership with job satisfaction of 
teachers under the Sukhothai primary educational service area office 1 

รัฐนันท  สุนันทวนิช*  และ นิคม นาคอาย 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : aof_naraklove@hotmail.com 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง
ไดแกผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรการคํานวณของเคจซ่ีและมอรแกน รวมท้ังสิ้น จํานวน 383 
คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน   ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ท้ังภาพรวมและรายดานมีระดับภาวะผูนําอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการ
กระตุนการใชปญญา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ท้ัง
ภาพรวมและรายดานมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความสําเร็จ
ของงาน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ
ทางบวก โดยสวนใหญ  มีความสัมพันธในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธ 

Abstract 
The purposes of research were to study on relationship between transformation leadership with Job Satisfaction 

of teachers under the Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 by quantitative methods. The sample of this 

study were 383 educators from these schools setting by the formula "Krejcie & Morgan" . The research instrument was a 

questionnaire 5 rating scale to use for collecting research data. The data were analyzed by mean and standard deviation 

and Pearson’s correlation coefficient.  Results of this research were the following:  the administrators’ transformational 

leadership under the Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 in overall and each aspect were at a high level 

considering each aspect, it was found the aspect ranked in high level of the average value ranking in order were Idealized 

Influence and the aspect ranked in lowest level of the average value ranking in order were Intellectual stimulation. Job 

satisfaction of teachers under the Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 was generally grated “ high” 
Considering each aspect, it was found the aspect ranked in high level of the average value ranking in order were success in 

work and being recognized and the aspect ranked in lowest level of the average value ranking in order were recognition 
and responsibility. Relationship between transformation leadership with job satisfaction of teachers under the Sukhothai 

Primary Educational Service Area Office 1 in overall were positive and most of relationship were moderate level with the 

statistical significance at level .01 

keywords : transformational leadership, job satisfaction, relationship 
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การศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 

A study of state in english learning management of teachers in the school under 
 phichit primary educational service area office 2 

 
ศุภลักษณ ศรีรุวัฒน*  และ สมหมาย อํ่าดอนกลอย 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : fasai_suphalak@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 กลุมตัวอยางไดแกครูในสถานศึกษา โดยใชตารางของ
เครจซี่และมอรแกน จากสถานศึกษา 110 แหง แหงละ 2 คน ประกอบดวย ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชวงช้ันท่ี 1 และชวงช้ัน
ที่ 2 อยางละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 220 คน เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาสภาพการดําเนินงานดานการจัดการเรี ยนรูวิชาภาษาอังกฤษของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนรู และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานการปรับปรุงแกไข
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

คําสําคัญ : สภาพการดําเนินงาน  การจัดการเรียนรู  ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study of state in English Learning Management of Teachers 

in the School under Phichit Primary Educational Service Area Office 2. The sample was the teacher in the 

school by using the tables of "Krejcie & Morgan" from the school of 110 consisting of 2 teachers of each 

school who teach English in grade 1-3 1 people and grade 4-6 1 people total 220 people. The instrument 

used to collect research data was a questionnaire. The data were analyzed by mean, and standard 

deviation. The results of the study showed that state in English Learning Management of Teachers in the 

School under Phichit Primary Educational Service Area Office 2 was at a high level when considering each 

side, found that the highest mean is the learning management and the lowest mean is the improvement 

of the learning process.  
 
keywords : state, learning management, English 
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การใชเว็บการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
Using local wisdom knowledge management web for learning management in school 

วุฒิชัย พิลึก*   ณิชารีย ปอมสมัฤทธ์ิ   สิริพร ปาณาวงษ   และ  มงคล ศัยยกุล  
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 

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

บทคัดยอ    
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลเรยีนจากการบูรณาการเว็บการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ดวยวิธีการดําเนินการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและปริมาณ ไดแก การวิเคราะหเอกสาร งานวิจัย หนังสือ
ตําราที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใชวิธีการสํารวจโดยใชการวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค กลุม
ตัวอยางไดแก ครูประจําการปฏิบัติการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที ผลการศึกษา พบวา ในปจจุบันเปนการสอนแบบเดิมที่
ยึดเอาเนื้อหาวชิาเปนหลักและยึดครูเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนซ่ึงเปนผลผลิตของการศึกษาไมเห็นความสัมพันธของวิชาตางๆ 
ขาดทักษะการแกปญหา ความคิดสรางสรรค และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ตลอดจนขาดการเชื่อมโยงความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการศึกษาผลเรียนจากการบูรณาการเว็บการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลวิจัยยังแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู โดยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระความรูในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเปนสื่อกลางการเชี่ยมโยงองคความรูของนักเรียนเขากับการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดนครสวรรค
ไดอยางเหมาะสม 

คําสําคัญ : เว็บการจดัการความรูภูมิปญญาทองถิ่น  การจัดการเรียนรู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

Abstract 
This research was aimed to investigate the students’ learning outcomes from using web knowledge 

management in Nakhon Sawans’ local wisdoms for Junior High School students. The quantitative and qualitative 

methods were used by using studying related studies and documents and using SWOT analysis to study the 

current status and study’ s environment. The sample group were teachers and Grade 8 students in Small Sized 

Schools in Krokpra District, Nakhon Sawan Province. Mean, S.D., and T-Test were used as statistical method in 

analysis. The results showed that, in today situation, using the traditional teaching method which used teacher 

centered and content based caused the students perception in linking between the various subjects and lack of 

problem solving skills. Moreover, student were lacked of the self’s information seeking ability and linking to local 

wisdom and modern technology. According to the learning outcome, there was posttest score higher than pretest 

score with 0.5 statistically significant, this showed that the learning process management by using appropriated 

learning environment to the content which implemented in computer laboratory gave more advantage to student 

in exploring and linking to the local wisdoms in Nakhon Sawan province. 

keywords :  local wisdom knowledge management web, learning management, junior high school 
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Learning management in information and communication technology by  

using project bloks based on problem based learning  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวิธีการสอนที่เหมาะสมดวยโปรเจคบล็อค และเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนดวยการใชโปรเจคบล็อค สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบวา  วิธีการสอนที่เหมาะสมดวยโปรเจคบล็อค คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานดวยโปรเจคบล็อค พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคามากกวา
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน โดยที่ คาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเทากับ 
15.00 และคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน มีคาเทากับ 10.50 
 
คําสําคัญ : โปรเจคบล็อค การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

Abstract 
 The aims of this research were toinvestigate the appropriated instruction method by using Project 

Bloks, and  study the effects of using instruction method by using Project Bloks for Grade 6 students of 

Phanuthatkreethawet School, Krok Pra District, Nakhon Sawan Province who study in second semester of 

2560 Academic Year.  The results found that, the appropriated instruction method was Project Based 

Learning, and students have higher score in posttest than pretest by the Mean of posttest was 15.00 

while the pretest was 10.50. 
 
keywords : project bloks, problem base learning, grade 6 students 



180

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 

A study on power usage of adminintrators in phichit province under the secondary 
educational service area office 41 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการเปดตารางเครซี่ และมอรแกน  ไดจํานวนทั้งสิ้น 315 ราย ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในจังหวัดพิจิตร  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย( x )  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากสูงสุดไปต่ําสุดคือ ดาน
อํานาจอางอิง ดานอํานาจตามกฎหมาย ดานอํานาจความเช่ียวชาญ ดานอํานาจการใหรางวัล และดานอํานาจบังคับ 
 

คําสําคัญ : การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the power usage of adminintrators in Phichit Province 

under the Secondary Educational Service Area office 41. The sample size by opening the "Krejcie & 

Morgan" tables to get 315 people that consisted of adminintrators and teachers in Phichit Province under 

the Secondary Educational Service Area office 41. The research instrument was rating scale questionnaire. 

The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The research found that. The 

power usage of adminintrators in Phichit Province under the Secondary Educational Service Area office 41. 

The overall was at high level when considering each aspect from the hightest to the lowest, it was as 

follows : referent power aspect, legitimate power aspect, expert power aspect, reward power aspect and 

coercive poweraspect respectively. 
 

keywords : the power usage of adminintrators. 
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ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 

A study on the implementation for school library standards in section 2 teacher 
standards of schools under Phitsanulok municipality Phitsanulok province 

กฤติกา  ยอดทอง และ อดุลย  วังศรีคูณ 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Krittika.y@psru.ac.th 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 

มาตรฐานดานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครูผูสอนและครูที่
ปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ จํานวน 178 คน และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาเกี่ยวกับ
สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนหมวดท่ี 2 มาตรฐานดานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดวา  
สภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน หมวดท่ี  2  มาตรฐานดานครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูในระดับมากและทุกมาตรฐานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
มาตรฐานที่ 4 ครูหรือบุคลากรทําหนาท่ีบรรณารักษมีความสามารถในการบริหารงานหองสมุด รองลงมาคือ มาตรฐานท่ี 5 ครู
หรือบุคลากรทําหนาท่ีบรรณารักษมีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิค และมาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มาตรฐานที่ 8 
ครูหรือบุคลากรทําหนาที่บรรณารักษมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรฐานที่ 9 ครูผูสอนใชหองสมุดเพื่อการเรียน
การสอน 

คําสําคัญ : มาตรฐานหองสมุดโรงเรียน  หมวดที่ 2  มาตรฐานดานคร ู

Abstract 
Research in this the study focused on the implementation of the School Library  Standards in Section 2 

teacher standards of schools under Phitsanulok municipality. Phitsanulok province. The samples of this research 

were teacher and teacher acting librarian 178 people and the data was collected by using a questionnaire about 

the condition operations according to the school library standards in section 2 teacher standards of schools under 

Phitsanulok municipality, Phitsanulok province. The statistics that used in the data analysis is the average percent 

and the standard deviation. The research summary as follows: Operational conditions according to the school 

library standards in section 2 teacher standards of schools under Phitsanulok municipality, Phitsanulok province. In 

the overall image are included on many levels, and all the standard average are high level. The highest average 

standard is the standard 4, the teacher or personnel librarian is capable of administering a library. The second is 

standard 5, teacher or personnel acting librarian have the ability to perform in technically. And the standard that 

has a lowest average is standard 8, teacher or personnel acting librarian with continuous self-development and 

section 9, teachers use a library in teaching 

 

keywords : The School Library,  Standards in Section 2,  teacher standards 
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The activities management and effectiveness of moderate class-more knowledge 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม ประสิทธิผลของกิจกรรม และปจจัยความสําเร็จการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู กรณีศึกษา โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล 
คือ ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน ครู จํานวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม จํานวน 291 คน รวม
ทั้งสิ้น 296 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนเปนแบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)และแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชวัดกอนและหลังการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  และแบบสัมภาษณใชเก็บ
รวบรวมขอมูลจากครูผูรับผิดชอบกิจกรรมและผูบริหารโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบมีโครงสรางใชในการวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็นที่ศึกษาแลว
สรุปอุปนัย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบสมมุติฐานเปรียบเทียบ
ขอมูลโดยใชคาที(t-test) ผลวิจัย พบวา การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กรณีศึกษา โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม จังหวัด
กําแพงเพชร ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ ดานการวางแผน (Plan) ศึกษาวิเคราะหนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบ 
จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจการดําเนินงาน กําหนดภาพความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู วิเคราะหและปรับ
โครงสรางตารางเรียนใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและบริบทของโรงเรียน  ดานการดําเนินงาน (Do) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ
ประชุมชี้แจงรูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงโรงเรียนไดมีการดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม  ดานการติดตามและประเมินผล (Check) 
กํากับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูอยางเปนระบบ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ กํากับติดตามและประ
เมิลผลการจัดกิจกรรม บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน เช็คชื่อดวยระบบออนไลน จัดประชุมเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  (After 

Action Review: AAR)  ดานการปรับปรุงแกไข (Act) ประชุมครูและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพ่ือทบทวนหลักการปฏิบัติกิจกรรม โดยประมวลผล
การดําเนินงานมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ตามตัวชี้วัด 4H ที่เปนผลมาจาก
กิจกรรมและผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางของผลการพัฒนาตามตัวชี้วัด  4H  วัดระดับกอนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
จําแนกโดยภาพรวมรายดานและรายขอ โดยผลการพัฒนาหลังการมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูสูงกวากอนมีกิจกรรม  ปจจัยความสําเร็จใน
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู พบวา มาจากการบริหารจัดการกิจกรรมของผูบริหารโรงเรียน การมีสวนรวมของครูผูรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมและนักเรียนผูเขารวมกิจกรรม การไดรับความรวมมือจากผูสนับสนุนของหนวยงานภายนอก มีแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนที่
เพียงพอและเหมาะสมเปนปจจัยท่ีทําใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ  
  
คําสําคัญ : บริหารกิจกรรม  ประสิทธิผล 

Abstract 

The purposes of this research was to study activity management, effectiveness and success factors of moderate 

Class , more Knowledge activities in case study of Prankrataipittayakom School, Kamphaengphet.  The samples of data 

collection were 2 school administrators, 3 teachers ,and 291 junior high school students which were totally 296.  The 

research instrument used to collect data from the students was a questionnaire which  designed as a checklist, and a  five-

rating-scale  used before and after measuring moderate class-more knowledge activities. The interview forms which 

structured to analyze the content of the study and concluded by inductive method were used to collect the data from the 
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teachers who concerned with the activities and the school administrators. The data were analyzed using by frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and compare the data by using t-test. The results showed that: There are 4 sides of 

the Management of a Moderate Class–More Knowledge activities in case of Prankrataipittayakom School, Kamphaengphet, 

such as for Planning side (Plan), the school analyzes the policy of the project and appoint the responsible team. Then 

organized the meeting to clarify the operation of the project. After that, determined the success of driving policy. Finally, 

analyze and re-structured school hours appropriate with school activities and the context of the school. For Doing side 

(Do), the school organized the meeting in order to clarify the format and method for operations in which the school has 

also  conducted concrete activities. For checking side (Check), the school supervised and evaluated the project 

systematically, including appointing supervisors  to supervise and monitor the results. Otherwise, there was student 

attendance record with online checking system. And the end, the meeting set after project operation. For acting side (Act), 

the school set the meeting for all teachers and related participants to review the principle operation of activity by 

evaluation of operation in order to be a guideline of improvement. The results was found that the effectiveness of 

moderate class-more knowledge activities according to 4H indicators as a result of activities and results of comparisons of 

differences in development outcomes based on 4H indicators which measured before and after operating the activities to 

the junior high school students in the second semester, 2016 had a different significant .05 when classified  by overview of 

aspects and points. From this result, the development after doing moderate class-more knowledge activities is higher than  

before doing the activities. The finding reveals that there are several factors of success in Moderate Class-More Knowledge 

activities management, such as administration the project of the school administrator and the cooperation of external 

supporters. In addition, there were sufficient and appropriate sources of learning both in and out of the school, which 

could be the factors to achieve the project by the sample group which consisted of 2 school administrators, 3 teachers and 

291 Junior High School students. 

keywords : activities management, effectiveness 
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การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูของโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

A study of condition in participatory administration for moderate class more 
knowledge activity of schools under the secondary educational service area office 41  

 

ภูเบศก  เข็มทอง*  และ  ณิรดา  เวชญาลักษณ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูของ

โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางดวยการเปดตารางเครซ่ี และมอรแกน โดยการสุมอยางงายจากโรงเรียนทั้งหมดจํานวน 62 โรงเรียนเปนฐาน ได
จํานวนทั้งสิ้น 56 โรงเรียน และนําโรงเรียนท่ีไดมาสุมแบบเจาะจงโดยสอบถาม ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาวิชาการและครู
ภายในสถานศึกษานั้นๆ ไดจํานวนท้ังสิ้น 168 ราย เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดย แจก
แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมของการมี
สวนรวมทั้ง 4 ดานคือ 1)ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3)ดานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน 4)ดานการมีสวนรวมในการประเมิน ทั้ง4ดานคาเฉลี่ยนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี
สภาพการมีสวนรวมมากที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมิน รองลงมาคือดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ อันดับที่ 3 

คือดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 
 

คําสําคัญ : การบริหารแบบมีสวนรวม 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the participatory management in the activities of reducing 

learning time, This study was a quantitative study to determine the size of the sample by the opening of the 

Crazy and Morgan Tables by simple random sampling from 62 schools. There were 56 schools and the schools 

were randomly selected. Educational Manager The teacher and the teacher within the institution. The total of 168 

instruments were collected. The questionnaire was analyzed by Frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. The research found that the participatory management in the activities of reducing the learning time 

increased the knowledge of the school. The district's 41 offices are the areas where participation in decision-

making is important. 2) Participation in practice 3) Participation in benefits 4) Participation in evaluation The 

average is 4 levels. When considering each side, it was found that. The most participatory aspect was participation 

in evaluation. Second, the participation in the third rank was the participation in decision making andThe lowest 

mean is participation in benefits 

 
keywords : participatory management 
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ผลการใชการเรียนรูนอกสถานที่เสมือนที่มีตอผลการเรียนรู เรื่อง พลังงานทดแทนเบ้ืองตน สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 

The effectiveness of using virtual fieldtrip on renewable energy s’ learning outcome 

for grade 6 students 

สุธิดา หอมลา1 วุฒิชัย พิลึก2*  ณิชารีย ปอมสมัฤทธ์ิ2 และ มงคล ศยัยกุล3 
1 โรงเรียนวัดสวางวงษ (ตาคลีประชานุกูล)  2,3คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตแหลงการเรียนรูการศึกษานอกสถานที่เสมือนบนอินเทอรเน็ต เรื่อง 
พลังงานทดแทนเบ้ืองตนและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเชิงทดลอง กับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานเนินศาลา อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค สืบเน่ืองมาจากพลังงานท่ีใชในประเทศไทยมาจากหลายแหลง 
สวนใหญมาจากธรรมชาติและใชหมดไป ไมสามารถสรางข้ึนมาทดแทนไดอีก ยิ่งประชากรเพิ่มจํานวนมากข้ึนความตองการใช
พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นดวย เว็บไซตแหลงการเรียนรูการศึกษานอกสถานที่เสมือนบนอินเทอรเน็ต  จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบการศึกษานอกสถานท่ีเสมือนบูรณาการกับแหลงการเรียนรูบนอินเทอรเน็ต เรื่อง พลังงานทดแทนเบ้ืองตน มีคะแนน
ทดสอบกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 5.40  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 และมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 
14.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.78 การทดสอบ t (t-test) พบวา ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ : แหลงเรียนรูบนอินเทอรเน็ต  การศึกษานอกสถานท่ีเสมือน  พลังงานทดแทน 

 

Abstract 

This research were aimed  to develop the learning resource website for virtual fieldtrip on the 

internet in introduction to renewable energy for Grade 6 students, and to investigate the effectiveness of 

using learning resource website for virtual fieldtrip on the internet in introduction to renewable energy in 

learning management for Grade 6 students. The quasi experimental research was used as research 

method. The sample was Grade 6 students at Bannurnsala Schools in Krokpra District, Nakhon Sawan 

Province. According to the use of natural energy, it is concerned that the natural energy have been used 

in today’ s World society will going out and cannot remade it, and the Worlds’ population were 

increased, so that why the study of renewable energy is the hot topic which have to teach in schools. 

This study will help the students learn about renewable energy in their own place and can learn anytime 

they want. The results also showed that Grade 6 students who trained by using virtual fieldtrip learning 

management method integrated to learning resource on the internet in introduction to renewable energy 

have higher learning outcomes score of posttest ( x̄   = 14.50, S.D. = 1.78)  than pretest ( x̄   = 5.40, S.D. = 

1.35) of knowledge which gave the statistical significant at .05. 

keywords : learning resource on the internet, virtual fieldtrip, renewable energy 
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การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ข้ันตอนของโพลยา  เรื่อง การแกโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ และหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

Development of a skill-based learning model based on the 4-stage problem solving 
method of solving problem problems. Addition, subtraction, multiplication and 

division Prathomsuksa 3 

ยุติวิชญ  เทือกตา 
โรงเรียนบานหัวนํ้า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ลําปาง 

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

บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีประกอบดวย  แบบฝกเสริม
ทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 7 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อประเมินความรูของนักเรียนกอนและ
หลังเรียน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉล่ีย   ( ), รอยละและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัย
พบวา แบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 84.60/84.63 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร โดยใชแบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  นักเรียน มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และ
หาร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกเสริมทักษะตามหลักการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : แบบฝกเสริมทักษะ 

Abstract 
      This research aims to Comparison of pre and post-learning achievement of Prathomsuksa 3 students who 

conducted learning activities on problem solving, addition, multiplication and division of mathematics learning 

topics. Use the skill-based exercises to solve four problems.The tools used in this study were a 4-step problem-

solving technique for solving the problem of adding, subtracting, and dividing mathematics. The achievement test. 

To assess student knowledge before and after class. Using the 4-step problem-solving method of problem solving, 

adding, subtracting, multiplying, and dividing mathematics.  The satisfaction questionnaire of Prathom Suksa III 

students. To organize learning activities; Use the 4-step problem-solving technique to solve the problem of 

adding, subtracting, multiplying, and dividing mathematics. Statistics used in data analysis were mean ( ), 

percentage and standard deviation (S.D.). The research found that 4-step problem-solving skills in problem 
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solving, multiplication, and division. The results of the study were as follows. The students in grade 3 who are 

learning the problem solving, adding, subtracting, and dividing learning mathematics. Use the skill-based exercises 

to solve four problems. The students' satisfaction scores were higher than before learning at the .01 level. The 

students were satisfied with learning activities on problem solving, addition, subtraction and division. Use the skill-

based exercises to solve four problems. Overall, it was at a high level 

 
keywords :  skills practice 
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ผลของการใชกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
The effect of brain activation for developing learning achievement  

of teacher student 

ภาวิดา  มหาวงศ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก   
*corresponding author e-mail : Pavida.m@psru.ac.th 

  

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) 
และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDUC 251 จิตวิทยาสําหรับครู   ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยเลือกกลุมที่ผูวิจัยเปนผูสอน ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ผูวิจัยเปนผูสอน 2 หองจึงแบงออกเปนกลุมทดลอง คือ
กลุมสาขาคณิตศาสตร คบ./59 กลุม 1 จํานวน 18 คน และกลุมควบคุม คือกลุมสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คบ./60 กลุม 1 
จํานวน 27 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กิจกรรมบริหารสมอง และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองหลังการใชกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองหลังการใชกิจกรรมบริหารสมอง (Brain 

Activation) สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 

คําสําคัญ :  กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นักศึกษาวิชาชีพครู 
 

Abstract 

The purposes of this research were to study learning achievement after Brain Activation and 

compared the learning achievement before and after Brain Activation. The sample of the study who 

enrolled in EDUC 251 Psychology for teacher with purposive random sampling divided into 2 groups ; 

experimental group 18 students from Math/59 group 1 major and control group 27 students from 

Science/60 group 1 major. The instruments used in this research were Brain Activation and learning 

achievement. The statics used were percentages, means, standard deviation and t-test. The results were 

the post-test score on the learning achievement of the experimental group was significantly higher than 

pre-test score at .01 level and the post-test score on the learning achievement of the experimental group 

was significantly higher than control group score at .01 level 

 

keywords : brain activation, learning achievement, teacher student 
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การศึกษาตํารับอาหารพื้นบานชาวไทยทรงดํา 
กรณีศึกษา : หมูบานแหลมมะคา ตําบลพันเสา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

Local food recipes of thai song dam the case study: Laem Maka village, Pan Sao 
subdistrict, Bang Rakam district, Phitsanulok province 

                         
วิรัชยา  อินทะกันฑ*  จิราพัทธ  แกวศรีทอง  และ อภริดี ศรีประภา   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : wirachya067@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารวบรวมตํารับอาหารพ้ืนบานของชาวไทยทรงดํา หมูบานแหลมมะคา ตําบล

พันเสา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนชาวไทยทรงดํา พูดภาษาไทยทรงดําและมีอายุ 
60 ปขึ้นไป  จํานวน 10 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา ตํารับอาหารพื้นบานของชาวไทยทรงดํามี
ทั้งหมด 20 ตํารับ แบงออกเปน อาหารประเภทแกง จํานวน 6 ตํารับ อาหารประเภทน้ําพริก จํานวน 3 ตํารับ ขนมหวาน 
จํานวน 5 ตํารับ และประเภทอ่ืนๆ จํานวน 6 ตํารับ เนื้อสัตวที่นิยมนํามาประกอบอาหาร ไดแก เนื้อหมู เนื้อไกและเน้ือปลา 
นิยมใชผักในทองถิ่นและสมุนไพรพื้นบานเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกตํารับ  เชน  กระเทียม ขา ตะไคร ใบมะกรูด 
มะแขน เปนตน ขนมหวานสวนใหญใชวัตถุดิบหลักจากขาวเหนียวและแปงขาวเหนียว เชน ขนมเทียน ขาวจี่ และขนมตม  
เปนตน อาหารท่ีชาวไทยทรงดํานิยมใชในประเพณีและเทศกาลตางๆเปนประจําไดแก แกงหนอสม ผักจุบและผัดเผ็ดไสหมู 
สวนขนมหวาน ไดแก ขนมกอนและขนมเทียน 

 
คําสําคัญ : ตํารับอาหาร  อาหารพ้ืนบาน  ไทยทรงดํา 

Abstract 
The objective of this study was to study the collection local foods of Thai Song Dam people, 

Laem Makha Village, Pan Sao Subdistrict, Bang Rakam District, Phitsanulok Province. The samples used in 

the study were 10 Thai Song Dam people, verbal language identify, 60 years and older were interviewed. 
The study indicated that there are 20 recipes for Thai Song Dam recipes, which can be classified as curry 6 

recipes, dips (Nam Prik) 3 recipes, desserts 5 recipes and others 6 recipes. The recipes of popular meats 

include pork, chicken, meat and fish and use local herbs as the raw materials for cooking all kinds of 

recipes, such as garlic, galangal, lemongrass, kaffir lime leaves, etc. The most of the dessert is used mainly 

raw materials from glutinous rice and glutinous rice flour such as Stuffed Dough Pyramid Dessert (Ka-

Nhom-Tian), grilled sticky rice with egg (Khao Jee).  

 

keywords : recipes, local food, Thai Song Dam 
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การศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 

A comparative study of postgraduate music programs in Malaysia and Thailand 

                         เคลน บุณยานันต1*  และ สุจิตรา เลศิเสม บุณยานันต2 
1คณะครุศาสตร  2คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 

งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดทําการเรียนการสอนใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักสูตรดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา
จากสถาบันการศึกษาตางฯ และฐานขอมูลการรับรองคุณวุฒิทางดนตรีทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย จากนั้นจึงนํา
ขอมูลมาแสดงผลเชิงเปรียบเทียบกันใน 5 ดานไดแก สถาบันการศึกษา, ระดับปริญญา, หลักสูตร, สาขาวิชา, และลักษณะการ
เรียน ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจุบันประเทศมาเลเซียมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา 8 แหง 
สวนประเทศไทยมี 13 แหง 2) ทั้งสองประเทศมีการเปดสอนท้ังระดับปริญญาโทและเอกเชนเดียวกัน 3) มีหลักสูตรที่
เหมือนกัน 4 หลักสูตร มีหลักสูตรเฉพาะในประเทศมาเลเซีย 3 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะในประเทศไทย 4 หลักสูตร โดย
ทุกหลักสูตรในประเทศมาเลเซียเปนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด สวนในประเทศไทยมีหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร 4) ท้ัง
สองประเทศมี 6 สาขาวิชาที่เหมือนกัน มีสาขาเฉพาะในประเทศมาเลเซีย 3 สาขาวิชา และมีสาขาเฉพาะในประเทศไทย 10 
สาขาวิชา 5) ลักษณะการเรียนระดับปริญญาโทท้ังสองประเทศสวนใหญจะคลายคลึงกันโดยเรียนแบบเนนรายวิชาและการทํา
วิจัย (mixed mode) สวนในระดับปริญญาเอกประเทศมาเลเซียจะเรียนดวยการทําวิจัยเพียงอยางเดียว (by research) 

ในขณะที่ประเทศไทยเรียนแบบเนนรายวิชาและการทําวิจยั (mixed mode) เพียงเทานั้น 

คําสําคัญ : การศึกษาเปรียบเทียบ ดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย  

Abstract 

 The objective of this research was to compare the postgraduate music programs in Thailand and 

Malaysia. Using the qualitative research methodology, the data were collected by documenting 

postgraduate music program details and qualification accreditation database in Malaysia and Thailand. 

After gathering data, the results were shown comparatively in 5 aspects: institutions, degree levels, 

qualifications, fields of study, and modes of study. The finding revealed that there are 8 institutions in 

Malaysia and 13 institutions in Thailand that have postgraduate music programs which are master degree 

and doctoral degree. Both countries have 4 same degree titles, 3 specific degree titles in Malaysia, and 4 

specific degree titles in Thailand. Besides, all degree in Malaysia are international programs whereas only 2 

international programs in Thailand. Both countries have 6 same academic programs, 3 specific academic 

programs in Malaysia, 10 specific academic programs in Malaysia. Lastly, the study modes for master 

degree of both countries are mostly similar which is mixed mode. Merely, Mode of study for doctoral 

degree in Malaysia is research mode whereas Thailand’s is mixed mode.   

 

keywords : comparative study, music education, postgraduate music programs, malaysia, thailand 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาป ที ่3 โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลําปาง 

The development of solving ability by using the science, technology society and environment 

(STSE) for 9th grade students in a Pinitwittaya school Lampang 

ณิชา กันทาดง  ทักษพร คําไผประพันธกุล  และ สมศักดิ์  กาทอง 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ลําปาง 

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

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม 

(STSE) ท่ีมีตอความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 จํานวน 31 คน จากโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัด
ลําปาง ภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2560 ประเมินผลการทดสอบวัดความรูกอน-หลังเรียนดวยแบบทดสอบทางการเรียนโดยมีเน้ือหา
ทางวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับสาระท่ี 2 เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดลอม จํานวน 10 ขอ และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยกําหนดสถานการณให 3 สถานการณ จะถามเกี่ยวกับความสามารถในการ
คิดแกปญหา 5 ดาน คือ การระบุปญหา การวิเคราะหปญหา การเสนอวิธีการแกปญหา การตรวจสอบผลลัพธ และการนําไปประยุกตใช 
(Richardson and Blades, 2000) นําคําตอบของนักเรียนมาวิเคราะหเน้ือหาตามตัวบงชี้ความสามารถในการคิดแกปญหา ผลการวิจัย
พบวาการจัดการเรียนรูตามบริบทการจัดการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอม ( STSE) โดยกอนการ
จัดการเรียนรูนักเรียนสวนใหญอยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตอง ในดานการระบุปญหาและการนําไปประยุกตใช อยูในกลุมคําตอบท่ีถูกตองแต
ไมขยายความใหครบถวน ในดานการวิเคราะหปญหา และการตรวจสอบผลลัพธ และชวยพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของ
นักเรียนได โดยนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาเพ่ิมขึ้น  พบวานักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

คําสําคัญ : บริบทการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม  ความสามารถในการคิดแกปญหา  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร 

Abstract 

The purpose of this research was to study the effect of learning management in Science, Technology, 

Society and Environment (STSE) on the problem solving abilities of 31 students from Secondary 3 at Pinitwittaya 

School, Lampang in the first semester of school year 2017. The research tool used is a 10-item Pre and Post Tests 

using the contents in Science, Environment and Natural Resources following the STES process. Data analysis was 

performed by using content analysis setting three situations: each situation asks about five possible problem 

solving indicators: problem identification, problem analysis, offering the solution, checking the results and 

applications. The students' answers were analyzed in terms of their problems solving abilities. The research found 

that learning management in the context of teaching Science, Technology, Society and Environmental (STSE) prior 

to learning management most students were in the correct answer group. In terms of problem identification and 

application, the students were in the correct answer group, but not fully expanded. For problem analysis and 

result verification that can develop students’ problems solving abilities, students’ abilities to solve problems after 

studying is significantly higher than before at the level of .01.  

keywords : teaching context by using science, technology, society and environment, problem solving ability, 
nature of science 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรทองถ่ินจากภูมิปญญาจักสาน ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหางฉัตรวิทยา จังหวัดลําปาง 

The development of local science activities from wisdom woven achievement and attitude 

towards science of students in Matayom 3 school, Hang Chatwittaya school, Lampang 

ปุษาบุล  แซยาง*  สุดาพร  ทิพยมณี  และ สมศักดิ์  กาทอง 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ลําปาง  

*correspording author e-mail : Somsak_gat@hotmail.co.th 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการถายทอดภูมิปญญาการจักสาน เพ่ือสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรจากภูมิปญญาการจักสาน และ
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  กลุมเปาหมายคัดเลือกแบบเจาะจงเปนนักเรียน
จํานวน 24 คน จํานวน 1 หองเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหางฉัตรวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการนําภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร สาระที่ 5  พลังงาน เรื่อง ความรอนในกลองขาวไมไผและใบลาน จํานวน 10 ขอ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เร่ือง 
การทดสอบแปงและน้ําตาลในเน้ือไมไผ จํานวน 10 ขอ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เร่ือง การยอมสีและวิเคราะหเฉดสีของตอก จํานวน 10 

ขอ รวมท้ังสิ้น 30 ขอ วิเคราะหความแตกตางของนักเรียนดวยสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent) ประเมินความ
คิดเห็นของนักเรียนดานเจตคติตอวิทยาศาสตร ดวยขอคําถามจํานวน 30 ขอ ผลการวิจัยพบวา วิธีการถายทอดภูมิปญญาการจักสาน บานหวยเปง 
ตําบลบานคา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีการถายทอดโดยอาศัย รูปแบบของการพูด การบอกเลาบรรยายดวยวาจา การสาธิต โดยการอธิบาย
บรรยายในรูปธรรม เปนการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเห็นขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.08 , 

80.83 , 80.00 / 85.55 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

คําสําคัญ : การถายทอดภูมิปญญาการจักสาน  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
เจตคติตอวิทยาศาสตร 

Abstract 

The purposes of this study were: To examine the transmission of weaving wisdom, To create scientific activities 

from weaving wisdom, and To measure achievement and attitudes toward science from efficiency criteria of 80/80. The 

target group consisted of 24 students in a class of Matayom 3, second semester,academic year 2017, Hang Chatwittaya 

School, Lampang, Office of Education Area Secondary School District 35. The teaching aid which was used to collect data 

from evaluation of students’ achievement by the wisdom related to science in 10 items of unit 5 (Energy) about heat in 

rice box made from bamboos and palm leaves, 10 items of unit 1 (Living things and living process) about testing flour and 

sugar in the bamboo wood ,and 10 items of unit 3 (Substances and properties of substances) about Dyeing and color shade 

analysis of flowers . There are all 30 items to analyze the difference of students with statistic, average, standard deviation, 

and t-test (Dependent) to assess students’ attitudes toward science by 30 items of question. It was found that. Methods to 

convey the weaving wisdom from Ban Huay Peng , Ban Kha Sub-district , Muang District , Lampang  by descriptive speech 

with practical learning to understand the process clearly with step-by-step. Scientific activities improved efficiency of 82.08, 

80.83, 80.00 / 85.55 science achievement of students after studying is higher than before studying with statistically 

significant level of .01. and Students’ attitudes toward science after studying is higher than before studying with statistically 

significant level of .01. 

keywords : Methods to convey the weaving wisdom, Scientific activities, The achievement of studying,  

Attitudes toward science 
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การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษากรณีศึกษา : รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตรสําหรับ
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 1 มหาวิทยาลัยแมโจ 

The study of student’s learning behavior case study : Ma105  mathematics for business 

and economics 1, Maejo University 

 
จินตนา  จูมวงษ และ พิลาศลักษณ  ศรแกว* 

 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 
*corresponding author e-mail : pisorn@mju.ac.th 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ลงทะเบียนเรียน 
รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตรสําหรบับริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 1 จํานวนท้ังหมด 157 คน ซึ่งเปนนักศึกษาท่ีเคยผานการ
ลงทะเบียนในรายวิชาน้ีมาแลวแตไมผานเกณฑการประเมินของรายวิชา น้ี การวิจัยนี้ใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูในดานเจตคติ ดานนิสัยในการเรียน และดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากการ
วิเคราะหพบวา พฤติกรรมการเรียนรูในแตละดาน มีคาเฉลี่ยรวม 3.63, 3.73 และ 3.94 ตามลําดับ ซึ่งอยูในระดับมาก และมี
ความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเรยีนรู เจตคติ นิสยัในการเรียน และแรงจงูใจใฝสัมฤทธ์ิ 

Abstract 

 The purpose of this research was to study students' learning behaviors at Maejo University. 

There are 157 students register course in Mathematics for Business Administration and Economics 1 and 

have been enrolled in this course. But not consistent with the evaluation criteria of the course. This 

research used questionnaire on an attitude, a habit of learning and an achievement motivation to collect 

data. The results of this study revealed that, for each learning behaviors, the total mean were 3.63, 3.73 

and 3.94 respectively at a high level. They were positively and significantly related at the 0.01 level.  

 

keywords : Learning behaviors, an attitude, a habit of learning and an achievement motivation 
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การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูดานการใชนวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

A study of condition and development of school teacher proficiency in field of 
educational innovation and information technology on primary office of Phitsanulok  

educational  area  3 

วิไลวรรณ  สุขปอม*  และ  สมหมาย  อ่ําดอนกลอย 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : tang.poohh@gmail.com 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูดานการใชนวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยเปนการศึกษาวิจัยกรอบแนวคิดมาตรฐานวิชาชีพของ
ครู ตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ขอท่ี 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ัง 3 ดาน  คือ  ดานการเลือกใช  
ออกแบบ  สราง  และปรับปรุงนวัตกรรม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี  ดานการพัฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศเพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูท่ีดี  ดานการแสวงหาแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  
คือ  ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 จํานวน 306 ราย  ซ่ึงเครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา สภาพ
ปจจุบันการพัฒนาสมรรถนะครูดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีก ารศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 โดยภาพรวมสมรรถนะครูดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาทุกดานอยูในระดับ
มาก  (xˉ = 3.59  S.D.= 0.57)  ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สมรรถนะครูดานการแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด (xˉ = 3.60  S.D.= 0.65)  รองลงมา  คือ  สมรรถนะครูดานการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี  ซ่ึงอยูในระดับมาก (xˉ = 3.60  S.D.= 0.64)  และสมรรถนะครูดานการเลือกใช ออกแบบ สราง  และ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี อยูในระดับมาก  (xˉ = 3.56  S.D.= 0.62) 

คําสําคัญ  :  สมรรถนะ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

Abstract 
The purposes of this research were to study about condition of teacher competency in using  innovation and ICT in 

schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3. This research is studying teacher competency 

under framework of professional teacher standard (knowledge and professional teacher experience standards). There 3 

issues for studying teacher competency including :  Using, designing, creating and improving innovation, Technology 

and ICT development and searching resources for supporting learning of students. The sample was 306 teachers who 

work in Phitsanulok Primary Educational Service Area Office. The research instrument was a questionnaire to use for 

collecting research. The data was analyzed by mean, and standard deviation. The finding showed that the condition of 

teacher competency in using   innovation and ICT in schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area 

Office 3 in overall was in high level  (xˉ = 3.59  S.D.= 0.57). When we consider in each issues founded that the level of 

searching several resources for supporting learning of students was in highest. (xˉ = 3.60  S.D.= 0.65) then, , the level of 

technology and  ICT development were in high level (xˉ= 3.60  S.D.= 0.64) and    the level of  using, designing, creating 

and improving innovation was high level (xˉ = 3.56  S.D.= 0.62) 

keywords :  competency,  innovation  evaluation,  educational information and communication technology  
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การจัดการเรียนรูตามแนวคดิวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สังคม และ สิ่งแวดลอม (STSE) ที่สงผลตอทักษะ
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science of mathayom grade 9 student, Chitaree welfare school 

                         กุลธิดา  ชายนอย*  วนิดา  จําปาวาด  และ สมศักดิ์  กาทอง   
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ลําปาง   

*corresponding author e-mail :  Khuntida_38@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดลอม  และสงเสริมทักษะการแกปญหาท่ีสงผลตอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดลอม  กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ จังหวัดลําปาง   จํานวน 30 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและส่ิงแวดลอม 
จํานวน 3 แผนการเรียนรู ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง มลพิษทางดิน  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง มลพิษทางนํ้า  แผนการ
จัดการเรียนรู เรื่อง  มลพิษทางอากาศ  และแบบประเมินทักษะการแกปญหา ดําเนินการตามแผนการวิจัยกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง
เรียน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รอยละ  ผลการวิจัย พบวา  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหาของผูเรียนชวยสงเสริมทักษะ
การคิดแกปญหาของผูเรียนไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก  
โดยผูเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและส่ิงแวดลอม  ทักษะการแกปญหา  เจตคต ิ 
   

Abstract 

 This research aims to:  Develop science learning based on the concepts of science, technology, society 

and environment; and  Promote problem solving skills that affect students in Mathayom grade 9 , based on the 

concepts of science, technology, society and environment. Sample The research instrument was development 

plan for science, technology, society and environment. Three learning plans were:  Learning Management Plan  

Water Pollution Management Plan  Learning Management Plan about The air pollution and the problem solving 

model. To perform a single-group test. To analyze data by average. The research found that the development of 

science learning plan toward science, technology, society and environment. To enhance students' problem-

solving skills, they can enhance their problem-solving skills according to the objectives of the research. The 

students had a good attitude toward learning science at a high level. The students had higher cognitive skills after 

the study. 

keywords : science learning management based of science1, technology, society and environment  

concept (stse)2, problem solving skills, attitude3 
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การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

A study on relationship between roles empowerment of school administrators 
and learning achievement of students in Phetchabun primary  

educational service area office 1 
 

ภาคภูมิ  บญุช่ืน*  และ  ณิรดา  เวชญาลักษณ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : krupoom666@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน และศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ใชประชากรและกลุมตัวอยางเปนโรงเรียน กําหนดกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางของเครจซ่ีและมอรแกน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จํานวน 108 โรงเรียน 
และสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) แบงเปนผูบริหารสถานศึกษา 113 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม อยางนอย
โรงเรียนละ 1 คน และครู 297 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม จําแนกแตละโรงเรียนโดยใชวิธีเทียบสัดสวนตามจํานวนของแตละโรงเรียน 
และใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม จากน้ันนําผลการศึกษาท่ีไดมาดําเนินการ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของบทบาทการเสริมสรางพลังอําน าจของผูบริหารสถานศึกษา 
และนําไปหาคาความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา 
บทบาทการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 อยู ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการเสริมพลังใหไดรับโอกาส อยูในระดับมากและสูงเปนอันดับแรก และดานการเสริมพลัง
ใหไดรับอํานาจ อยูในระดับมากและเปนอันดับรองลงมา  ความสัมพันธระหวางบทบาทการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ในภาพรวม พบวา 
บทบาทการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา มีคาความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา (r = 0.070) กับผลผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สงผลใหผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

คําสําคัญ : การเสริมสรางพลังอํานาจ  ผูบริหารสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study on the role of empowerment from school administrators for 

learning achievement of students in Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1. Using the population 

and the sample was the school. The sample by the formula “Krejcie and Morgan” by simple random sampling 

from 108 schools and stratified random sampling. The school administrators 113 people was the respondents with 

at least one person per school and 297 teachers was the respondents. Each school identified using relative 

proportions of each school and to sample a coincidence. The instrument used to collect data was a 

questionnaire. Then the results were derived by percentage, mean and standard deviation from the 

empowerment of school administrators. And to evaluate the relationship with the academic achievement of 

students by used statistical correlation Pearson. The research found that the role of empower of school 
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administrators in Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 were perceived as high. Considering in 

each aspect found that power to give a chance was high level and the first. And the power to power was high 

level and the second. The relationship between roles empowerment of school administrators and learning 

achievement of students In Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 it was founded that the role of 

the empowerment of school administrator has the positive relationship in low level (r = 0.070) with the 

achievement of students and no statistically significant. The findings are not consistent with the hypothesis 

keywords : empowerment, school administrators, learning achievement 

 



198

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การศึกษาความสามารถในการใชคําพองของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

A study of ability in using homonym of third-year japanese major students  
at Pibulsongkram Rajabhat University 

 
สุจิตรา เลิศเสมบุณยานันต*  กัญญารัตน พุมหมัน  ธมลวรรณ ยศปญญา  นิรวิทย ทองทา  และ  ภาณุพรรณ รับผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : oil.sujitra@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชคําพองเสียงและคําพองความหมายที่ปรากฏใน

หนังสือเรียนไวยากรณภาษาญี่ปุนช้ันตนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน   
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบปรนัยแบบตัวเลือก จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 
แบบทดสอบคําพองเสียงและแบบทดสอบคําพองความหมาย วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยและคารอยละ  ผลการวิจัยพบวา     
1) นักศึกษามีความสามารถในการใชคําพองเสียงอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยรอยละ 52.70 2) นักศึกษามีความสามารถในการ
ใชคําพองความหมายอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยรอยละ 76.09 และ 3) นักศึกษาที่มีความสามารถในการใชคําพองความหมาย   
ในระดับผานเกณฑมีจํานวนมากกวานักศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชคําพองเสียงในระดับผานเกณฑ ในอัตรารอยละ 75.00 

และ 25.00 ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ : ความสามารถ คําพอง ภาษาญี่ปุน  

Abstract 
 This research aims to examine the level of ability in using homophone and synonym addressed 

in basic Japanese grammar books of 32 third-year Japanese major students at Pibulsongkram Rajabhat 

University in the semester of 1/2017. The research instruments are 2 of multiple choices tests: 

homophone test and synonym test, which are analyzed by the statistical ways of mean and percentage. 

The results show that 1) students’ ability in using Japanese homophone is at Moderate level (52.70%).    

2) Students’ ability in using Japanese synonym is at Good level (76.09%). And 3) there are students at 

Pass level in using Japanese synonym more than students at Pass level in using Japanese homonym 

about 75% and 25%, respectively.  
 

keywords : ability, homonym, Japanese 
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การพัฒนาเว็บฝกอบรม เรื่องการใชโปรแกรม Desktop Authorตามรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติของแฮรโรว 

Development of web based training in using desktop authorbased on instructional 
model of harrow's processes for psycho-motor skill development 

 
ปรียาภัทร สวางเนตร*  วุฒิชัย พิลึก  และ  ไชยรัตน ปราณ ี

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 
*corresponding author e-mail : satoey666@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บฝกอบรม เรื่องการใชโปรแกรม Desktop Author โดยใชเทคนิคการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของแฮโรล  ศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยดวยเว็บฝกอบรม 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอเว็บฝกอบรม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 40 คน จากการสมัครเพื่อเขารับการอบรม จากการศึกษาพบวา 1)ผลการประเมินคุณภาพเว็บฝกอบรม มี
ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก  ผลการเรียนรูของนักเรียนดวยเว็บฝกอบรม หลังฝกอบรมสูงกวากอนอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลของการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( = 4.4, S.D.=0.15) 
 
คําสําคัญ : เว็บฝกอบรม  ทักษะปฏิบัติของแฮโรล  Desktop Author 

 

Abstract 
 The purposed of this research were to develop the web based training in using Desktop Author 

based on Instructional Model of Harrow's Processes for Psycho-Motor Skill Development, to study learning 

outcome of students, and to study students’ satisfactiontowardsweb based training in using Desktop 

Author based on Instructional Model of Harrow's Processes for Psycho-Motor Skill Development. The 

sample was 40 Grade 12 students at LadyaoVitayakom School, NakhonSawan Provincewhich came from 

volunteer. The results show that: there was high quality of web based training by assessment from 

experts, there was high score of learning outcome in post training than pre training, and there was very 

high satisfaction after using web based training ( = 4.4, S.D.=0.15). 
 
keywords : web based training, harrow's processes for psycho-motor skill development, desktop author 
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รูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ 
ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

The model and effectiveness of information technology knowledge and skills 

development for elderly Samorkae sub district, Muang district, Phitsanulok province 

                         สิริรักษ รัชชุศานติ1*  ประภาพรรณ รักเลี้ยง2  และ  ปราโมทย สิทธิจักร3  
12บัณฑิตวิทยาลัย  3คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 

 กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนับวันย่ิงมีบทบาทแกบุคคลทุกเพศวัย รวมท้ังผูสูงอายุที่ตองปรับตัวใหเขากับยุค
แหงเทคโนโลยีไรพรมแดน เปนโจทยสําคัญของงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการในการ พัฒนาทักษะ
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูสูงอายุ เพื่อนํามาสรางกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ แลวจึงทําการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ      
งานวิจัยนี้ทําการรวบรวมขอมูลกับผูสูงอายุของโรงเรียนรมสมอวิทยา ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 90 

คน โดยใชแบบสอบถาม การประชุมสนทนากลุม และแบบประเมินทักษะความรูกอนและหลังเขารวมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญ รอยละ 83.3  มีความตองการพัฒนาทักษะความรูการใชเทคโนโลยีสรางงานกราฟกและ
ศิลปะ ในระดับมากและมากท่ีสุด กิจกรรมการพัฒนา ไดแก การสรางสต๊ิกเกอรบนสื่อสังคมออนไลน และเทคนิคการถายภาพ
และตกแตงภาพดวยสมารทโฟน การประเมนิประสิทธิผลของการพัฒนา พบวา ผูสูงอายุมีคะแนนพัฒนาการดานทักษะความรู
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูงข้ึนกวากอนการพัฒนา คิดเปนรอยละ 44.9    

คําสําคัญ :  รูปแบบ  ประสิทธิผล  ทักษะความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูสูงอายุ  ตําบลสมอแข  

Abstract 

 The trends of information technology have the role increasingly for everyone. Including  elderly 

must adapt to the generation of technology without borders which is an important part of this research. 

This research aims to study elderly requirements in information technology knowledge and skills 

development and creation the effective activities of information technology knowledge and skills 

development and evaluation effectiveness of information technology knowledge and skills development 

of elderly. This research collected data from elderly 90 persons of romsamorvittaya school, samorkae sub 

district, muang district, phitsanulok province by using questionnaire, focus group methodology, pretest 

and posttest. The results of this research showed that most eldery 83.3% want to develop knowledge 

and skills for using technology design graphic and work art in high and highest level. The elderly’ s 

activities Include 1) creation stickers on social media and 2) photograph and decoration techniques by 

smartphone. The evaluation of the effectiveness of activities showed that the elderly had score on 

information technology knowledge and skills higher than before joint in activities 44.9%. 

keywords :  model, effectiveness,  information technology knowledge and  skills, elderly,  Samorkae sub 

district 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

The performances in working operational of co-operative students   

Phitsanulok University 

เอกพันธ  นันติ  
ศูนยสหกิจศึกษา  สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก                        

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

บทคัดยอ 

  สหกิจศึกษา มีสวนชวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน และเปน
โอกาสที่นักศึกษาจะไดเรียนรูจากประสบการณจริง เพื่อเตรียมความพรอมกอนกาวสูโลกของการทํางานหลังจบการศึกษา ดวย
เหตุนี้จึงเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหการบริหารจัดการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยนี้ทําการรวบรวมขอมูลกับสถานประกอบการ จํานวน 10 แหง ซ่ึงไดสงนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในป 2559 
จํานวน 20 คน โดยใชแบบสอบประเมินผลกับผูนิเทศงานในสถานประกอบการ ในดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน
ทักษะทางปญญา และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  จากนั้นนําขอมูลมาทําการวิเคราะหและ
แปรผลโดยใชคาความความถ่ี และคารอยละ โดยผลการวิจัยพบวา  สถานประกอบการมีความเห็นวา นักศึกษาสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมเทากับ 90.2/100  

คําสําคัญ :  ประสิทธิภาพ  สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 

Abstract 

  Cooperative Education contributes to improving the quality of students to meet the needs of 

the labor market. It is an opportunity for students to learn from their experiences. To prepare for the 

world of work after graduation. For this reason, it is important to conduct research to study the 

performance of student co-ops. Phitsanulok University To improve and develop the management of 

cooperative education. Phitsanulok University to be more effective. This study collected data from 10 

enterprises, which sent 20 students to cooperative education in the year 2016 using the evaluation form 

with the supervisors in the establishment. The moral and ethical knowledge of intellectual skills. Skills 

and interpersonal relationships and responsibilities. The data were analyzed and then analyzed using 

frequency and percentage. The establishment is of the opinion that. Cooperative Student of Phitsanulok 

University The overall performance score was 90.2 / 100. 

 

keywords :  performances, co-operative students,  Phitsanulok University 
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การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา  
จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

How residents of buengkok community, Bangrakam district, Phitsanulok province live 
their lives following the philosophy of sufficiency economy 

 

ยุวดี พวงรอด*  และ รสสุคนธ ประดิษฐ 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : aoryuvadee@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ 
“Taro Yamane” จํานวนท้ังหมด 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา  การดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งหมด 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดําเนินชีวิตที่ใช
คุณธรรม จริยธรรม และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานการดําเนินชีวิตที่มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานการดําเนินชีวิตที่มีความพอประมาณ ดานการ
ดําเนินชีวิตที่ใชความรูที่มีอยางถูกตอง และดานการดําเนินชีวิตที่ใชความมีเหตุมีผล ตามลําดับ ปญหา อปุสรรค และแนวทางในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา การท่ีประชาชนจะสามารถพึ่งตนเองและ
นําไปสูการสรางชุมชนใหเขมแข็งไดนั้น หัวใจสําคัญคือ มุงเนนการพัฒนาใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนพรอมรองรับตอการเปล่ียนแปลงในทุกดาน 
สรางระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบตางๆ ทั้งภายนอกและภายในอยางรอบคอบ เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชนในการสรางพลังขับเคล่ือนคนในชุมชน
ใหเปนหนึ่งเดียว สรางความรูรักหวงแหน ชวยเหลือเกื้อกูลแบงปน เพ่ือใหประชาชนอยูดี กินดี มีความสุขอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ : การดําเนินชีวิตของประชาชน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 This research aims to study how residents of Buengkok Community, Bangrakam District, Phitsanulok Province live 

their lives following the Philosophy of Sufficiency Economy, as well as to study problems, obstacles, and ways for living 

their lives. The sample group used in this research is from the setting up of sample group for 400 people according to 

“Taro Yamane” ready-to-use table. The data collection is conducted by distributing questionnaires and taking the data for 

statistic analysis finding mean, and standard deviation. The research result found that : There are 5 aspects in living their 

lives of residents of Buengkok Community, Bangrakam District, Phitsanulok Province following the Philosophy of Sufficiency 

Economy. The overall picture is in the excellent level. If consider each aspect, it shows that living their lives with morality 

contains the most average value. Next is living their lives with having good self-protection, living their lives with appropriate 

satisfaction, living their lives with using knowledge in the right way, as well as living their lives reasonably, chronologically. 
For problems, obstacles, and ways for living their lives of residents of Buengkok Community, Bangrakam District, Phitsanulok 

Province following the Philosophy of Sufficiency Economy, it demonstrates that in order that residents are able to help 

themselves for strengthening their community, the most important issue is aiming toward the development for a balance 

and sustainable result among every change, creating self-protection thoughtfully for dealing with both inside and outside 

problems, promoting manpower within the community to realize the uniqueness, creating love and sharing as well as 

helping each other too have a better living, to eat well, and to be sustainably happy. 
 

keywords : residents’ living their lives,  the philosophy of sufficiency economy 



203

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 
 

การเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคมอาเซียน 
และเจตคติตอการเรียนของนักศึกษาโดยการใชเกม 

English language preparation for Entering the ASEAN community  
and attitude of students by Using Games 

 
จิตราพร งามเนตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ลพบุร ี
corresponding author e-mail : thepaurlux@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมดานการใชภาษาอังกฤษตอการเขาสูประชาคม

อาเซียนและเจตคติตอการเรียนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยการใชเกม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาช้ันป
ที่ 1 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 20 คน ที่ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 หนวยจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
คือ 1) แบบสํารวจขอมูลนักศึกษา 2) เกมที่ใชในการจัดกิจกรรม 3) แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4) แบบวัดเจตคติกอนและ
หลังการเรียนสถิติที่ใชในการศึกษาคือ คาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีความรูภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น มีความรู
เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น 2) เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใชเกม อยูในระดับดี  

 

คําสําคัญ :  ภาษาอังกฤษ  ประชาคมอาเซียน  เกม 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to study English Language Preparation for Entering the ASEAN 

Community and Attitude of Students by Using Games. The samples were the 20 students of first -year 

student in Human Resource Management in the semester 2 /2016, Thepsatri Rajabhat University Sing Buri 

Campus. They were selected by Purposive Sampling. The instruments used for collecting data were: 1 ) 
students survey data in an opinion on the teaching of English, 2) games, 3 ) pretest and posttest 4) and 

attitude form. The data was analyzed by mean. The results of the study were: 1 ) Students have more 

knowledge of English and ASEAN 2) students’ attitudes toward learning English by game was higher  

Keywords :  English,  ASEAN Community,  game  
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การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Consumer bugging 7-Eleven store  decision Phitsanulok Province 

 

รัตนชนก  พราหมณศิร ิ, ณฐวัฒน พระงาม  และ บุษณีย เทวะ 

คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail :  Ratchanok_nok1970@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในอําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน  ในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  โดยจําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลเพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ใน
เขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 351 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean: ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  t-test, F- test ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจซื้อ
สินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกใน 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ  ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในรานเซเวน อีเลฟเวน ในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได พบวาแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คําสําคัญ :  การตัดสินใจซ้ือ  รานเซเวน  อีเลฟเวน 

Abstract 
 The purpose of this research was 1) to study consumers' purchasing decisions in 7-Eleven 

stores in Amphoe Mueang, Phitsanulok, Thailand. 2) To compare consumer purchasing decisions in 7-Eleven 

stores. I'm in town, Phitsanulok Province. Based on personal information to study the level of consumer 

purchasing decisions in 7-Eleven stores in Muang District, Phitsanulok Province in seven aspects, namely, 

product pricing, distribution channels. Marketing promotion Human Services Process The samples were 351 
persons. The statistic questionnaire used for the data analysis was Percentage, Mean, Standard Deviation, S.D., 

t-test, F- test. The research found that The decision to buy consumer goods in 7-Eleven stores in Muang 

District, Phitsanulok Province in 7 aspects is the price of the distribution channels. Marketing promotion Human 

Services Process The overall level was at all levels. Comparison of consumer purchasing decisions in 7-Eleven 

stores in Muang District, Phitsanulok Province by sex, age, education, occupation, income were found 

differently. Statistical significance was at 0.05.  
   

Keywords :  buying decision,  7-Eleven stores 
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Characteristics of the Accounting Graduates Phitsanulok University according to need        
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความตองการของสถาน
ประกอบการ ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตอความ
ตองการคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซ่ึงประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ สถานประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย จํานวน 338 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม  มีคาความเช่ือมั่น 0.84 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวยคาที  (t-test) และ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) โดยการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธกีาร LSD  ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ ดานทักษะทาง
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นและการส่ือสาร รองลงมาคือ ดานทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หนาที่งาน และอันดับสุดทาย คือ ดานทักษะทางองคการและการจัดการธุรกิจ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ เงินทุนจดทะเบียน ลักษณะของหนวยงาน และประเภทของหนวยงาน มีผลตอคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี ตาม
ความตองการของสถานประกอบการในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ :  คุณลักษณะบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  สถานประกอบการ    
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the  characteristics of the graduates of department of accounting Phitsanulok 

University according to need of establishment in Muang District, Phitsanulok Province and to compare private factors of 

entrepreneurs  in Muang District, Phitsanulok Province according to Need of establishment in Muang District, Phitsanulok 

Province. The population used in the research was the establishments in the district. Phitsanulok Province 338 simple    

sampling methods were used. The reliability of the questionnaire was 0.84. Data were analyzed by means of descriptive 

statistics, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics including t-test, one-way analysis of variance (One-way 

ANOVA) with the F-test and multiple comparison test, and LSD method. The results showed that the overall mean was very 

high. The first is skills, interaction with others, and communication. The second is personal skills. Intellectual skills Academic, 

practical and functional skills and finally, organizational skills and business management. The results of hypothesis testing 

showed that Personal factors include gender, age, education, experience, capital, registered capital. Characteristics of the agency 

And type of agency Affect the characteristics of the graduates of department of accounting Phitsanulok University according to 

Need of establishment in Muang District, Phitsanulok Province is no different. Statistically significant at the 0.05 level. 

 

keywords :  characteristics of the graduates,  department of accounting,  establishment 
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การวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต  
The analyses of English language used in crime news  

headlines of bangkok post newspaper 

 

ผาณติา เชิดเช้ือ และ ณัฐกานต เส็งช่ืน 

คณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : ajnattakan@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางและความถี่ของโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาว
อาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต  กลุมตัวอยาง คือ พาดหัวขาวอาชญากรรมในหนังสือพิมพบางกอกโพสต 
ประจําเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จํานวน 165 พาดหัวขาว โดยใชโครงสราง จํานวน 12 โครงสราง
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวประเภทขาวอาชญากรรมท่ีพบมากท่ีสุด คือ โครงสรางที่ 3 คํานาม + กริยา
ชอง 3 จํานวน 67 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 40.6 และโครงสรางที่ปรากฏนอยที่สุด คือ โครงสรางท่ี 8 คือ กริยา, คํานาม, 

คุณศัพท + to กริยา จํานวน 1 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 0.6 
  
คําสําคัญ :  โครงสรางพาดหัวขาว  ขาวอาชญากรรม  หนังสือพิมพบางกอกโพสต 

 

 

Abstract 

 The objective of this study was to analyze and frequency of the usage of forms of crime news 

headlines in Bangkok Post newspaper. The data of this research comprised 165  crime news headlines in 

Bangkok Post newspaper  from June to July of 2017.  The structures were based on 12 structures. The 

results indicated that the most frequently used of structures appearing in crime news headlines was 

Structure 3 Noun + Verb with the amount of 6 7  headlines (4 0 .6 %) and the least frequently used of 

structures appearing in crime news headlines was Structure 8 Verb, Noun, Adjective + to verb with the 

amount of 1 headlines (0.6%) 

 

keywords :  headline structure,  crime news,  Bangkok Post 
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บทคัดยอ 

 กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญเพราะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพความเปน
มนุษย เพราะ มนุษยเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาสงูสุด มีชีวิตจิตใจ มีสติปญญา มีอารมณและความรูสึก สามารถเรียนรู เพิ่มพูน
ทักษะทางความคิด และการกระทําไดอยูตลอดเวลา อน่ึง มนุษยนั้น เปนทุนมนุษยที่มปีระสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งสามารถขับเคล่ือนองคการใหไปสูเปาหมายท่ีไดตั้งไวในอนาคต และสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยาง
ยั่งยืน สวนพุทธิปญญา ปญญาเปนเครื่องตรัสรูของพระพุทธเจา ทรงมีพุทธวิธีการบริหารกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดวยหลักไตรสิกขา 3 กลาวคือ ศีล หรืออธิศีลสิกขา เปนการฝกความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา และอาชีวะ ดํารงตนดวยดี
ในสังคม รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบทางสังคมใหถูกตอง สมาธิ หรืออธิจิตตสิกขา เปนการฝกปรือใน
ดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ฝกจิตใจใหเขมแข็ง มั่นคง แนวแน ควบคุมตนไดดี มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตที่สงบ ผองใส 
เปนสุข บริสุทธ์ิ และปญญา หรืออธิปญญาสิกขา เปนการฝกปรือปญญาใหเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริง จนถึงความหลุดพน มีจิตใจที่เปนอิสระ ผองใส เบิกบานโดยสมบูรณ รูแจงชัดตรงตามสภาพความเปนจริง สามารถแกไข
ปญหาอยางถูกตองตรงตามเหตุปจจัยเปนประโยชนตอตนเองและสังคมไดอยางแทจริง  

 

คําสําคัญ : พุทธิปญญา  กลยุทธ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ไตรสิกขา 
Abstract 

Human resource development strategies are important because They are the development of 

human potentiality. Human is the invaluable resource since human has mind, intellect, emotion, skills 

which can be improved. Moreover, human is the effective capital to support the organization to achieve 

goals. Human resource is also the superior resource in the competition. Cognitivism, wisdom is what the 

Buddha enlightened. The Buddha’s way to develop human resource is the threefold training which 

consists of the training in higher morality. The purposes of the threefold training are to live mindfully and 

to train human to be ready for work. The training begins with practicing physical and speech in proper 

way to be ready for stable mind which supports the wisdom. Sila or the training in higher morality is to 

train action, speech and livelihood to behave well in society, to be discipline and to take responsibility. 

Samati or the training in higher mentality is to train mind both quality and power. To train mind to be 

strong, high willpower, calm, clear, happy and pure. Panya or the training in higher wisdom is to train 

wisdom mind to aware, to understand things as they are and to be liberated. With this quality of mind 

one can be free and solve problems for oneself and for others. 

 

keywords : Cognitivism,  strategy,  human resource development,  threefold training 
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เขตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

The study of public service quality in the civil affairs operations  

of the 104th artillery battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province 
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*Corresponding author e-mail : supharoek.k@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนดานกิจการพลเรือนของกองพัน
ทหารปนใหญที่ 104 เขตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการประชาชน
ดานกิจการพลเรือนของกองพันทหารปนใหญที่ 104 เขตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาตอคุณภาพการใหบริการประชาชนดานกิจการพลเรือนของกองพันทหารปนใหญที่ 104 เขตอําเภอพรหมพิราม 
จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมประชากร โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาเน 
(Taro Yamane, 1970) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และท่ีระดับความคลาดเคลื่อน +5% จํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%), คาเฉลี่ย ( ), 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), t - test, F - test และหาคาความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา               
1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการประชาชนดานกิจการพลเรือนของกองพันทหารปนใหญที่ 104 เขตอําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความ
เขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการใหความม่ันใจแกผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได และดานความเปนรูปธรรมของบริการ 2. ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนดานกิจการพลเรือนของกองพันทหารปนใหญที่ 104 เขตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลพบวา อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาอาศัยในพ้ืนที่ และจํานวนคร้ังที่ใชบริการ มีผลตอ
คุณภาพการใหบริการประชาชน สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และสถานภาพสมรส ไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการประชาชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. แนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาตอคุณภาพการใหบริการประชาชนดาน
กิจการพลเรือนของกองพันทหารปนใหญที่ 104 เขตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สรุปไดวา ควรมีการเตรียมความพรอม
ทั้งเจาหนาที่ และอุปกรณ/เครื่องมือตางๆ ใหเหมาะสมตอลักษณะงาน และปริมาณงาน ควรจัดใหมีการฝกอบรม เพื่อเสริมสราง
ความรู ทักษะ การปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตน กิริยา มารยาท และลักษณะการใหบริการที่
เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการประชาชน ใหดียิ่งข้ึนตอไป  
 

คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ, กิจการพลเรือน, กองพันทหารปนใหญที่ 104  

 

Abstract 

         The purposes of this research were 1) to study the level of public service quality in the civil 

affairs operations of the 104th Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province, 2) to study the 

factors of public service quality in the civil affairs operations of  the 104th Artillery Battalion, Phompiram 
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District, Phitsanulok Province, 3) to provide the guidelines for planning improvement of public service quality in 

the civil affairs operations of the 104th Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province. The samples 

were 400 people, selected by using the Table of Taro Yamane, with the confidence at 95.5% and error at 

±5%. The data were collected using a questionnaire and analyzed by using percentage (%), mean ( ), 
standard deviation (S.D.), t - test, F - test and Pearson's product moment correlation. The results were as 

follows: 1. The level on the study of public service quality in the civil affairs operations of the 104th 

Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province overall was at a high level. When considering by 

item, it was found that the highest mean score was the understanding empathy of the service recipients and 

secondly they were the confidence building to the service recipients, the response to the service recipients, 

the trust and the concrete of the service. 2. Factors affecting public service quality in the civil affairs 

operations of the 104th Artillery Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province classified by personal 

factors showed that the age, occupation, education, salary, duration of residence and the number of 

times used affected the quality of public services. The personal factors in terms of gender and marital 

status had no effect on the quality of public services with statistically significant at 0.05. 3. The guidelines 

for improvement planning of public service quality in the civil affairs operations of the 104th Artillery 

Battalion, Phompiram District, Phitsanulok Province were concluded that there should be preparedness of 

personnel as well as equipment/ tools appropriate for job characteristics and workload. The training should 

be provided to enhance the knowledge and skills of civil affairs, the practical behavior courtesy manner 

should be continuous and consistent to service to enhance the efficiency and quality of public service 

quality better.   
 

keywords :  public service quality, civil affairs, 104th artillery battalion  
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กลยุทธการวางแผนการส่ือสารการตลาดภาพยนตรไทย 

The Marketing Strategy communication planning Thai film 

 

อุรพงศ  แพทยคชา 
ดิจิทัลมเีดียและศลิปะภาพยนตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พิษณุโลก 

corresponding author e-mail : urapong.p@bu.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง“กลยุทธการวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตรไทย”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสราง
ภาพยนตรไทย และศึกษากระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย โดยผูวิจัยใชการวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก และสนทนากลุม ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสรางภาพยนตรไทย 
ประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ ขั้นตอนกอนการสรางภาพยนตร ขั้นตอนระหวางการสรางภาพยนตร และขั้นตอนหลังการ
สรางภาพยนตร สําหรับกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน พบวา สวนใหญยึดหลักสําคัญของการ
สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการสื่อสารขอมูลตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตรไปยังผูชมภาพยนตร เพื่อกระตุนและดึงดูดความ
สนใจใหผูชมเกิดการตัดสินใจที่อยากจะชมภาพยนตร คือ การใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายรูปแบบผานชอง
ทางการสื่อสารตางๆ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การสนับสนุนกิจกรรม ตลอดจนการบอกตอ
แบบปากตอปาก 

 

คําสําคัญ :  กลยุทธ  การวางแผนการสื่อสาร  ภาพยนตรไทย การตลาด 

 

Abstract 

 The research of “The Marketing Strategy communication planning Thai film” the purpose of this 

research is to study the creation process and study of process planning, integrated marketing 

communications of Thai film, this research is a Qualitative Research which is based on in-depth interviews 

and focus group. The study indicated that the creation process Thai film It consists of 3 main parts is Pre-

Production, Production and Post-Production The planning process, integrated marketing communications 

it found that Most of the important principle of integrated marketing communication in communicating 

information about the film audience. To encourage and appeal to the audience to decide who would like 

to film audience, Is to use a variety of integrated marketing communications through various 

communication channels, Including  advertising, public relations, Promotion, Marketing activities as well as 
Word of Mouth. 
 

keywords :  strategy,  communication planning,  Thai film,  marketing 
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การวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน 

The analyses of english language used in news headline of the nation newspaper 

 

จริยา ยั่งยืน และ ณัฐกานต เส็งช่ืน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : ajnattakan@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางพาดหัวขาวภาษาอังกฤษประเภทขาวธุรกิจในหนังสือพิมพ
เดอะเนช่ัน กลุมตัวอยาง คือ พาดหัวขาวธุรกิจในหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 จํานวน 103 พาด
หัวขาว โดยใชโครงสรางท่ีทําการวิเคราะห จํานวน 10 โครงสราง ผลการวิจัยพบวา รูปแบบโครงสรางพาดหัวขาวประเภทขาว
ธุรกิจ ที่พบมากที่สุด คือ โครงสรางที่ 10 Abbreviations จํานวน 44 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 42.71 และโครงสรางที่
ปรากฏนอยท่ีสุด คือ โครงสรางที่ 2 S + Ving จํานวน 1 พาดหัวขาว คิดเปนรอยละ 0.97 
  
คําสําคัญ : โครงสรางพาดหัวขาว  ขาวธุรกิจ  หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน 

 

Abstract 

 The objective of this study was to analyze the usage of forms of business news headlines in The 

Nation newspaper. The data of this research comprised 103 business news headlines in The Nation 

newspaper  of July of 2017.  The structures were 10 structures. The results indicated that the most 

frequently used of structures appearing in business news headlines was Structure 10 Abbreviations with the 

amount of 44 headlines (42.71%) and the least frequently used of structures appearing in business news 

headlines was Structure 2 S + Ving with the amount of 1 headlines (0.97%) 

 

keywords : headline structure, business news, the nation 
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พฤติกรรมการใชจายเงินของนักศึกษาที่ผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาที่ไมเคยเรียน   
วิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

Expenditure behaviors of students who ever/never passed the course of  
principles of accounting 1: Case study of first year students  

at Chaopraya University in Academic Year 2014 

                         อัจจิมา  สมบัติปน* สุพจน วงคดี  สรพงษ ศรีเดช  และ จิตดนยั คณะบุตร  
คณะบริหารและการจัดการ มหาวทิยาลัยเจาพระยา นครสวรรค 
*corresponding author e-mail : Atchima110@gmail.com 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา (1) รายได (2) รายจาย (3) พฤติกรรมการใชจาย (4) เปรียบเทียบพฤติกรรม
การใชจาย และ 5) ปจจัยคัดสรรท่ีมีอิทธิพลตอการใชจายเงิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาที่ผานและไมผาน การเรียน
วิชาหลักการบัญชี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) สวนใหญนักศึกษามีรายได จากบิดา-มารดาตอเดือน มากกวา 2,500 บาท 2) สวน
ใหญนักศึกษามีรายจายตอเดือน มากกวา 2,500 บาทตอเดือน 3) สวนใหญนักศึกษามีคาใชจาย ดานสุขภาพ ไมเกิน 500 บาท 
4) นักศึกษาทั้งสองกลุม มีพฤติกรรมการใชจายเงิน ไมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญที่ระดบั .05 ใน 7 ดาน ยกเวนดานบันเทิง
และพักผอนนักศึกษาท้ังสองกลุมมีพฤติกรรมการใชจายเงินแตกตางกัน  และ 5) มีเพียง 1 ปจจัยคัดสรร คือ สภาพแวดลอม
ทางสังคม (ตามแฟช่ัน การเลียนแบบดารา เลียนแบบเพื่อน) เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการใชจายเงินของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเจาพระยาท่ีผานการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 โดยปจจัยนี้เพียงปจจัยเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือ
ทํานายตัวแปรตามคือ การใชจายเงินของนักศึกษา ไดรอยละ 2.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการใชจาย  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  วิชาการบัญชี 1  

  Abstract  
 The objectives of this research were to study: (1) incomes, (2) expenditure, (3) expenditure 

behaviors, (4) Spending Behaviors, and (5) The selected and influenced factors toward expenditure of 

Chaopraya University students who ever/never passed the course of Accountancy 1. Research results 

revealed that 1) Most of students got incomes per month from father and mother more than 2,500 baht. 2) 

Most of students had the expenditure per month more than 2,500 baht. 3) Most of students had the 

monthly expenditure in health aspect no more than 500 baht. 4) Both student groups no significantly 

differences at the .05 level were found in term of 7 aspects of student expenditure, except only one 

aspect of entertainment it was found that both groups were significantly difference at the .05 level. It was 

also found that students who had never passed the accountancy 1 course had the expenditure behavior 

higher than students who had passed the course. It does not follow the hypothesis of the research set. 

 
keywords : expenditure behaviors, students, Chaopraya University, accountancy  
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การศึกษาคําเหมือนที่ปรากฏในขาวธุรกิจระหวางหนังสือพิมพเดอะเนช่ันและหนังสือพิมพบางกอกโพสต 
A study of synonyms in business news between  

The Nation and Bangkok Post Newspaper 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบความถ่ีของคําเหมือนที่ปรากฏในขาวธุรกิจ
ระหวางหนังสือพิมพเดอะเนช่ันและหนังสือพิมพบางกอกโพสต  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คําเหมือนท่ีปรากฏใน
พาดหัวขาวและขาวนํา ประเภทขาวธุรกิจจากหนังสือพิมพเดอะเนช่ันและบางกอกโพสต ฉบับประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 จํานวน 80 พาดหัวขาวและขาวนํา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 
เลม คือ Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary และ Oxford Advanced Leaner’s Dictionary 
และพจนานุกรมออนไลนฉบับภาษาอังกฤษ  – ภาษาไทย จํานวน 1 แอปพลิเคช่ัน คือ Longdo Dictionary – Online 

ผลการวิจัย พบวา ความถี่ของคําเหมือนที่ปรากฏในขาวธุรกิจของหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ ไมแตกตางกัน โดยพบ คําเหมือนที่
ไมปรากฏทั้งในพจนานุกรมและในเชิงความหมาย มากที่สุด  รองลงมา คือ คําเหมือนที่ปรากฏในเชิงความหมาย และนอยที่สุด
คือ คําเหมือนท่ีปรากฏตรงตามพจนานุกรม  

 

คําสําคัญ :  คําเหมือน  ขาวธุรกิจ  หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน  หนังสือพิมพบางกอกโพสต 
 

Abstract 

 The objectives of the study were to analyze and to compare the frequency of synonyms in 

business news between Bangkok Post and The Nation Newspapers. The data of this research comprised 

80 business news headlines and leads in The Nation and Bangkok Post  Newspaper of May 2017. The 

instruments used include : 2 dictionaries, Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary and 
Oxford Advanced Leaner’s Dictionary and online dictionary, Longdo Dictionary. The results indicated that 

the frequency of synonyms appearing in business news headlines had no significant difference between 

The Nation and Bangkok Post newspaper.  

 

keywords : synonyms,  business news,  the nation,  Bangkok Post 
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การวิเคราะหโครงสรางกรรมวาจก ในหนังสืออานนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว  
The analysis of passive voice in a reading story of The Woman in White 

 
กรรณิการ  ศรีเสนห   บรรณารัตน  สีงาม และ อธิษฐาน งามกิจวัตร* 

คณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Ngamkitjawat_a@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหโครงสรางกรรมวาจก (Passive voice) ในหนังสืออาน
นอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือกรรมวาจก (Passive 
voice) ที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) จํานวน 8 บท เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก รูปแบบโครงสรางกรรมวาจก (Passive Voice) จํานวน 12 เหตุการณ โดยทฤษฎีที่ใชในงานวิจัยเปน
ทฤษฎีของ ณพวัสส  ธัมพิพิ ในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ใชสถิติรอยละ ผลการวิจัยพบวา ในหนังสืออานนอกเวลาเร่ือง 
ปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) มีการใชมีการใชรูปแบบกรรมวาจก (Passive voice) จํานวน 13 ประโยค จาก
จํานวน 1,441 ประโยค คิดเปนรอยละ 0.90 โดยโครงสรางที่พบมากที่สุด คือ Past Simple Tense (S + was, were + V3) 
จํานวน 9 ประโยค คิดเปนรอยละ 69.23    

 
คําสําคัญ: กรรมวาจก  หนังสือเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว 

 
Abstract 

 The objective of this study was to investigate the frequency of passive voice and to classify the 
subtype of passive in The Woman in White. The focus was placed on the grammatical analysis, 
particularly the passive voiCe based on จับจุดไวยากรณ: ฉบับสมบูรณ. The finding revealed that passive voice 
occurred in 8 chapters in the selected book. It was found that there were 13 sentences of passive voices 
out of the total 1,441 sentences (0.90%). The result revealed that 4 subtypes from the total 12 subtypes 
in The Woman in White. It turned out that Past Simple Tense (S + was, were + V3) occurred at the highest 
frequency (9 sentences or 69.23 %).  
 
keywords :  passive voice,  the woman in white 
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การวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause)  ในหนังสืออานนอกเวลา  
เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White) 

The analysis of noun clause in the women in white 

 

คณานนท เสือไว  เพชรัตน เมืองทา และ อธิษฐาน งามกิจวัตร* 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออาน
นอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The woman in white) โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้คือนามานุประโยค (Noun 

Clause) ที่ปรากฏในหนังสืออานนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in white) จํานวน 8 บท เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก รูปแบบโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) จํานวน 15 โครงสราง โดยทฤษฎีที่ใชในงานวิจัยเปน
ทฤษฎีของ Alice Oshima และ Ann Hogue ในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ใชสถิติรอยละ ผลการวิจัยพบวา ในหนังสืออาน
นอกเวลาเร่ือง ปริศนาหญิงชุดขาว (The woman in white) มีการใชนามานุประโยคจํานวน 140 ประโยค คิดเปนรอยละ 
9.72 ในการวิเคราะหโครงสรางนามานุประโยค (Noun Clause) พบวามีการใชโครงสรางนามานุประโยคจํานวน 10 
โครงสราง จากทั้งหมด 15 โครงสราง โดยโครงสรางที่พบมากท่ีสุด คือโครงสรางที่ 1 (Subject + Verb + That Clause) 

จํานวน 74 ประโยค คิดเปนเปนรอยละ 52.86 จากหนังสืออานนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The woman in white) 

 
คําสําคัญ :  นามานุประโยค  สังกรประโยค หนังสือเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว 
 

Abstract 

 The objective of this study was to investigate the frequency of noun clauses and to classify the 

subtype of noun clauses in The Woman in White. The focus was placed on the grammatical analysis, 

particularly the noun clause based on Writing Academic English. The finding revealed that noun clauses 

occurred in 8 chapters in the selected book. It was found that there were 140 sentences of noun clauses 

out of the total 1,441 sentences (9.72%). The result revealed that 10 subtypes from the total 15 subtypes 

in The Woman in White. It turned out that Structure 1 (Subject + Verb + That clause)  occurred at the 

highest frequency (74 clauses or 52.86%).  

 

keywords : noun clause, complex sentence, and the woman in white book 
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แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค 
The solution of non-education at high school level 

case study : Wat Nong Pling School, Nakhon Sawan Province 

 

กนกทิพย  บํารุงศรี* วิบูลพันธ วิเวกวินย  พีรพล  ดิลกศิลป  และ วลิาสินี  ชูทอง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเจาพระยา พะเยา 
*corresponding author e-mail : nokkanoktip@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองแนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงจังหวัด
นครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค 2) 

ศึกษาระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค และ 3) นําเสนอแนวทางการ
แกปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับ
ระดับมัธยมตนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ปการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสํารวจความคิดเห็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คือคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัยพบวา 1. ปญหาการไมศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค ที่สําคัญตามรายดาน ประกอบดวย ดานสถาบันการศึกษาและ
สภาพแวดลอม ดานสังคม ดานสภาพครอบครัว และ ดานสภาพการติดเพื่อน 2. ระดับปญหาการไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค อยูในระดับปานกลาง 3. แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 
5 แนวทาง คือ 1) การวิเคราะหสาเหตุของการไมศึกษาตอ 2) การศึกษาเชิงลึกสภาพแวดลอม บริบทของนักเรียนเปนรายกรณี 3) สรางความเขาใจ
กับผูปกครองใหเห็นความสําคัญของการศึกษาโดยทางเลือก สายสามัญและสายอาชีพ  4) รวมกับชุมชน ทองถิ่นในการจัดกองทุนสนับสนุนปจจัย
การศึกษาเบื้องตนใหแกนักเรียนและผูปกครอง และ 5) ติดตามผลการศึกษาตอของนักเรียนใหสามารถตอยอดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา  
 

คําสําคัญ :  แนวทางการแกไขปญหาการไมศึกษาตอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 

Abstract 

The purpose of research were to 1) study the problem of non-education at high school level of Wat Nong Pling 

School students Nakhon Swan Province, 2) study the problem level of non-education at high school level of Wat Nong 

Pling School students Nakhon Swan Province, and 3) bring the solution of non-education at high school level of Wat Nong 

Pling School students Nakhon Swan Province. The sample was 108 students in graded 7 to 9 of Wat Nong Pling School 

Nakhon Swan Province.  The instrument used for the questionnaire 5 scales.   The statistics used to analyzing the data 

mean and standard deviation. The results of the research were as following: 1. The problem of non-education at high 

school level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province were surrounding, social, and family. 2. The level of 

problem level of non-education at high school level of Wat Nong Pling School students Nakhon Swan Province, it found 

that at moderate level3. The solution of non-education at high school level were 1) to analyze the cause of non-education 

at high school level 2) in-depth study of surrounding of some students for case study, 3) to make understanding to parents 

for the importance of education between high school and vocational level 4) to participate in local community for support 

the educational actors to students and parents and 5) ta follow up the study result for further study for working in the 

future.   

 

keywords :  the solution of non-education, high school 
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 
The administration based on the good governance principle by sub-district 

administrative organizations in Chiang Khwan District, Roi Et Province  

                         กัญญาณัฐ  สวัสเอื้อ1* พัชรี  ศิลารัตน2 และ ปยะสดุา  เพชราเวช3 
1องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จันทบุร ี

 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด รอยเอ็ด  
3มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพ 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลท้ังหลายใน
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการกับตัวแปรเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา  ของผูตอบแบบสอบถามดาน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการ ผลการวิจัย พบวา 1) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
จากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงไปหาตํ่าสุดไดแก ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส และดานความคุมคา 2) ผลการเปรียบเทียบเพศ พบวา 
โดยรวมแตกตางกัน สามดาน คือดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนบุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีความเห็นแตกตางกันในดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา และระดับ
การศึกษาตางกัน มีความเห็นแตกตางกันในดานหลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี.05  

3) ขอเสนอแนะตามลําดับความถ่ีมากไปหานอยสามอันดับแรก ไดแก ผูบริหารควรท้ังหลายควรมีการบริหารงานอยางโปรงใส ไมมีการ
ทุจริตคอรัปชั่นตรวจสอบได ควรยึดหลักการบริหารธรรมาภิบาลอยูเสมอ และบุคลากรใน อบต. ควรสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบ
ตออํานาจและหนาท่ีของตนเอง  

คําสําคัญ : การบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล 

Abstract 
The research served specific purposes to: 1) study personnel’s opinions on good governance-based 

administrations at sub-district administrative organizations in Chaing Khwan district of Roi Et province, 2)  draw 

comparisons of their such opinions eliciting from demographic data on their different genders, ages and 

educational levels, and 3) examine their suggestions for enhancing such administrations there. Outcomes of 

studying their opinions were overall found implementing at the high scales. Considering each aspect in the 

descending order of means, they embraced: ethics, transparency, and value of money. 2) Relative findings of 

different genders comprehensively found differing opinions on ethics, transparency, and accountability, with the 

statistical significance level at .05. As for their different ages, they did varying opinions on accountability, and 

value of money. In addition to their different educational levels, they viewed them on ethics, accountability, and 

value of money, with the statistical significance level at .05. 3) Suggestions in the descending order of three 

frequencies were: first, administrators had to transparently administer, being accountable for no corruption; next, 

they always stick to good governance; then, personnel in the organizations had to raise self-awareness of onus for 

their own authorities and duties.  

keywords : administrations,  good governance,  sub-district administrative organizations 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงควง 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 

Residents’opinions on carrying out nong waeng kuang administrative  
orgazation’s work in Si Somdet District, Roi Et Province 

 
ช่ือ จันแดง ยูช1ิ  และ พัชรี ศิลารตัน2* 

1องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงควง รอยเอ็ด  
2มหาวิทยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด รอยเอ็ด 

*corresponding author e-mail : silarat03@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแวงควง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงควง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ อายุและ ระดับการศึกษา และ 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงควง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัย 
พบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงควง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดย
รวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานรองลงมาไดแก ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดานสังคม และส่ิงแวดลอมดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ดานเศรษฐกิจ และดานการทองเท่ียวตามลําดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงควง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา มีความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงควง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 3) ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยในครั้งน้ี ลําดับความถี่มากไปหานอยสามอันดับแรก คือ ควรใหมีแหลงเงินทุนสําหรับการ
ลงทุน ควรใหมีการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจในชุมชน และควรสงเสริมหลักธรรมาภิบาลนักการเมือง ตามลําดับ 

คําสําคัญ :  ความคิดเห็นของประชาชน  การดําเนินงาน  องคการบริหารสวนตําบล 

Abstract 
The research served the purposes: 1) to study residents’ opinions on carrying out Tambonb Nong Waeng 

Kuang Administrative Organizations’ tasks in Si Somdet district of Roi Et province, 2) to compare their opinions as 

such to their different genders, ages and educational levels, 3) to collect feedback on public suggestions for 

enhancing its tasks. Research findings: 1) their opinions on carrying out its tasks have been rated at the high scales 

in the overall aspect. In terms of each aspect ranked in the descending of means, they include: infrastructures, 

education, religious, social and environmental affairs, good governance, economy and tourism. 2) Comparative 

outcomes: their opinions as classified by their different genders, ages and educational levels have found no 

differences the overall aspect and each one. 3) Suggestions in the first three frequencies are that the above 

administrative organization ought to: draw up fund resources for investments, provide training courses on 

community enterprises, and promote politicians’ good governance. 

 

keywords : residents’ opinions,  carry out tasks,  tambon administrative organization 
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ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด  

Personnel’s opinions on good governance-based administration Of Tambon Dunoi 

administrative organization in Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province  
 

                         ทองรัก หมอกมัว 1* พัชรี  ศิลารัตน2  และ ไพรัช พื้นชมภู3 
1องคการบริหารสวนตําบลดูนอย รอยเอ็ด  

2มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด รอยเอ็ด  
3มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพ  

*corresponding author e-mail : Tongruk.10@gmail.com  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย กับตัวแปรท่ีแตกตางกันดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา, 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย  ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย  โดยรวมท้ังหกดานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
ลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดานการมีสวนรวม ดานหลักความคุมคา ดาน
หลักความโปรงใส และดานหลักนิติธรรม 2) ผลการเปรียบเทียบ พบวา บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความ
คิดเห็น ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมไม
แตกตางกัน 3) บุคลากรไดเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ลําดับตามความถี่สูงไปหาตํ่า สามอันดับแรก คือ ควรท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางยุติธรรม และถูกตอง เมื่อรับเร่ืองไปแลวก็ควรท่ีจะดําเนินการทันทีและควรท่ีจะชี้แจงใหประชาชนทราบดวย 
และควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานขององคการบริหารสวนตําบลใหมากขึ้น 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น  การบริหารงาน  หลักธรรมาภิบาล 

Abstract 

This research served the purposes:  1 )  to study personnel’s opinions on the above administrative 

organization’s good governance-based administration,  2 ) to compare their opinions to variables of their genders, 

ages and educational levels, 3 ) to examine suggestions for enhancing its good governance-based administration. 

Outcomes of findings: 1 ) Respondents’ opinions on its good governance-based administration have been overall 

rated high. Given each aspect in the descending order of its mean, they are:  ethics, accountability, participation, 

value of money, transparency, and rule of law. 2) Comparative outcomes  have found no significant differences in 

their opinions and the target variables in the overall aspect. 3 )  Their suggestions for enhancing its good 

governance-based administration in descending order of three frequencies are that authorities should: perform 

their duties with fairness and decency, process documents at once after receiving them, informing the duration of 

complete documents to recipients, and disseminate much more information of its tasks. 

keywords : opinions,  administration,  good governance 
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การมีสวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงกุลา  
อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด  

Community members’ participation in Drawing up Tambon Thung Kula  

Muncipality’s development plans in Suwannaphum District, Roi Et Provence  
 

                           อรอุมา สระแกว1* และ พัชรี ศิลารตัน2   
1เทศบาลตําบลทุงกุลา  รอยเอ็ด 

2มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด รอยเอ็ด 

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

บทคัดยอ 
สารนิพนธน้ี มีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงกุลา 

อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงกุลา 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาคมท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการมี
สวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงกุลา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัย พบวา 1) การมี
สวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงกุลา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการติดตามประเมินผล 
ดานการกําหนดปญหาและความตองการ ดานการจัดทําแผนและโครงการ และดานการตรวจสอบแผนพัฒนา ตามลําดับ 2) ผลการ
เปรียบเทียบ พบวา ประชาคมซ่ึงมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน  มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงกุลา 
โดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ํา สามอันดับแรก ไดแก ควรเปด
โอกาสใหประชาชนรวมตรวจสอบงบประมาณในการจัดทําแผนพัฒนา และโครงการตางๆ มากยิ่งขึ้น ควรเปดโอกาสใหประชาชนรวม
ติดตามตรวจสอบเน้ือหาสาระของรางแผนพัฒนา มากยิ่งขึ้น และควรเปดโอกาสใหประชาชนรวมติดตามประเมินผลในโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเทศบาลดําเนินการมากยิ่งขึ้น ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาคม การจัดทําแผนพัฒนา เทศบาลตําบลทุงกุลา  
 

Abstract 

The purposes of this paper were: 1) to study community members’ participation in drawing up the 

above municipality’s development plans, 2) to compare their participation as such to differing variables of their 

genders, ages and educational levels, and 3) to examine suggestions for enhancing their participation. Outcomes 

of findings: 1) Community members’ participation in drawing up its development plans have been rated high in 

the overall aspect, as has each one taken into consideration, namely following up and assessing projects, setting 

problems and requirements, drawing up plans and projects, examining development plans respectively. 2) Their 

genders, ages and educational levels bear no differences in their participation. 3) Suggestion in first three 

frequencies: authorities should increasingly open up opportunities to them: to scrutinize budgets for drawing up 

development plans and various projects, to follow up and examine contents of development plan drafts, 

supervise and assess projects or its activities, respectively.  

 

keywords : community participation,  development plans,  thung kula municipality 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของเทศบาลตําบลทุงกุลา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  
Personnel’s opinions on good governance-based administration at Tambon Thung Kula 

Municipality in Suwannaphum District, Roi Et provinec  
 

                         อนุภาส  มังสระคู1* พัชรี ศิลารัตน2 และ จิราภรณ ผันสวาง3   
1เทศบาลตําบลทุงกุลา รอยเอ็ด 

2,3มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด รอยเอ็ด 

*corresponding author e-mail : Anupas112514@gmail.com  
 

บทคัดยอ 

สารนิพนธนี้ มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของเทศบาลตําบลทุงกุลา  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับตัวแปรดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลทุงกุลา  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลทุงกุลา โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา 
โดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะตามลําดับความถี่สูงไปหาต่ํา สามอันดับแรก ไดแก เทศบาลควรเปด
โอกาสใหบุคลากรไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล, เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริหารของเทศบาลผานสื่อที่เขาถึงประชาชนไดงาย  และ ควรมีการจัดหนวย
ใหบริการประชาชนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง โดยแจงแผนงานการออกหนวยผานสื่อลวงหนา  

คําสําคัญ : ความคิดเห็นของบุคลากร  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เทศบาลตําบลทุงกุลา 

Abstract 

The paper served the purposes: to study the level of opinion of personnel on the administration 

of good governance. administrations at Tambon Thung Kula Municipality in the above district, to compare 

their opinions as such to variables of their differing genders, ages and educational levels,  to examine their 

suggestions for enhancing its good governance-based administrations at the target municipality. Outcomes 

of findings:  Personnel opinions have been rated high in the overall aspect, as has each aspect taken into 

consideration. Outcomes of comparison of their opinions to the preceding variables have found no 

differences. Recommended suggestions in the descending of first three frequencies are that the 

municipality ought to: open up opportunities to personnel taking a part in scrutinizing its good 

governance-based administrations, add to easy access channels of public relations and give details of its 

administrative tasks to residents, and provide regular and thorough service mobiles, informing work plans 

through mass media in advance. 

 

keywords: personnel’s opinions, good governance-based administration, Tambon Thung Kula administration 
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ปญหาการจัดทําบัญชีและการควบคุมภายในของกลุมออมทรัพยชุมชนบานหนองหลวง – แหลมแค 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Accounting and internal control problems of Ban Nong Luang – Laem Kare  

Saving Fund Group  in Meuang District , Tak Province 

 

รุจาภา สุกใส* ยพรัตน  อิ่มพิทักษ สุคิตา ตาบุญถึง และ ภานุพงศ วงษเนตร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

*corresponding author e-mail: sa-rujapa1@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา สาเหตุและแนวทางการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีและการควบคุม
ภายในของกลุมออมทรัพยชุมชนบานหนองหลวง – แหลมแค อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณผูทําบัญชีกลุมออมทรัพยชุมชนบานหนองหลวง – แหลมแค อําเภอ เมือง จังหวัดตาก จํานวน 
5 คน พบวา ปญหาที่สงผลตอการจัดทําบัญชี แบงออกเปน 3 ประเด็นหลักที่สําคัญ คือ 1) ดานการศึกษา สวนใหญสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และไมมีความรูทางดานบัญชี 2) ดานประสบการณ สวนใหญมาจากการปฏิบัติอยางเปนประจํา
สืบกันมา 3) ดานการอบรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบัญชีอยูในระดับปานกลาง จึงสงผลใหการทําบัญชีและงบการเงินไม
ถูกตอง สวนดานการควบคุมภายในใหความสําคัญในแตละดานตามหลัก COSO ดังนั้นการควบคุมภายในของกลุมออมทรัพย
ชุมชนบานหนองหลวง – แหลมแค สวนใหญจึงไมปญหา 
 

คําสําคัญ : การจัดทําบัญชี  การควบคุมภายใน หลัก COSO กลุมออมทรัพยชุมชนบานหนองหลวง – แหลมแค  
 

Abstract 

 The objective of this research was to study problem, cause problem and the troubleshooting 

guidelines of the accounting and internal control problems of Ban Nong Luang – Laem Kare Saving Fund 

Group in Meuang District, Tak Province. Questionnaires and interviews were employed to collect data 

from 5 people of the Ban Nong Luang – Laem Kare Saving Fund Group. From a study the results showed 

that the three problems affect the Groups. 1)There is an education problem. Most part in the study only 

graduated from primary school, and no knowledge of any accounts as a result, 2) The experience. Most 

derive their accounting capabilities and understanding from their daily practices, and 3) The frequency of 

accounting training was found to be at a moderate level as a result, the accounting and financial 

statements are incorrect.  In terms of the internal controls important by COSO. Therefore, the internal 

control of the Ban Nong luang – Leam Kare Saving Fond Groups, Most no problems. 

 

keywords :  The accounting, Internal control, COSO, Ban Nong Luang – Laem Kare Saving Fund Group  
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การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกําแพงเพชร 
A study of condition and guidelines of change management  

private education in Kamphaengphet 

ชามา เทียนโสภา 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

corresponding author e-mail : chamat201@gmail.com 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดกําแพงเพชร กลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมงานในสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา จาก
จํานวน 38 แหง สถานศึกษาละ 3 คน รวม 114 คน  และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา (1) สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัด
กําแพงเพชร พบวา โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก  (2) แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย (1)  ดานโครงสราง  ผูบริหารควรติดตามการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตละฝายตามโครงสรางเปนระยะ  (2) ดานเทคโนโลยี  ผูบริหารควรมีการประเมินการใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ (3)  ดานบุคลากร  ผูบริหารควรนําผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนมา
ปรับปรุงเพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง (4)  ดานวัฒนธรรม  ผูบริหารควรมีการสรางคานิยมและความเช่ือในการ
ปฏิบัติงานโดยมุงเนนความสัมพันธที่ดีของบุคลากรทุกฝาย 

คําสําคัญ : การบริหารการเปลี่ยนแปลง  สถานศึกษาเอกชน  กําแพงเพชร 

Abstract 
 This research The purpose of this study was to study the conditions and guidelines for change 

management of the administrators of Kamphaengphet Provincial Public Schools. To set the management 

guidelines for change of administrators in Kamphaengphet Province. The sample is the director of the 

school. Head of school work group Teachers in 38 schools, each with 114 people and 9 experts. The 

research instruments were questionnaires and questionnaires. Statistics used in data analysis include 

mean and standard deviation. And content analysis. The results of this research are as follows: (1) 

Kamphaengphet Province found that 4 aspects were at high level. (2) Changing management approach of 

private school administrators. Kamphaengphet Province consists of (1) structural Executives should 

monitor the improvement of the work process of each personnel according to the periodic structure. (2) 

Technology Administrators should evaluate the use of modern media and technology in teaching and 

learning. (3) Personnel management should improve the behavior of school personnel in order to 

accommodate changes. (4) Management culture should build on values and beliefs in the workplace, 

focusing on the good relationship of all personnel. 

 
keywords :  change management,  private education institutions,  Kamphaengphet 
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พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคมออนไลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
Legal compliance behavior of sellers via online social media in Phitsanulok Province Area 

 
ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ*  ไกรจักร ภกัดีณรงค อนุสรณ สอนใจดี  และพิสิฐพล พานรุัตน 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัพิษณุโลก พิษณุโลก  

*corresponding author e-mail : kingkraw.2526@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคมออนไลนในพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก และเสนอแนะแนวทางในการสรางพฤติกรรมท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคม
ออนไลนในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก โดยทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคมออนไลนใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ทําการสุมเลือกแบบเจาะจง จํานวนท้ังสิ้น 202 คน  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย จําแนก
ได 3 ดาน ไดแก 1) ดานการกําหนดราคาและการเสยีภาษี 2) ดานมาตรฐานตัวสินคา และการโฆษณา และ 3) ดานความนาเชื่อถือ
ของผูประกอบการรานคาออนไลน  รวมทั้งทําการตรวจสอบเนื้อหาการเสนอขายสินคาจากรานคา จํานวน 10 ราน  ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ในภาพรวม ผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคมออนไลนสวนใหญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายในระดับมากและมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 58.0 ผลการเสนอแนะแนวทางในการสรางพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคม
ออนไลนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีดังน้ี คือ 1) ควรสรางการรับรูกฎหมายผานชองทางออนไลน ใหหลากหลายชองทางเพ่ิมมากข้ึน 
2) ควรบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 3) การสื่อสารกฎหมายควรมีความชัดเจน และ 4) ควรสงเสริมและปลูกฝงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความสุจริตในงานอาชีพของผูคาออนไลน และผลการตรวจสอบเน้ือหาการเสนอขายสินคาจากรานคาบนสื่อสังคม
ออนไลน พบวาในภาพรวม รานคาไดปฏิบัติถูกตองตามขอกฎหมาย  คิดเปนรอยละ 82.5  และมีเพียงรอยละ 17.5 ที่ไมปฏิบัติตาม
ขอกฎหมาย 

 
คําสําคัญ :  พฤติกรรม  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ผูจําหนายสินคาผานสื่อสังคมออนไลน  จังหวัดพิษณุโลก 

 

Abstract 
This research aims to study legal behavior of sellers through social media in phitsanulok province and 

suggest ways to good behavior creation in the compliance of the law of the seller through social media in 

phitsanulok province. This study was conducted to collect data from sellers by purposive sampling total of 

202 persons were selected to study the behavior of legal practice, classified into three categories: 1) pricing 

and taxation 2) product standards and advertising and 3) credibility of online seller   and  verify  sale product 

contents from 10 shops.   This research found that in the overview, the most of sellers There is a high and 

highest level of legal compliance. 58.0%. The results of the suggestions for good behavior in the legal practice 

of the seller through social media  in Phitsanulok were as 1) create legal awareness through online channels 

2) Law enforcement should be strictly enforced 3) Legal communication should be clear and 4) It should 
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promote and cultivate ethics, ethics in the job of sellers and the result of verification sale product contents 

from shops on social media found that in the overview,  the shops have complied with the law  82.5% and 

only 17.5% did not complied with the law. 

 

 keywords :  behavior, legal compliance,  sellers via online social media,  Phitsanulok Province  
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การใชเครือขายสังคมออนไลนในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

The uses of social networks for political communication of students, majoring in 

political science at Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus 

                         พัชรี  ศิลารตัน1 พระศิลาศักดิ์  สุเมโธ*2  และ จิตรลดา  ศิลารัตน3 
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3มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาสารคาม 
*corresponding author e-mail : phrasilasak@gmail.com  

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาการใชเครือขายสังคมออนไลนใน
การสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชเครือขายสังคมออนไลนในการสื่อสารทางการเมืองของ
นักศึกษา ผลการวิจัยดานพฤติกรรมของนักศึกษา พบวา 1) นักศึกษาเปนสมาชิกของเครือขายสังคมออนไลน Facebook  มี
เหตุผลใชในการศึกษา มีอิทธิพลเลือกใชเครือขายสังคมออนไลนดวยตนเอง และเขาถึงเครือขายโดยใชโทรศัพทมือถือโดยตรง 
4 G 2) การใชเครือขายสังคมออนไลนในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลน  ดานประโยชนของเครือขายสังคม
ออนไลน ดานการใชเครือขายสังคมออนไลน และดานเนื้อหา 3) ขอเสนอแนะตามลําดับความถ่ีมากไปหานอย คือ ติดตาม
ขาวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นตาง ๆ เครือขายสังคมออนไลนสามารถกระตุนใหเกิดการศึกษาคนควาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางการเมืองที่กวางขึ้น และนักศึกษาไดรับขอมูลในเครือขายสังคมออนไลนมากขึ้น  

 
คําสําคัญ : การใชเครือขายสังคมออนไลน การสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 

Abstract 

The research served the purposes to study: 1) political science students’ behaviors of consuming 

social networks for political communications whereby at Roi Et Campus, 2) their uses of them for political 

communications, 3) their suggestions for their uses of them for political communications. Research 

outcomes of studying their behaviors have disclosed 1) they subscribe Facebook’s membership; next, 

their only reason of uses of them is for education, for students have had a direct influence on their own 

choice of social networks, directly accessing them through 4G technology.  2) Their uses of them have 

been overall rated at the high scale. Given each aspect in the descending order of means, they are 

technologies of social networks, benefits of social networks, the uses of social networks and contents. 3) 

Their suggestions in the descending order of first three frequencies are that students can monitor news of 

political movements in different issues since social networks help motivate students toward education, 

surf the internet and widely exchange political learnings. Further, students can proportionally receive 

growing data in social networks. 

keywords : uses of social networks,  political communication , political science students 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการอานวารสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก: กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปที่ 3 

Factors affecting engineering students’ reading english journals ability at 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak: a case study of 3rd year  

industrial engineering students                                                             

                         สถิรศักดิ์  รังสินานนท*  กรรณิกา  เครือทนุ  และ ศุภณิตา  พงศสุวรรณ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ตาก 
*corresponding author e-mail : sathirasak@gmail.com  

 บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ีมคีวามสาํคัญซึง่มีผลกระทบตอการอานวารสารภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และเปนการสํารวจปญหาในความสามารถของการอานของนักศึกษาขณะที่อาน
วารสารภาษาอังกฤษกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 30 คน เปนนักศึกษาช้ันป
ที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบแมพิมพโลหะ (34061302) ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559 ซึ่งในรายวิชานักศึกษาตองอานวารสารภาษาอังกฤษเพื่อการสืบคนขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี ซึ่งเปนการใชสถิตเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา ความวิตกกังวลใน
การอานวารสารภาษาอังกฤษเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการอานวารสารภาษาอังกฤษมากที่สุด ในขณะท่ีปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางที่นักศึกษาอานวารสารภาษาอังกฤษ คือ 1) คําศัพทยาก 2) ไมสามารถแปลวารสารได 3) ขี้เกียจอานวารสาร 4) ไม
เขาใจในเน้ือหาของวารสาร 5) วารสารมีความยาก 6) วารสารมีหลายหนา 7) นักศึกษาไมมีความสนใจในการอานวารสาร 
ตามลําดับ ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอความเขาใจในการอานวารสารภาษาอังกฤษและปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางที่นักศึกษาอาน
วารสารภาษาอังกฤษ ที่ถูกคนพบน้ัน เปนเหตุผลใหผูสอนไดพัฒนากลวิธีการสอน   หาวิธีการแกไขปญหาเพ่ือชวยลดความวิตก
กังวลของนักศึกษา และพัฒนาทักษะการอานวารสารภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาได  

คําสําคัญ : นักศึกษา วารสาร ปจจัย ปญหา 
Abstract 

 The objectives of the study are to identify the most significant factors that affect Industrial Engineering 

students’ reading journals ability and to investigate the problems in students’ reading ability that students 

encounter when they read English journals. The participants in this study were 30 engineering students who were 

the 3rd year majoring in Industrial Engineering enrolled in the course ‘Press Tools and Dies Design (34061302)’ in 

the first semester of 2016 academic year. The research tool was a questionnaire and the data was analyzed by 

using descriptive statistics: the frequency. The result of the study indicates that the outstanding factor that 

affected students during reading English journal is anxiety in reading English journals and the problems that they 

encounter while they are reading English journal are following: vocabulary difficult; unable to translate; too lazy 

to read; misunderstanding the content; journal are difficult; journals have too many pages; students are not 

interested in reading, respectively. The factors affecting English reading comprehension and problems are 

revealed, they are the points for the improvement in pedagogy and learning strategy of reading which can 

improve students’ reading skill in order to assist them in overcoming their reading problems.  

 

keywords : students,  journals,  factors,  problems  



228

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 

 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของสินคา OTOP กลุมผาบาติก  
ชุมชนบานทาแค อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Study of cost and return for OTOP product (batik’s group) at Ban Tha Khae, Muang, Tak 

 

 น้ําฝน คงสกุล*   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ตาก 

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

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลุมผาบาติก ชุมชนบานทาแค อําเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนตอการลงทุนของสินคา OTOP กลุมผาบาติก ชุมชนบานทาแค อําเภอเมือง จังหวัดตาก เปนรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา 
เก็บขอมูลยอนหลัง 3 เดือน (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560) การรวบรวมตนทุนทางตรง ประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนคาแรงงาน และ
คาใชจายในการผลิต การจัดสรรตนทุนใชวิธีสมการพีชคณิตเสนตรง ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประธาน รองประธานและคณะกรรมการของ
กลุม เอกสารขอมูลเกี่ยวกับรายไดและตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนคาแรงงาน และคาใชจายในการผลิตของสินคา OTOP กลุมผาบาติก ชุมชนบานทาแค 
จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวา ปริมาณขายจํานวน 920 ผืน คิดเปนผลตอบแทนรวมเทากับ 27,600 บาท ตนทุนรวมเทากับ 18,585 บาทตอเดือน 
ประกอบดวย อัตราสวนตนทุนวัตถุดิบ : ตนทุนคาแรงงาน : คาใชจายในการผลิต เทากับ 41.05 : 49.50 : 9.45 ตนทุนคาแรงงานมีตนทุนที่สูงสุด 
ตนทุนการผลิตมีดังนี้ ตนทุนตอหนวยมีคาเทากับ 20.20 บาทตอผืน การวิเคราะหจุดคุมทุนของตนทุนสินคา OTOP กลุมผาบาติก ชุมชนบานทาแค 
จังหวัดตาก พบวา ปริมาณจุดคุมทุนของสินคาเทากับ 38.61 ผืน สวนรายได ณ จุดคุมทุนของสินคาเทากับ 1,158.70 บาท  เมื่อนํารายไดจากการ
ขายเปรียบเทียบกับปริมาณการขาย ณ จุดคุมทุน เห็นไดวาผลตอบแทนท่ีทางกลุมผาบาติกไดรับคอนขางนอยเนื่องจากมีตนทุนรวมในระดับที่สูง
นั่นเอง ผลการศึกษานี้ สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของประธาน รองประธาน และคณะกรรมการของกลุมในการบริหาร
จัดการเพื่อจัดสรรและกําหนดแนวทางในการลดตนทุนในการผลิตสินคาของกลุมผาบาติกเพื่อใหเกิดความตระหนักในการใชทรัพยากรทุก ๆ ดานที่
มีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต และการพัฒนาการบันทึกขอมูลหลักฐานทางการเงินและบัญชีของกลุม 

คําสําคัญ : ผาบาติก, ตนทุน,  ผลตอบแทน  

Abstract 

 The objective of this study were 1) the studying of the group of product’s (Batik) at Ban Tha Khae, Muang, Tak, 2) 
the analysis of the cost and return of the group of OTOP product’s (Batik) at Ban Tha Khae, Muang, Tak.  The research was 

in the form of descriptive study and 3 months retroactive data collection (July 1st – September 30th, 2017). The direct cost 

collection consists of material costs, labor costs and manufacturing overhead costs. The cost allocation was using linear 

algebra. The population used for the study were chairman, vice-chairman and committee of the group. For the research 

documents, The researchers used income information and raw material costs’ data sheet, labor costs’ data sheet, 

manufacturing overheads’ data sheet of the OTOP product (Batik) at Ban Tha Khae, Muang, Tak. The findings revealed that 

of 920 pieces sold out were totally 27,600 baht of revenue from total 18,585 baht of cost for months and the ratio of raw 

material costs : labor costs : manufacturing overhead costs equal 41.05 : 49.50 : 9.45, It could be seen that the highest cost 

was labor costs. The product cost was as follows; the cost per unit was equal to 20.20 baht/piece. The analysis of break-

event point of OTOP product (Batik) at  Ban Tha Khae, Muang, Tak was found that the break event point’s income of the 

study was 1,158.70 baht. When income from sales compared with sales volume at the break-even point. Obviously, the 

returns, batik group gets relatively little because the total cost in hight level celebrities. The research result can be used as 

the basic information for making decision of the chairman, vice-chairman and group’s committee in order to manage 

allocation, to be the guideline for cost reduction in batik, to realize the utilizing limited resources to maximum benefit in 

the future and to develop the financial and accounting records of the group.  
 

keywords :  batik,  cost,  return 
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การเปรียบเทียบการใชคําศัพทภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน
ของนักศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  

A comparison of using british and american vocabulary in everyday communication  

of high vocational students at Rajamangala University of Technology Lanna Tak  

ศุภณติา พงศสุวรรณ* สถริศักดิ์  รังสินานนท  และ กรรณิกา  เครอืทนุ  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  

*corresponding author e-mail : temmy1407@hotmail.com 

 บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลความแตกตางในการใชคําศัพทภาษาอังกฤษสไตลบริติชและคําศัพท
ภาษาอังกฤษสไตลอเมริกันและเพื่อสํารวจการตีความหมายจากคําศัพทภาษาอังกฤษสไตลบริติชหรือจากคําศัพทภาษาอังกฤษ
สไตลอเมริกันท่ีใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเปนภาษาแมของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 จํานวน 344 คน การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  เคร่ืองมือที่ใช ในงานวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับคําศัพท
ภาษาอังกฤษสไตลบริติชและคําศัพทภาษาอังกฤษสไตลอเมริกันที่นักศึกษาใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งแบงออกเปน 
3 สวน คือ ก) ขอมูลทั่วไป ข) รูปภาพเพื่อใหนักศึกษาเลือกคําศัพทภาษาอังกฤษท้ัง 2 สไตล ค) คําศัพทภาษาอังกฤษพรอม
ตัวเลือกความหมายท่ีเปนภาษาแมของนักศึกษา การวิเคราะหขอมูลทําโดยใชคารอยละ ซึ่งเปนการใชสถิตเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาใชคําศัพทภาษาอังกฤษสไตลอเมริกันมากกวาคําศัพทภาษาอังกฤษสไตลบริติช รอยละ 12.80 และ
ในขณะที่นักศึกษาตีความหมายจากคําศัพทภาษาอังกฤษสไตลอเมริกันเปนภาษาแม มากกวาจากสไตลบริติช รอยละ 22 
 

คําสําคัญ :   คําศัพทภาษาอังกฤษสไตลบริติช คําศัพทภาษาอังกฤษสไตลอเมริกัน การสื่อสารในชีวิตประจําวัน นักศึกษาระดับ  
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
 

Abstract 

 The purposes of the study were to determine the differences of using British and American 

English vocabulary in everyday communication of first-year High Vocational students, and to investigate 

the interpretation of meaning evoked in the usage of British and American English vocabulary in everyday 

communication of first-year High Vocational students. The participants of the study were 344 first year 

High Vocational students at Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The instrument used was a 

questionnaire on vocabulary in British and American English which was divided into three parts: a) general 

information b) meaning and C) interpretation. Questionnaires were administered then, the data gathered 

were analyzed through Excel program. The results revealed that first year High Vocational students at 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak used American English more than British English by 

12.80% whereas the meaning interpretation into their native language is more American English than 

British English in their everyday communication with a percentage of 22. 

keywords : british english vocabulary, american english vocabulary, everyday communication,  

high vocational students 
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การศึกษาปจจัย การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตนเปา 
Political participation of people in Tonpao District Municipality 

นงคราญ บุญขันแกว* และ จักรพงษ บุญตันจีน 

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองตนเปา  เชียงใหม 
*corresponding author e-mail : Nongoom22@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตนเปา การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อคนหา
ระดับการรับรูทางการเมือง 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองประชากรในการศึกษา  ครั้งนี้ไดแก
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตนเปาจํานวน 200 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ : ซึ่ง
ผูวิจัยไดรวบรวมในการเก็บขอมูลดวยตนองและวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบวา 1. การรับรูทางการ
เมืองของประชาชนตําบลตนเปาคือ 1.1 สภาพแวดลอมทางการเมืองของประชาชนตําบลตนเปา ดานวัฒนธรรมทางการเมือง 
พบวาประชาชนเช่ือมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีระดับการรับรูมากท่ีสุดโดยมี =3.33 

และคา sd 0.68 1.2  ดานจิตวิทยาทางการเมืองพบวาประชาชนระดับการรับรูดานพฤติการณเมืองการทุจริตคอรัปช่ันของ
เจาหนาที่ของรัฐ นักการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติทําใหประชาชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมามากท่ีสุดโดยมี

=3.45 และคา sd. 0.67  2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตนเปายังพบวา 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการมีสวนรวมทางการเมืองมากท่ีสุดคือ 2.1 ปจจัยดานการรับขาวสารจากสื่อ อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ  ที่เปนสถานการณของบานเมือง(รอยละ 47.5) รองลงมา คือปจจัยดานความไมเปนธรรมการปฏิบัติ 2 มาตรฐาน 
(รอยละ 22.5) และปจจัยดานปญหาเศรษฐกิจเรื่องปากทอง (รอยละ 17.5) รวมถึงปจจัยดานความเบ่ือหนายตอสถานการณ
บานเมือง (รอยละ 15)  

คําสําคัญ : การมีสวนรวม  ประชาชน  การเมือง  

Abstract 

Participatory research of people in Tonpao district municipality, the purpose of this research are : 1)To find 

the level of political knowledge. 2)To study the factors that influence political participation. The population in this 

study are200people in tonpao district municipality. Tools for data collection are questionnaires and interview forms. 

Researcher collected data by oneself if and found that 1. Political awareness are 1.1 Environmental factors for 

political of the people believe in demodracy rule with the monarchy are  =3.33 and sd.=0.68 1.2 Psychological 

factors in politics found that the public perceives most political behavior the dorruption of government officials,local 

and international potiticians make people show the most out of politieal behavioer at =3.45 and sd.=o.67 2.The 

election is the most political participant 2.1 Receiving political internet , television, radio and newspaper from 

themedia47.5percent,next is double standard justice 22.5 percent and economic problems 17.5 percent include 

boring with current situation 15 percent.  

keywords :  participation,  people,  politics  
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การศึกษาความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  

The investigation of english for international communication students’ english listening 

comprehension ability at Rajamangala University of Technology Lanna Tak 

กรรณิกา เครือทนุ*  ศุภณติา พงษสุวรรณ และ สถิรศักด์ิ รังสินานนท  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก   

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

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก และเปรียบเทียบความสามารถในการการฟงเพื่อความ
เขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก  ชั้นปท่ี 1 
ชั้นปท่ี 2 และ ชั้นปท่ี 3  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจํานวน 78 คน ประกอบดวย นักศึกษาชั้นปท่ี๑ จํานวน 28 คน นักศึกษาชั้นปท่ี 2 
จํานวน 28 คน และ นักศึกษาช้ันปท่ี๓ จํานวน 22 คน  ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใหนักศึกษาท้ัง 3 ชั้นปทําแบบทดสอบความสามารถในการ
ฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) คะแนนเฉล่ียความสามารถในการฟงเพื่อความ
เขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ตาก มีดังน้ี ชั้นปท่ี 1 = 29.46 ชั้นปท่ี 2 = 27.89 ชั้นปท่ี 3 = 26.22 2) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท้ัง 
3 ชั้นป โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) เมื่อพบความแตกตางรายคู ทดสอบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธี
ของ เชฟเฟ (Scheffe’s Method) พบวา ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 และ ชั้นปท่ี 3 มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 

 

คําสําคัญ :  แบบทดสอบความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ   ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจ  

ภาษาอังกฤษ   นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

Abstract 

 This study investigated English for International Communication students’ English listening comprehension ability 

at Rajamangala University of Technology Lanna Tak. It aimed to investigate the English listening comprehension ability of 

English for International Communication (EIC) students and to compare the English listening comprehension ability of EIC 

students.    The data were collected by using the English listening comprehension ability test.  The test was given to 78 

students of English for International Communication. All mean score results of 1st,2nd,3rd EIC students were compared and 

analyzed using one-way ANOVA statistics. After the results were found statistic significantly, the mean score of 1st, 2nd, 3rd 

EIC student results were analyzed by T-test Scheffe’  method. The results of the study showed that the mean scores of 

English for International Communication students’  listening comprehension ability, Faculty of Business Administration and 

Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)  Tak were the second-year =  29.46, the first-year = 
27.89, and the third-year = 26.22. The comparison of mean scores of 1st , 2nd ,3rd  EIC students showed that English listening 

comprehension ability of the 2nd year and 3rd year students was significantly different at 10 % significant level using one-
way ANOVA and T-test Scheffe’ method.  
 

keywords : English listening comprehension ability test, English listening comprehension ability, English for  

International Communication students   
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แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

Guidelines for the preventing and resolving of unwanted adolescent women pregnancy 
in schools under the jurisdiction of secondary educational service area office 42 Muang 

District Nakhonsawan province 
 

สุวรรณา คณุดลิกณัฐวสา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นครสวรรค 

corresponding author e-mail : suwanna6605@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิง
ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาที่มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิงในโรงเรียน ดานความตระหนัก
ตอการตั้งครรภไมพึงประสงค อยูในระดับปานกลาง ดานการแสดงออกดานพฤติกรรมทางเพศ และดานการปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันไมพึงประสงคอยูในระดับนอย ปจจัยแวดลอมและลักษณะทางสังคม ประกอบดวย ดานครอบครัว ดานสิ่งแวดลอม 
ดานสื่อ และดานเพ่ือน อยูในระดับนอยตามลําดับ สําหรับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงคนั้น 
จะตองใหความสําคัญเกี่ยวกับความรูเรื่องเพศ การคุมกําเนิดที่ถูกวิธี โดยใชกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลนในการสะทอนสภาพ
ปญหาการตั้งครรภจากผูมีประสบการณตรงวาการตั้งครรภกอนวัยอันควรตองเจอกับปญหาอะไรมาบาง และท่ีสําคัญปญหานี้
ทุกภาคสวนตองรวมมือกันในการแกไขอยางจริงจังจึงจะประสพความสําเร็จ 
 

คําสําคัญ : การตั้งครรภไมพึงประสงคของวัยรุนหญิง แนวทางการปองกันและแกไขปญหา 
 

Abstract 
The study uses the mixed method model of quantitative and qualitative research. The purposes 

of this research were to study prevention and solution of unwanted pregnancy among adolescents in 

school. The research findings that Problems affecting pregnancies are unwanted. The awareness of 

unwanted pregnancies was moderate. The expression of sexual behavior. And the practice to prevent 

unwanted is low. For the prevention and resolution of unwanted pregnancies. The importance of 

knowledge about sex. How is contraception by using activities and social media to reflect on the problem 

of pregnancy from experienced people, the premature pregnancy must face some problems. And all this, 

the problem must be solved in a serious way. 
 

keywords : unwanted adolescent women pregnancy, guidelines for the preventing and resolving 
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ปญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

The learning problems in the independence study course of undergraduate students 

at Rajamangala University of Technology Lanna 

กิจจาณฏัฐ ตั้งจิตนุสรณ* และ ธีรวุฒิ ปงยศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน 

*corresponding author email : kitjanat.t@gmail.com 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยเร่ืองปญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลลานนามี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหากอนการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 2) ศึกษาปญหาระหวางการเรียน รายวิชาการศึกษาอิสระ และ 3) ศึกษา
ปญหาหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 

48 คน เครื่องมือที่ใชในการิจัยไดแก แบบสอบถามซ่ึงประกอบดวยขอคําถามชนิดประเมินคาและขอคําถามปลายเปด จํานวน 43 ขอ วิเคราะห
ขอมูลโดย การใชสถิติบรรยายและการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวานักศึกษาประสบปญหาในดานตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับความรูในการ
ทําวิจัย ระดับปานกลาง ในทุกขอคําถาม กอนการเรียน (x ̅ = 3.47) กอนจะลดลงมาเล็กนอยแตยังคงอยูในระดับปานกลางระหวางการเรียน (x ̅ = 

3.19)  และลดลงถึงระดับนอยภายหลัง การเรียน (x ̅ = 2.68) ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาขอมูลทื่ไดจากขอคําถามปลายเปด ทําใหไดขอคนพบวาปญหาที่
นักศึกษาประสบอยูทั้งกอนการเรียน ระหวางการเรียน และหลังการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ นั้น คือ ปญหาดานระยะเวลา ปญหาดานอาจารย
ที่ปรึกษา และปญหาดานความรูความเขาใจและการนําไปใช กลาวคือ เวลาท่ีมีใหในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระนั้นไมเพียงพออีกทั้งตองแบง
เวลาใหกับการเรียนและการทํากิจกรรมอ่ืนๆ สงผลใหความสําเร็จทางการเรียนรูไมเปนไปตามเปาหมายทางการเรียนรูที่ตั้งไว  นอกจากนี้ยังพบ
อุปสรรคในการเขาพบ และ ขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาซ่ึงเกิดจากความคลาดเคลื่อนดานเวลา ตลอดจนการมีความคิดเห็นไมตรงกันในบาง
เร่ือง ไดนําพาใหเกิดความขัดแยงสวนบุคคล และทายที่สุดนั้นนักศึกษายังขาดความรูความเขาใจในรายวิชาการศึกษาอิสระ ตลอดจนการนําเอา
ความรูที่ไดรับไปตอยอดเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคต 
 

คําสําคัญ : ปญหาในการเรียน การศึกษาอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

Abstract 
 The study of learning problems in the Independence Study course of undergraduate students at Rajamangala 

University of Technology Lanna was aimed at 1) discovering the learning problems prior to studying the Independence 

Study course, 2) discovering the learning problems while studying the Independence Study course, and 3) discovering the 

learning problems subsequent to studying the Independence Study course. The population participated in the study was 

48 fourth-year undergraduate students majoring in English for International Communication at Rajamangala University of 

Technology Lanna enrolling the Independence Study course in the semester 2 of the academic year 2016. The instrument 

employed in the study was a questionnaire consisting of 43 rating scale and open-ended questions. The results were 

analyzed by using descriptive statistics and content analysis. The results were that the students encountered problems at 

moderate level (x ̅ = 3.47) prior to studying the course. They also experienced difficulties at a moderate level with a 

decreasing degree (x ̅ = 3.19) while studying the course. Then, at the end of the course, it was found that the student’s 

problems reduced to a low level (x ̅ = 2.68). In addition to the results from open-ended questions, the results revealed that 

the students encountered problems about time, advisors, and understandings and implementation of the knowledge. That 

is, the time allocated for the Independence Study course was insufficient. Furthermore, they had to allocate time to other 

courses and activities. As a result, the learning achievement was not aligned with their learning objectives. Moreover, some 

students came up against difficulties by means of meeting for counseling with their advisors due to a time discrepancy and 
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some adequacies leading to personal conflicts. Lastly, the students maintained insufficient knowledge and understandings 

in the necessity and the implementation of the knowledge gained from the course to develop themselves and society in 

the future.  

 

keywords : Learning problems, Independence Study, Undergraduate students, Rajamangala University of Technology Lanna 
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ภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

The  Leadership of scouting school director in senior scout administration  

of school under secondary education service area office 38 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้ ง น้ี   มีจุดมุ งหมายเพ่ือ ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู นําของผูอํ านวยการลูก เสือโรงเรียน 
ในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ตามความคิดเห็นของ
ผู อํ านวยการลูก เสือ โรงเรียนและผูบั งคับบัญชาลูก เสือของโรงเรียน  สังกัด  สํานักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษามั ธยมศึกษา  
เขต 38  ปการศึกษา 2559  จํานวน 41 โรงเรียน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตรา
สวนประมาณคา 5  ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบขอมูล 
โดยใชสถิติทดสอบที (t-test) 1. ผลการศึกษาพบวา ระดับภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ
รุนใหญของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยงานบริหารจัดการมีคาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาเปนงานบุคลากร และงานการจัด
มวลกิจกรรม  ตามลําดับ 2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุน
ใหญของโรงเรียน จําแนกตามตําแหนงทางลูกเสือของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนในการ
บริหารกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  โดยมีคาเฉลี่ยภาพรวมและรายดานทุกดาน
ภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญตามความคิดเห็นของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนสูง
กวาผูบังคับบัญชาลูกเสือ 3.  ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุน
ใหญของโรงเรียน จําแนกตามวุฒิทางลูกเสือของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน โดยภาพรวม  พบวา   ภาวะผูนําของผูอํานวยการลูกเสือ
โรงเรียนในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญของโรงเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  โดยมีคาเฉล่ียภาวะผูนําของ
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนท่ีมีวุฒิทางลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ(A.L.T.C.)หรือวูดแบดจ 3 ทอน(A.L.T.) 

สูงกวาผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนท่ีมีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง(A.T.C.)หรือวูดแบดจ 2 ทอน(W.B.)   
  

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา การบริหารกิจการลูกเสือ   
Abstract 

 This research aimed to study and compare the leadership of Scouting School Director in senior scout 

administration of school under Secondary Education Service Area Office 38 according to the opinion of Scouting 

School Director and Supervisor scouts.  The data collected from 41 schools  in  the Academic Year 2016. The 

instrument of the research was a five-point rating scale questionair. Then the data were  analyzed  by  frequency, 

percentage, mean  and  standard deviation, The t-test independent  method was applied to  compare  the  data 

Research  findings  were  as  follows : 1. The leadership  of Scouting School Director  in senior scout was a high 

level in over all. The highest means was found to be administration management, followed by administration,  

personnel and finally the activity organizers  in  the  order  respectively. 2. The  comparison  of  leadership  of 

Scouting School Director classified  by scouting  position  were  statistically  different  at  significance  of .05 level 

that the  average  leadership  scores  of  Scouting School Director were  higher  than  Supervisor scouts  in over 
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all  and  classified  by aspect. 3. The comparison of  leadership  of  Scouting  School Director classified  by  

scouting  qualifications  were statistically  different  at  significance of .05 level  that  the average  leaderships  

scores  of  the scout  Assistant  Leader Trainers Course(A.L.T.C) and the scout Assistant Leader Trainers (A.L.T.) 

were higher than the Advance Unit Training Course(A.T.C)and  Wood Badge(W.B.) in over  all  and  classified  by  

aspect. 

 

keywords : leadership,  scouting administration  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อสงเสริม

ทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและ 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตรกลุม
ตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 78 คน   ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 64 คน ชาย 8 คน หญิง 56 คน สาขาวิชาเคมี 
จํานวน 14 ชาย 3 คน หญิง 11 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความกลาแสดงออก และมีการ
แสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 อยูใน
ระดับมากท่ีสุดและเปรียบเทียบความพึงพอใจสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 อยูในระดับมากท่ีสุดและ
สาขาวิชาเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31ระดับมาก 

 

คําสําคัญ : ทักษะการสื่อสาร  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 
 

Abstract 
This research aimed to study effects of student-centered learning activities for developing the 

communication skills in Science Communication Course, and to compare the satisfaction of student in 

learning activities in science communication course. Research samples were 78 students who enrolled the 

science communication course in semester 1 academic year 2560 included 64 students from general 

science major (8 male and 56 female) and 14 students from chemistry major (3 male and 11 female). 

Descriptive statistic (mean and standard deviation) were used to analyze the data. Result revealed that 

the student have good communication skills, dare to express and have the comments. The mean of 

satisfaction of student-centered learning was 4.52 at high level. The comparing satisfaction found the 

general science student’s satisfaction was higher than the chemistry student’s satisfaction that the mean 

was 4.57 and 4.31 respectively. 
 

keywords : communication skill, facilitating student - centered learning, science communication 
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การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจังหวัดลําปาง 

The study of learning satisfaction though constructivist theory by using  

local wisdom for Lampang junior high school students 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยมีจุดประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสตโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 2) เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 28 คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
ไหลหินวิทยา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดย
ใชภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวยกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม  2) แบบวัดความพึงพอใจในการทํากิจกรรมการเรียนการรูตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น พบวานักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเองผาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น และดานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นมีความพึงพอใจดานเน้ือหา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 มีระดับคะแนนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด และในดานการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 มีระดับคะแนนอยูในระดับมากที่สุด  

คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  ความพึงพอใจ 

Abstract 
 This research was a research that focuses on teaching activities though constructivist theory using in 

local wisdom for junior high school students. The purposes of the research were 1) To study the activities of 

teaching though constructivist theory by using local wisdom )  To measure the satisfaction of the teaching of 

constructivist theory by using local wisdom. The target audience for the research was 28 students in the first year 

of junior high school in academic year 2017, second Semester (2/2017) at Laihinwittaya School, KoKha District, 

Lampang. Tools were used in the study; 1) the disposition plan learn using the wisdom of the base contains all 

the activities 10 events and 2) A measurement of the satisfaction in the activity of the teaching of constructivist 

theory by using local wisdom.The analysis of the data by using the mean and standard deviation. The results of 

this research were as follows: 1. From the research result showed that students could create their own knowledge 

via the process of teaching and learning using local wisdom. In addition, it also found that students had solving 

skills and creativity when practicing through constructivist theory by using local wisdom. 2. The results of the 

satisfaction showed that the characteristics of students' satisfaction by the teaching though constructivist theory by 

using local wisdom,  Content satisfaction was at 4.32 with the highest level of satisfaction and the average level of 

activity was 4.39 and the score was at the highest level. 

 

keywords :  local wisdom,  constructivist theory,  satisfaction 
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การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนตรัคติวิสตโดยใชภูมิปญญา 
เปนฐานสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ําตาลอนุเคราะห) จังหวัดลําปาง 

The study of teaching activities though constructivist theory by using  

local wisdom base for 1st junior high school students Anubankhoka School, Lampang  

สุพรรษา  ภมูิบรสิุทธ์ิ*  กาญจนา  งามละออ และ ดวงจันทร  แกวกงพาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ลําปาง 
*corresponding author e-mail : supansamook@hotmail.com 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือวัดเจตคติที่ดีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนตรัคติวิสตโดยใชภูมิปญญาเปนฐานในโรงเรียน และ 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมแรงจูงใจใฝเรียนรูและความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนตรัคติวิสตโดยใช
ภูมิปญญาเปนฐาน กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (นํ้าตาลอนุเคราะห) จังหวัด
ลําปาง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 51 คน โดยวิธีแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอน
จํานวน 5 แผน แบบวัดเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนตรัคติวิสต โดยใชภูมิปญญา
เปนฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาผูเรียนใหความสนใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนตรัคติวิสต โดยใชภูมิปญญาเปนฐานมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.47 อยูในระดับ
มากแรงจูงใจใฝเรียนรูและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาเปนฐาน มีคาเฉลี่ย
รวม เทากับ 4.47 อยูในระดับมากที่สุด และ 4.72 อยูในระดับมากที่สุด 

คําสําคัญ :  การจัดการเรียนการสอน  ภูมิปญญาทองถิ่น  ทฤษฎีการเรียนรูคอนตรัคติวิสต  ความพึงพอใจ  แรงจูงใจใฝเรียนรู 

Abstract 

This research aimed to study the approach of teaching and to measure the good attitudes toward 

teaching activities though teaching based on the theory of learning (constructionism) using local wisdom 

knowledge base in school. The samples of this research were 51 students from 1st junior high school 

students in first semester of academic year 2017 at ANUBANKHOKA School, Lampang by purposive 

sampling. The research were conducted for a period of 5 weeks by using teaching plans 5 sheet activities 

after school and the attitude measurement. Data analysis used the mean score and standard deviation. 

The research results showed that students paid attention to the activities of teaching based on learning 

theory (Constructivist) by using the wisdom. The mean score was 3.47 for learners practice and learning 

process and the score was at the highest level, and had a good attitude towards the activities of learning 

theory (Constructivist) by using the wisdom base the mean score was 4.47 and the score was at the 

highest level. 
 

keywords :  knowledge,  constructivist,  learning and teaching 
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การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

The development of [S] and [Z] pronunciation  by learning practical phonetics of 

undergraduate students of Rajamangala University of Technology Lanna Nan 

 

ศิริลักษณ  นรินทรรตัน* และ ณชพล  นันติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา  นาน 
*corresponding author email: Ajsiriluck11@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ใหถูกตองโดยการเรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษา ช้ันปที่ 4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา นาน ทั้งหมด 10 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกัน และแผนการสอนเร่ืองการ
ออกเสียง [S] และ [Z] ใหถูกตองโดยใชการเรียนการสอนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร   ผลการศึกษาพบวาหลังการเรียน 
นักศึกษามีคะแนนการออกเสียงมีคาเฉลี่ยรอยละ  99.64 ซึ่งสูงกวากอนเรียนที่มีคาเฉลี่ยรอยละ 76.25       
 

คําสําคัญ :  การออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z]   สัทศาสตร  นักศึกษาปริญญาตรี 
 

Abstract 

The purpose of this study was to develop of pronunciation [S] and [Z] consonant sounds by 

learning practical English phonetics. The sampling of this study were ten of fourth year undergraduate 

students. The instrument used for data collection were the same proficiency pretest and posttest of [S] 

and [Z] pronunciation and the lesson plan which was designed to enable the learners to learn how to 

pronounce the consonant sounds of [S] and [Z] correctly by learning practical English phonetics. Statistics 

used for data analysis were mean and percentage.   The result shows that after learning [S] and [Z] 

pronunciation by practical English phonetics, the learners’ posttest score was 99.64 % which was higher 

than the pretest score which was 76.25 %.   
 

keywords :  development of [s] and [z]  pronunciation,  practical phonetics,  undergraduate students 
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ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในคายพักแรมท่ีมีผลตอการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 

The effects of recreational activities in youth camp on the development of 

Rajamangala University of technology Lanna Tak of camper 

แจมใส จันทรกลาง* และ เทวฤทธ์ิ  ละมูล  
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

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

บทคัดยอ 

  การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในคายพักแรมท่ีมีผลตอการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตากน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในคายพักแรมของนักศึกษา ท่ีมีผลตอการพัฒนา
ลักษณะนิสัยของผูเรียนท่ีมาเขาคายพักแรม โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 4 ดานไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคมและ
ดานจิตใจ และเปรียบเทียบการพัฒนาลักษณะนิสัยของผูเรียนกอนและหลังเขารวมกิจกรรมคายพักแรมของนักศึกษาปการศึกษา 2560 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวยนักศึกษาท่ีเรียนวิชานันทนาการ จํานวน 126 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และ คาสถิติ t (t-test dependent) ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาลักษณะนิสัยนักศึกษาท่ีมาเขาคายเมื่อรวมกิจกรรม
นันทนาการในคายพักแรมโดยรวม กอนการเขาคาย อยูในระดับพอใช (  = 1.91) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ลักษณะนิสัยดาน
รางกาย ดานอารมณ   ดานสังคม และดานจิตใจ อยูในระดับพอใชท้ัง 4 ดาน (  = 1.93 ,   = 1.67,   = 1.88,,  = 1.89, S.D. = 0.46 
ตามลําดับ) หลังการเขาคาย พบวา ลักษณะนิสัยของนักศึกษาท่ีมาเขาคายโดยรวมอยูในระดับพอใช (  = 2.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานรางกายและดานสังคมพัฒนาขึ้นอยูในระดับ ดี (  = 2.55และ  = 2.51,ตามลําดับ) สวนดานอารมณและดานจิตใจอยูในระดับ
พอใช (  = 2.36 และ  = 2.41ตามลําดับ)  

คําสําคัญ : กิจกรรมนันทนาการในคายพักแรม  นักศึกษา  ลักษณะนิสัยของนักศึกษา 

Abstract 

The study of the effects of recreational activities in youth camp on the development of Rajamangala 

University of Technology Lanna Tak of camper were to study the effects of recreational activities in students 

camp on the development of characters of campers by observing their characters in four aspects including 

physical, emotional, social and mental acts. In comparing to the character development of the students before 

and after participating the recreational camp.  The sample group of this study was 126 first year students.  The 

questionnaire was the research instrument which was transcribed by Mean, Standard Deviation, and T-teat 

dependent.  The findings were found as follows: Before the experiment, student who participate in recreational 

activities that affects the character development were in fair level ( X  = 1.91) considering in physical, emotional, 

social and mental characters, all four aspects were in fair ( X  =  1.93, X  =  1.67, X  =  1.88, X =  1.89, 

respectively). After the experiment, the students camp had better character development but still in fair level (X  
= 2.46,) Physical and Social development were good ( X  = 2.55, and X  = 2.51respectively) while Emotional and 

Mental development were in fair level. (X  = 2.36, S.D. = 0.35 and X  = 2.41, S.D. = 0.35 respectively)  

keywords : recreational activities in youth camps, student, characteristics of youth 
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การจัดการความรูทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุมผูผลิตสินคาแปรรูป 
ของกลุมแมบานเกษตรกรกลวยสไลด อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Accountancy knowledge management for develop processing good producer group of 

agriculturist housekeeper group of Tip Slide Banana, Mueng, Tak. 

 

                         ยุพรัตน  จันทรแกว*  ยพรัตน อิ่มพิทักษ   และ ภัทรภารดี คงมา   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ตาก  
*corresponding author e-mail: yuparat2550@hotmail.com 

บทคัดยอ 

              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการความรูทางการบัญชีและพัฒนากลุมผูผลิตสินคาแปรรูปของกลุมแมบาน
เกษตรกรกลวยสไลด อําเภอเมือง จังหวัดตาก  โดยแบงการดําเนินงานวิจัยเปน 2 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาบริบทของ
กลุม  ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาการบริหารจัดการตนทุนผลติภณัฑ  โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและสังเกตการณบริบท
คณะกรรมการดําเนินงานของกลุม จํานวน 6 ราย กลุมผูผลิตสินคาผลิตสินคาและจําหนาย จํานวน 2 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑ
ถั่วสมุนไพร และผลิตภัณฑกลวยสไลด ผลการวิจัยพบวา  ผลิตภัณฑถั่วสมุนไพร มีตนทุนการผลิตเทากับ 17.32 บาทตอหนวย 
ผลิตภัณฑกลวยสไลด มีตนทุนการผลิตเทากับ 11.75 บาทตอหนวย มูลคาการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิด เทากับ 
3,500 บาท ตอจํานวนคร้ังการผลิตปกติ การบริหารจัดการตนทุนการผลิตผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิด ควรสงเสริมใหกลุม ผลิต
ผลิตภัณฑกลวยสไลด เพราะตนทุนต่ํากําไรสูงและดานการบริการจัดการตนทุน ควรใหลดตนทุนวัตถุดิบทางตรง ผูวิจัย  ได
เสนอแนะแนวทางการลดตนทุนการผลิตจากของเสียจากกระบวนการผลิตและใหเพิ่มปริมาณการผลิ ต รวมทั้งไดทําการ
เสนอแนะการนําเครื่องมือดานการผลิตและการจัดการกลวยสไลดมาใชเพื่อลดตนทุนดานคาแรงงาน 

คําสําคัญ : การจัดการความรูทางการบัญชี  เพื่อพัฒนา  กลุมผูผลติสินคาแปรรูป 

Abstract 

 The objective of this research was to manage accountancy knowledge and to develop a 

production group of slide banana agriculturist housewife group, Muang, Tak. The research procedure had 

2 steps. Firstly, a story about group was studied.  Secondly, product cost management was investigated. 

Data collection, 6 persons of chairman and committees of the production group were selected for 

purposive sampling and were to interview and to observe. The production group produced 2 products of 

a herb bean product and a slide banana product.  It was found that the herb bean product had product 

cost 17.32 baht per unit. The slide banana product had product cost 11.75 baht per unit. The overall 

production value of two products per normal production was 3,500 baht. The product cost management 

of two products should promote the production group to produce the slide banana product because of 

low product cost and high profit. Servicing cost management should reduce direct material cost. 

Guideline of researcher introduced reducing the production cost of waste from the production process 

and increasing production quantity. 

keywords :  accountancy knowledge management,  for develop,  processing good producer group 
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พฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัทของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
Donut buying behavior of consumers in Muang district, Nakhon Sawan Nakhon Sawan 

 
                          ชมปณัสกาญน  ศุภวงคธนากานต* เรวดี วงษวัฒนะ และ ปยะวดี หาดแกว 

คณะบริหารและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  นครสวรรค 
*corresponding author e-mail : wanjaipiyanuch@hotmail.com  

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. พฤติกรรมการเลือกซ้ือโดนัทของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด
นครสวรรค 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโดนัท   พบวา พฤติกรรมการซ้ือ
โดนัทเพื่อบริโภคเองมากท่ีสุด สวนใหญเลือกซ้ือโดนัทยี่หอ Mister Donut เลือกซ้ือโดนัทแบบมีหนา (ท็อปปงตางๆ) มากท่ีสุด ทําการ
ซ้ือเดือนละ 1 ครั้ง ซ้ือโดนัท 3 – 4 ชิ้น / คร้ัง คาใชจายในการซื้อโดนัท 50 – 100 บาท ทําการเลือกซ้ือโดนัทชวงเวลา 17.01 – 20.00 
น. โดยเลือกซ้ือโดนัทท่ีหางสรรพสินคามากท่ีสุด และตนเองเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวา การเลือกซ้ือ
โดนัทของผูบริโภคในดานตางๆมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมากคือ  รสชาติ มีคาเฉล่ีย 4.42 คุณภาพของโดนัท มีคาเฉลี่ย 4.20  ความ
หลากหลายของหนา มีคาเฉล่ีย 4.10 ความชอบสวนตัวมีคาเฉลี่ย 4.10 ราคา มีคาเฉล่ีย 4.05  ชื่อเสียงของยี่หอโดนัท มีคาเฉล่ีย 4.01  
รูปลักษณของโดนัท มีคาเฉล่ีย 3.98 คุณภาพของการบริการมีคาเฉล่ีย 3.97  ปริมาณของโดนัท มีคาเฉลี่ย 3.82  ทําเลท่ีตั้งของราน มี
คาเฉลี่ย 3.73  การใหสวนลด มีคาเฉลี่ย 3.65  การรับประกันโดนัท มีคาเฉล่ีย 3.61  การแจกของแถมและคุณคาทางอาหาร มีคาเฉลี่ย 
3.52 โดยท่ีอายุตางกันมีการเลือกซ้ือโดนัทแตกตางกันในดาน คุณภาพของการบริการ การแจกของแถมและการใหสวนลดท่ีระดับ
นัยสําคัญ.05 และอาชีพตางกันมีระดับในการเลือกซ้ือโดนัทแตกตางกันในดานรสชาติ คุณภาพของโดนัทและความหลากหลายของ
หนาท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   

คําสําคัญ :  พฤติกรรมการเลือกซ้ือ  โดนัท    

Abstract 
 This research aims to study 1. The buying behavior of consumers' Donuts in Muang Nakhon 

Sawan. Nakhon Sawan 2. To examine the relationship between demographic characteristics and buying behavior 

found that donut donut purchase behavior for their own consumption the most. Most brands donut shop Mister 

Donut donuts to buy a home. (Toppings are) most purchases per month for one-time purchase of donuts 3-4 / 

pcs times the cost of buying donuts 50-100 baht to buy donuts at the time 17:01 am. - 20.00. By buying donuts. 

most malls And he is involved in the purchase decision possible.The research found that Buying donuts 

consumers in areas with a total average level was very flavorful with an average of 4.42 of a donut with an 

average of 4.20 a variety of averaged 4.10 Personal averaged 4.10 price with an average of 4.05. donuts brand 

reputation with an average of 4.01 of a donut shape with an average of 3.98 quality of service, with an average of 

3.97 with an average volume of 3.82 donuts location request. The store has an average of 3.73 discount with an 

average of 3.65 to 3.61 with an average donut guarantee premiums and nutritional value is 3.52 and Age has a 

different effect on the buying donuts in different areas. Quality of service Premiums and discounts at a significant 

level. 05. And a different level of buying donuts in different flavors. The quality of donuts and a variety of 

functional significance 0.05. 
 
keywords : behavior buying,  donut 



244

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 

 

การศึกษาระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางการบัญชี  
กรณีศึกษากลุมงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผาชุมชนวัดเขาแกว 

Accounting systems and accounting document design: a case study  
of the careers development group tailors Wat Khao Kaew 

 
ยพรัตน  อ่ิมพิทักษ*  ยุพรัตน  จันทรแกว  และ รุจาภา  สุกใส 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ตาก  
*corresponding author e-mail : yopharat_dang@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบและการออกแบบเอกสารทางการบัญชีของกลุมงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บ

เสื้อผาชุมชนวัดเขาแกว กลุมตัวอยางที่เลือกจากสมาชิกกลุมอาชีพแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
คือแบบสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือศึกษาการดําเนินธุรกิจของกลุมอาชีพ และใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการ
ทดลองใชระบบบัญชีใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมอาชีพมีการจัดทําบัญชีอยางาย มีการใชสมุดบัญชีเพียงเลมเดียว สมาชิก
กลุมยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชี ผูศึกษาจึงไดพัฒนาระบบบัญชีใหม ประกอบดวย รหัสที่ใชในองคกรเอกสาร
ทางการคา สมุดบัญชีและทะเบียนคุม ผังทางเดินเอกสาร และการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุมอาชีพ ผลการ
ทดลองใชระบบบัญชีใหม พบวาสมาชิกมีความเขาใจและสามารถนําระบบบัญชีไปใชงานไดอยูในระดับปานกลาง และผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการทดลองใชระบบบัญชีอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : ระบบบัญชี  การออกแบบเอกสารทางการบัญชี  กลุมอาชีพ 

 

Abstract 
  The objective of this research is to study the system and the design of accounting documents of 

the Careers Development Group Tailors Wat Khao Kaew. The samples that are selected are from the 

members of the group community specifically 9 members. Research tools are in-depth interviews in order 

to study the community business and questionnaires to evaluate satisfaction rates regarding the new 

accounting system. The research found that the career groups have created the simple accountant. There 

was only one account book. Most members of the groups still lack knowledge of bookkeeping and 

accounting. Therefore, the researchers have developed a new accounting system composing of codes 

used in the organization, commercial documents, accounting books and controlling registration, 

flowcharts, as well as financial reports that are appropriate to the career group. The result of using the 

new accounting system found that the members have more knowledge and are able to use the new 

accounting system in moderate levels. The result of satisfaction evaluation from experimenting the new 

accounting system is in high levels. 

 

keywords :  accounting system,  accounting document design,  occupational class 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค – กรุงเทพมหานคร  
ในเขตบริการ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

Factors affecting customers’ choosing behavior on the public van transportation case 
study: from Nakhonsawan to Bangkok Around  

Amphur Maung Nakhonsawan, Nakhonsawan Province 
 

จารุวรรณ กมลสินธุอรวรรณ*  เกิดจันทรสุปราณี กลอมจติ และ อัฐ พงศศรีโรจน 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา นครสวรรค 

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

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค(1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค -
กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค (2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสาร
ประจําทางสายนครสวรรค-กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค (3) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค-กรุงเทพมหานครในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรคผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการของผูใชบริการรถตู โดยสารประจําทางสายนครสวรรค -
กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ท้ัง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับ
ความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
บุคคล  ดานสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการมีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับมาก สวนด านการ
สงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญของปจจัยอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยท่ีสงผลตอการ
เลือกใชบริการของผูใชบริการรถตูโดยสารประจําทางสายนครสวรรค – กรุงเทพมหานครในเขตบริการ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
โดยจําแนกตามเพศพบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน การจําแนกตามอายุ  พบวา 
ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน ดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตามการศึกษา 
พบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน สวนดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน การ
จําแนกตามอาชีพ พบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ มีระดับความสําคัญของ
ปจจัยแตกตางกัน การจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ระดับความสําคัญของปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานบุคคล ดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน สวนดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีระดับความสําคัญของปจจัยแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : การเลือกใชบริการ  รถตูโดยสาร สวนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
The objectives of the research were 1) to study the factors of demography of customer who using the 

Public Van Transportation Case Study: From Nakhonsawan to Bangkok Around Amphur Maung Nakhonsawan, 
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Nakhonsawan Province. 2) To study Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van 

Transportation Case Study: From Nakhonsawan to Bangkok Around Amphur Maung Nakhonsawan, Nakhonsawan 

Province. 3) To compare the relationships between demography of customer and Factors Affecting Customers’ 

choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that The overall of the seven Factors 

that Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation include Product, Price, Place, 

Promotion, People, Physical evidence and Process were in the high level. When checking in detail, factors were 

considered important to the high level ranking as follow-: Product, Price, Place, People, Physical evidence and 

Process but Promotion was in the low level. When compare the relationships between demography (gender) of 

customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van Transportation. The findings 

revealed that gender was not effected to 7’s marketing mix factors. When compare the relationships between 

demography (age) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van 

Transportation. The findings revealed that the differentiation of age was not result to Product, Price, Place, 

People, Physical evidence but was resulted to Process. When compare the relationships between demography 

(education level) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior on The Public Van 

Transportation. The findings revealed that the differentiation of education level was not resulted to Product, 

People, Physical evidence but was resulted to Price, Place, Promotion and Process. When compare the 

relationships between demography (occupation) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing Behavior 

on The Public Van Transportation. The findings revealed that the differentiation of education level was not 

resulted to Product, Price, Promotion, People, Physical evidence but was resulted to Place and Process. When 

compare the relationships between demography (income) of customer and Factors Affecting Customers’ choosing 

Behavior on The Public Van Transportation. The findings revealed that the differentiation of education level was 

not resulted to Product, Place, People, Process but was resulted to Price, Promotion, Physical evidence.  

 
keywords : decision making, the public van transportation, marketing-mix 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Factors influencing application of accounting information system in 

small and medium enterprises (SMEs) in Muang district, Tak 

 

ชญาภา อินอยู*  ยุพรัตน จันทรแกว  และ ธรรมธัช กาวี 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ตาก 
*corresponding author e-mail: chayapainyoo@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานความตองการท่ีมีอิทธิพลตอการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก และ เพื่อศึกษาปจจัยทางดาน
ความสามารถในการประมวลผลขอมูลที่มีอิทธิพลตอการประยุกต ใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวนท้ังสิ้น 90 กิจการ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิเคราะหพบวา 
ปจจัยทางดานความตองการ และปจจัยทางดานความสามารถในการประมวลผลขอมูลมีอิทธิพลทางบวกตอการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

 

คําสําคัญ :  ปจจัย  อิทธิพล  การประยุกต  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 

Abstract 

This research aimed to study the factors of needs influencing application of Accounting 

Information System in Small and Medium Enterprises in Muang district, Tak and to study the factors of 

data processing ability that influenced on the application of Accounting Information System of Small and 

Medium Enterprises in Muang district, Tak and the data were collected from 90 enterprises. The data 

collected were analyzed using statistical package program for multiple regression analysis. Findings 

founded that the factors of needs and data processing ability have a positive influence on the application 

of Accounting Information System in Small and Medium Enterprises in Muang district, Tak. 

 

keywords :  factors,  influence,  the application,  accounting information system 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษา ในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
Factors affecting the selection of a case study in Muang District,  

Nakhon Sawan, Nakhon Sawan province                                         

  ประกายใจ  อรจันทร*  จารุวรรณ  กมลสินธุ  ชมปณัสกาญน  ศุภวงคธนากานต  และ ณฏัฐาพร มโีชติ 
คณะบริหารและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  นครสวรรค 

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

บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรการเลือกซ้ือของฝาก 2) เพื่อศึกษาปจจัยการเลือกซ้ือของ
ฝาก 3) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรกับปจจัยการเลือกซ้ือของฝากในอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยการเลือกซ้ือของฝาก กรณีศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ โดยภาพรวมทั้ง 7 ดาน มี
ระดับที่มีผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีระดับที่มีผลอยูในระดับมาก สวนดานกระบวนการมีระดับที่มีผลอยูในระดับมากท่ีสุด 

การเปรียบเทียบปจจัยการเลือกซ้ือของฝาก กรณีศึกษาอําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามดังน้ีดานเพศ พบวาปจจัยดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน ดานอายุ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน สวนดานอื่น ไมแตกตางกัน 

ดานสถานภาพ พบวา ปจจัยดานบุคคลและดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกันสวนดานอื่น ไมแตกตางกัน ดานการศึกษา 
พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลและ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน   
ดานอาชีพ พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล และ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
ดานกระบวนการ แตกตางกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมแตกตางกัน และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคลและดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ แตกตางกัน 

สวนดานราคา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  
 
คําสําคัญ :  การเลือกซ้ือ  ของฝาก  สวนประสมทางการตลาด  

Abstract 
 This research aims: 1) To study the demographic characteristics affecting the buy souvenirs 2) to study the factors 

that influence the selection of deposit and 3) to compare the demographic factors that affect performance. to buy 

souvenirs in Muang Nakhon Sawan. Nakhon Sawan The research found that Factors Affecting buy souvenirs. Case of Nakhon 

Sawan Nakhon Sawan 7 aspects: product, price, distribution channels. The promotion of individuals to build and deliver the 

physical aspect. And the process 7 The overall level has resulted in a high level. Considering it was found that the 

products, prices and distribution channels. The promotion of individuals to build and deliver the physical aspect. A level 

that has resulted in a high level. The process has resulted in the highest level. The comparison factor for buying 

souvenirs. Case of Nakhon Sawan Nakhon Sawan By the gender The factors for the creation and presentation of the 

physical processes and the different aspects of a different age that product. The distribution channel Promotion and 

marketing of the building and the physical characteristics of different parts of the state do not vary that factor and the 

physical appearance and presentation. Different aspects of No significant difference in the study found that factors 

promoting the market and the creation and presentation of the physical characteristics of different parts of other different 

careers found that the products, prices and promotions. marketing and the creation and presentation of physical 

appearance. And the process of the different distribution channels. not different And the median income for 
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months. Product factors Promotion Marketing The distribution channel And the creation and presentation of physical 

appearance. And the process is different, the price is no different. The significant. 05. 
 
keywords :  buying, souvenir, marketing  mix 
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การพัฒนากลยุทธการแขงขันธุรกิจขนาดยอม (SMEs) รานจันทรสุวรรณ โมจิ 
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

The competitive strategy development of SMEs  

Chan Suwan Moji Amphoe Mueang Nakhon Sawan 
 

                                      วันเกษม สุขะพิบูลย  ชุติมา พราหมณนันท  ชมานนท นาถาบํารุง และ กิตติมา ปนทอง 
คณะบริหารและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  นครสวรรค 
*corresponding author e-mail :  wankasem.s@cpu.ac.th 

 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน และเพื่อพัฒนากลยุทธการแขงขันธุรกิจขนาดยอม(SMEs) รานจันทรสุวรรณ โมจิ 

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง กลุมตัวอยางจํานวน 20 
คน วิเคราะหคุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจ SMEs  ซ่ึงเปนบริบทภายใน โดยใชแบบจําลอง PRIMO-F และวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เปน
ปจจัยภายนอก โดยใชแบบจําลอง PEST Analysis และ SWOT Analysis ผลการวิจัย พบวา 1.ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม 
(SMEs)  1.1.ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายใน ไดแก  ดานบุคคล มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ
คอนขางสูง ดานทรัพยากรจะเขมงวดเรื่องการเลือกใชวัสดุอุปกรณ ดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เปนที่ยอมรับดานความคิดสรางสรรค ทั้ง
ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑดั้งเดิมหรือตนตําหรับ ดานการตลาด ไดขยายชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑสินคาในชองทางอื่น ๆ นอกเหนือจาก
การจัดจําหนายหนาราน ดานการดําเนินการ ใชการปนดวยมือ ยังคงการผลิตดวยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ไมใชสารกันบูดจึงทําใหเปนขนมปลอดสาร
กันบูด เปนขนมที่สดใหมทุกวัน ที่สามารถเก็บไดนานถึง 15 วัน ดานการเงิน เมื่อพิจารณาดานการเงิน พบวา ความผันผวนทางการเมืองท่ีผานมาได
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น แตยังคงจําหนายในราคาเดิม ทําใหทางรานหาวิธีการลดตนทุนการผลิตใหนอยที่ สุด  
1.2ผลการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก P ดานการเมือง จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง แตการที่รัฐบาลไดกําหนดแนวนโยบาย
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการเขารวมโครงการดังกลาว E ดานเศรษฐกิจ การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม การเปนผูประกอบการในทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค ทําใหมีความรูความเขาใจในสังคม
วัฒนธรรมการบริโภคของชาวจังหวัดนครสวรรคเปนอยางดี T ดานเทคโนโลยี  ไดปรับปรุงพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของลูกคาที่มีความหลากหลายมากข้ึน 2. ผลการจัดทํากลยุทธการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน พบวา กลยุทธ SO ผลิตสินคาที่มี
คุณภาพเพื่อใหลูกคามั่นใจในสินคาวาปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ขยายสินคาใหเปนที่รูจักของลูกคาในพื้นที่ตาง ๆ กลยุท ธ WO การนํา
เทคโนโลยีมาชวยเพ่ิมกําลังการผลิต กลยุทธ ST การเลือกใชบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพสามารถที่จะคงสภาพของคุณภาพสินคาไวไดนานยิ่งข้ึน  กลยุทธ 
WT การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาเกิดความความพึงพอใจในสินคาและบริการในระยะยาว 
 

คําสําคัญ :  กลยุทธการแขงขัน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  โมจิ  นครสวรรค  
 

Abstract 

The purpose of this study were to investigate the operational SMEs condition and to develop the competitive 

strategy of Chan Suwan Mochi in Amphoe Mueang Nakhonsawan by Qualitative research method by documentary study 

and Se-mi constructor in-depth interviews 20 people’s participants analyzed the characteristics of SMEs entrepreneurs. 

Using PRIMO-F model and external environment analysis. Using PEST Analysis and SWOT Analysis. The result of the study 

shown that, 1 result of the operational SMEs condition 1.1 the internal condition, Personal; they have high knowledge and 

skill for products development. Resource; strict at using innovation and creativity, Innovative; original products 

development, Marketing; not only sales in the shop but also in another way, Operation; still made by hand and use the 

natural ingredient, fresh, no preservative and can keep for 15 days, Financial; political changing effect to business, cost so 

high but price still the same so Chan Suwan have to find to reduce the cost. 1.2 the external condition, Political; has some 

effects but the government support for the SMEs business, Economic; decelerate of Thai economic effect to the business, 

Social & Culture; Chan Suwan is a local business so it is an advantage for them to know the social and culture of local 
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customer, Technology; improvement and development the products in order to satisfy the customer expectation. 2 the 

result of competition strategy development found that SO strategy produce the high quality products and customer 

believe that not harmful to their health, promote the products to other customer. WO strategy use the new technology to 

increase the production. ST strategy use the good quality of packaging to preserve the products. WT strategy continuous 

improvement of knowledge and skills to create sustainable customer loyalty. 

 

keywords :  competitive strategy,  small and medium enterprise (SMEs),  Mochi,  Nakhon Sawan. 
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การศึกษาวิถีแหงการดํารงชีวิตของประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองคําจังหวัดพิจิตร 
Study the way of life of the people in the communities surrounding 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมความเปนมาของชุมชนโดยรอบเหมืองแร
ทองคํา จังหวัดพิจิตร และการเปล่ียนแปลงความสัมพันธของวิถีแหงการดํารงชีวิตของชุมชนกับการมีอุตสาหกรรมเหมืองแรทองคํา จังหวัดพิจิตร 
ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาภาคสนาม ใชแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานขอมูลปจจัยที่สงผลตอวิถีการดํารงชีวิต การ
สัมภาษณ และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมเปนเครื่องในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางเปนประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองคํา 
จํานวน 4 หมูบานท่ีมีพื้นท่ีอยูใกลเหมืองทองคํามากที่สุด นําขอมูลมาจัดระเบียบและวิเคราะหเพ่ือแสดงใหเห็นถึงเหตุและผล และนําเส นอใน
ลักษณะของการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลในบริบทดานกายภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีผลตอ
วิถีชีวิตของชุมชนคือการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหมไดรับอิทธิพลของความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรม จากสังคมภายนอกที่มีผลตอวิถีแหงก าร
ดํารงชีวิตของประชากรโดยรอบเหมืองทองคํา  ภาพโดยรวมปจจัยท่ีมีผลดานน้ีคือการหลั่งไหลของวัฒนธรรมโลกสมัยใหมที่บริโภค อุปโภควัตถุนิยม 
พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหมสูงกวาการดํารงชีวิตแบบเดิมตองการความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต ความสัมพันธระหวางกันของบุคคลของชุมชน
ลดนอยลงสรางเปาหมายในการสรางเศรษฐกิจของครอบครัวใหมากข้ึนกวาเดิมดวยวิธีใดก็ไดทําใหเกิดความขาดหายของความสัมพันธความเอื้อ
อาทรซ่ึงกันและกัน อีกท้ังเปาหมายของการผลิตก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผลิตเพื่อขายใหไดทุนทรัพยมากข้ึนเพื่อจะไดนําไปซ้ือสิ่งอํานว ยความ
สะดวกเขามาทดแทน คานิยมของความเช่ือความคิดจึงเปลี่ยนไป ทําใหเช่ือโยงตอวิถีชีวิตดั้งเดิมไปดวย ปจจัยอีกดานหนึ่งท่ีมีผลอยางชัดเจนไดแก 
องคกรภาครัฐและเอกชน ไดแก องคกรภาครัฐที่มีอิทธิพลและใกลชิดประชาชนและชุมชนมากท่ีสุดไดแก องคการบริหารสวนทองถิ่น ไดแก  
องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานีตํารวจ  หรือหนวยงานอ่ืนภาคเอกชนที่มีผลติ่การดํารงชีวิต
ดานเศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา ก็มีผลอยางมากตอการเปลี่ยนแปลง ประชาชนเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตที่ใชบริการขององคกรตาง ๆ อยาง
มีนัยสําคัญเปนสวนใหญการดําเนินชีวิตของประชาชนตองพึ่งพาองคกรทุกภาคสวนเพื่อใหคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอวิถีชีวิตที่ไมไดมีอิทธิพลตอชุมชนในระดับที่มีนัยสําคัญ  ปจจัยอีกดานที่สองคือปจจัยที่มีผล
จากอุตสาหกรรมเหมืองทองคําชุมชนโดนรอบ 4 หมูบานไดรับอิทธิพลตอการดํารงชีวิตที่มีนัยสําคัญ ปญหาท่ีมีผลไดแก ที่ดินทํากิน การยายถิ่น 
มลภาวะ ความสัมพันธของชุมชน ดานสุขภาพอนามัย การดํารงชีวิตแบบดั้งเดิม ปญหาท่ีดินทํากิน และการยายถ่ินเหมืองทองคําไดใชอิทธิพลขยาย
พื้นที่การครอบครองจํานวนมาก ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมถูกทําลายและเปล่ียนแปลง ปาไม ลําคลอง บึง สัตวปา พืชปา สูญหาย มีผลตอการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือดานสิ่งแวดลอม มีมลพิษหลายดานเกิดขึ้นและมีผลตอการดํารงชีวิต ไดแกมลพิษทางน้ํา จาก
น้ําบนดิน และใตดิน ประชาชนอยูใกลชิดเหมืองมากมีสารพิษจําพวกไซยาไนด โลหะหนักถูกเก็บสะสมจากการใชแลวไวในเหมืองจํานวนมากในรูป
ของของเหลวซ่ึงสามารถไหลออกมาภายนอกไดจะปนเปอนกับพืชที่ปลูกและสัตวที่เล้ียง จะมีผลสุขภาพอนามัยของประชาชน มลพิษทางอากาศ
การปลอยฝุนละอองที่เกิดจากการระเบิดหิน และการบรรทุกหิน มลพิษทางเสียงจากการบรรทุกหินและเคร่ืองจักทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ดาน
สังคมของชุมชนความสัมพันธของประชาชนในชุมชนลดนอยลงเกิดขอขัดแยงที่เปนผลจากเหมืองทองคําคือผลประโยชนที่ไดรับไมเทาเทียมกัน
กอใหเกิดความขัดแยงและแบงแยกขาดความสัมพันธที่มีมาแตอดีต สังคมจึงมีความเปาะบางเกิดขอพิพาทระหวางกันหลายประเด็น ปจจัยภายในที่
ไมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตไดแกปญหาดานเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรม  สงผลในดานบวกใหกับชุมชน สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น  

 

คําสําคัญ :  วิถีแหงการดํารงชีวิต  ประชากรโดยรอบเหมืองทองคํา  เหมืองทองคําจังหวัดพิจิตร 
 

Abstract 
 This research aims to study the physical, economic, social and cultural contexts surrounding the gold mining 

community. Pichit province The changes in the way of life of the community and the gold mining industry. Pichit province 
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This is a qualitative study.  By field study Use of basic information, factors affecting the way of life, interview and 

participatory observation were collected. The sample was the community in the vicinity of four gold mines with the area 

closest to the gold mine. The data is organized and analyzed to show the cause and effect. And presented in the form of 

descriptive data analysis. The results of the study show that factors influencing the physical, economic, social and cultural 

contexts that affect the way of life of the community are the changes of the modern society influenced by the beliefs, Of 

the population living around the gold mine. Overall, the effect of this is the influx of modern-day world culture. Materialism 

Rely on modern technology, higher living standards, and more comfortable living. The relationship between the individuals 

of the community is reduced, creating a more family-oriented goal in any way, resulting in a lack of mutual affection. The 

goal of the production was changed from the original production to the more capital to buy the facilities to replace. The 

values of beliefs are changed. Link to the original way of life. Another important aspect is the obvious. Public and private 

organizations are public organizations that are most influential and close to the people and communities.  Local 

administrative organizations are provincial administrative organizations.  Sub-district administrative organizations, hospitals, 

educational institutes, police stations or other private organizations that have significant economic and public health 

effects, education has had a great impact on the change. People change their livelihoods by using the services of various 

organizations. Most of the people's lives depend on all organizations to improve the quality of life for themselves and their 

families.  The changes that result from these factors affect the way of life that does not influence the community at 

significant levels. Another factor is the impact of the gold mining industry on the communities around the four villages that 

have significant influence on their livelihood.  The problems that affect the land, the migration, the pollution, the 

relationship of the community. Health Traditional living Land issues And the gold mining has used the influence to expand 

a large number of occupied areas. Natural resources were destroyed and the forest, canals, swamps, wild animals, and wild 

plants were lost.  The most important thing is the environment.  Many pollution occurs and affects the living.  Water 

pollution from water on land and underground. People are very close to the mine, there are cyanide compounds. Heavy 

metals are accumulated from many mines in the form of liquids that can flow outwardly contaminate crops and animals. 
The health of the people. Air pollution, dust emissions caused by rock explosions And stoning The social community, the 

community, the community, the conflicts that result from the gold mine, the benefits are not equal, cause conflict. And 

separation of the former. So there are some cracks in the dispute. Internal factors that have no impact on livelihoods are 

cultural and economic problems that positively affect the community. The overall economic condition of the community 

improved. 
 

keywords : the way of life , the population around the gold mine , gold mine in Phichit province 
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A study of meaning and types of onomatopoeia used in Japanese Comic Books 
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บทคัดยอ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมายและประเภทของคําเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการตูน
ภาษาญ่ีปุน และเปรียบเทียบอัตราการปรากฏในหนังสือการตูนภาษาญ่ีปุน 5 แนว แนวละ 2 เลม รวม 10 เลม ผลการวิจัย
พบวา 1) คําเลียนเสียงธรรมชาติปรากฏในหนังสือการตูนภาษาญ่ีปุนรวม 668 คํา มีอัตราการใช 1,457 ครั้ง จําแนกไดเปน 2 

ประเภทใหญ ๆ ไดแก (1) คําเลียนเสียง ที่แบงออกเปนคําเลียนเสียงคนและสัตว (Giseigo) และคําเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป 
(GIongo) พบรวม 440 คํา มีอัตราการใชรอยละ 73.30 มากกวา (2) คําแสดงสภาพ ที่แบงเปนคําแสดงสภาพสิ่งไมมีชีวิต 

(Gitaigo) คําแสดงทาทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) และคําแสดงอารมณความรูสึก (Gijoogo) พบรวม 228 คํา มีอัตราการใช   
รอยละ 26.70 โดยในประเภทของคําเลียนเสียง คําเลียนเสียงสรรพสิ่งทั่วไป (Giongo) พบใชมากกวา ขณะที่ในประเภทของ
คําแสดงสภาพ คําแสดงทาทางสิ่งมีชีวิต (Giyoogo) พบใชมากท่ีสุด และ 2) คําเลียนเสียงธรรมชาติมีอัตราการปรากฏใน
หนังสือการตูนภาษาญ่ีปุนแนววิทยาศาสตรสูงที่สุด รอยละ 26.01 รองลงมาคือ แนวตลก รอยละ 24.23 แนวตอสู รอยละ 
20.66 แนวกีฬา รอยละ 15.51 และแนวสืบสวน รอยละ 13.59 ตามลําดับ  
 

คําสําคัญ :  คําเลียนเสียงธรรมชาติ  ภาษาญี่ปุน  หนังสือการตูน  
 

Abstract 
 This research aims to study a meaning and types of Onomatopoeia used in Japanese comic 

books and compare the frequency of them in 2 books of 5 genres of 10 Japanese comic books. The 

results show that 1) there are 668 Onomatopoeia words used in 10 Japanese comic books for 1,457 times. 

They are divided into 2 types: (1) Sound mimic words (440 words used by 73.30%), which are separated 

as words describing the sounds produced by humans and animals (Giseigo) and words describing the 

other sounds generally found in nature (Giongo), are used more than (2) Statement words (228 words 

used by 26.70%), which are separated as words describing the appearances of non-living beings (Gitaigo), 

words describing the actions of living beings (Giyoogo), and words describing the feelings and emotions of 

human (Gijoogo). According to the frequency, the group of Giongo is used over on type of Sound mimic 

word whereas the group of Giyoogo is used the most on type of Statement words. And 2) Onomatopoeia 

words are used in Japanese sci-fi comic books (26.01%) at most, and used in Japanese comedy comic 

books (24.23%), Japanese action comic books (20.66%), Japanese sport comic books (15.51%), and 

Japanese suspense comic books (13.59%), respectively.    

 
keywords :  onomatopoeia,  japanese,  comic book 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียววิถีชุมชนบานนาตนจั่น 
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ตาก 

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

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการการทองเที่ยววิถีชุมชนบานนาตนจ่ัน   
จ.สุโขทัย โดยใชกลุมตัวอยาง คือ ประชาชน จํานวน 254 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม ทําการศึกษาและเก็บขอมูล 
เมื่อเดือนกันยายน 2560 ผลการวิจัยพบวา ประชาชน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 57 – 60 ป การศึกษา
ระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพทอผา ปนดาย ขับรถพานักทองเที่ยวไปจุดชมวิว การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการการทองเท่ียว พบวา อยูในระดับมากทุกกิจกรรม ไดแก การมีสวนรวมในการทํานุบํา รุงรักษาในการ
จัดการแหลงทองเท่ียว การมีสวนรวมในการรวมกันใชประโยชนในการจัดการแหลงทองเท่ียว การมีสวนรวมกันปฏิบัติตามแผน
ในการจัดการแหลงทองเที่ยว การมีสวนรวมกันวางแผนในการจัดการแหลงทองเที่ยวและการใหขอเสนอแนะ และการมีสวน
รวมใน การรวมติดตามและประเมินผลในการจัดการแหลงทองเท่ียว ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ :  การมีสวนรวมของประชาชน  การจัดการการทองเที่ยว  วิถีชุมชน  
 

Abstract 

 The objectives of this research was to study the participation of people in the folkway tourism 

management at Ban Na Ton Chan village, Sisatchanalai district, Sukhothai province. The samples of this 

study were the local people with two hundred and fifty five samples. The research instruments 

employed in the study were questionnaires and this study were conducted to collect data in September 

2017. The results of the study found that most of the local people were women aged between 57 – 60 

years old with primary level of education. Their status were married and their occupations were textile 

weavers, thread spinning, drivers taking tourist to a view spot. The participation of the local people in 

tourism management revealed that every activity was at good level.  Additionally, the locals of Ban Na 

Ton Chan community took part at greater degree of every factors such as taking part in maintaining and 

preserving the management of tourist attractions, sharing benefits obtained from organizing tourist 

attractions, following tourist attraction managing plans, planning and giving suggestion to tourist attraction 

management, and cooperatively following up and assessing efficiency of tourist attraction management 

respectively 

 

keywords :  participation of people,  tourism management,  folkway 
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การใชเกมคําศัพทเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ จังหวัดนาน 

The using of vocabulary games to develop english vocabulary learning of 

Prathomsuksa 6 Students at Ban Hua Wiang Nuea School, Nan Province 

 

    ศิวลี ไชยคํา*  จุไรรัตน  สวสัดิ์ และ พิมพร บัวแสน 

 *คณะบรหิารธุรกจิและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา นาน  
        *corresponding author e-mail: siwalee@rmutl.ac.th 

  
บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชเกมคําศัพทในการพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
และศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมคําศัพท ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหัวเวียงเหนือ จังหวัดนาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 8 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แผนการเรียนรูโดยใชเกมคําศัพท จํานวน 7 แผน แบบทดสอบทายบท 7 ชุด แบบทดสอบหลัง
เรียน 1 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเกมคําศัพท ผลการวิจัยพบวา การใชเกมคาศัพทภาษาอังกฤษ
ประกอบการสอน สามารถพัฒนาการเรียนรูคาศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนได โดยมีประสิทธิภาพ 89.08/82.5 ซึ่งสูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80 และจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกม
คําศัพทประกอบการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก (x ̄= 4.4) 

คําสําคัญ :  เกมคําศัพท  คําศัพทภาษาอังกฤษ  การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the using of vocabulary games to develop the 

students’ English vocabulary learning and to explore the students’ satisfaction toward the vocabulary 

games. The samples consisted of 8 Prathomsuksa 6 students in the second semester of 2016 at Ban Hua 

Wiang Nuea School, Nan Province. The research instruments were 7 lesson plans, English vocabulary test 

and students’ satisfaction questionnaire. It was found that the vocabulary games could develop the 

English vocabulary learning with index 89.08/82.5, which was higher than the research standard of 80/80. 

The Questionnaires were analyzed and showed that the students have high level of satisfaction toward 

the vocabulary games (x ̄= 4.4). 
 

keywords :  vocabulary games,  English vocabulary,  English vocabulary learning 
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การศึกษาขอผิดพลาดในการใชคํากริยาแยกรวมในภาษาจีน ( )  
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

A study of the errors of Chinese separable words in Chinese major students  
at Pibulsongkram Rajabhat University  

 
                         อุมาภรณ เจริญศรี  กาญจนา เจริญสวรรค  และ สุธญัญา ปานทอง* 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : tyny71@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชคํากริยาแยกรวมในภาษาจีน ( ) ของนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขาใจถึงปญหาท่ีพบในกระบวนการการเรียนรูคํา
คํากริยาแยกรวมในภาษาจีนของผูเรียน พรอมขอเสนอแนะวิธีการเรียนรูคํากริยาแยกรวมในภาษาจีนที่ถูกตองแกผูเรียน เพื่อ
ชวยในการเรียนรูของนักศึกษาไทย โดยใชแบบทดสอบและแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลการเรียนรูและขอผิดพลาดใน
การใชคํากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษา ผลวิจัยพบวา ขอผิดพลาดในการใชคํากริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษา
จําแนกได 4 ประเภท คือ (1) ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเติมคําชวยเสริมโครงสราง“ ”“ ”“ ” (2) ขอผิดพลาดท่ีเกิด
จากการเติมภาคกรรมตอทาย  (3) ขอผิดพลาดที่เกิดจากการเติมสวนเสริมภาคกรรม ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดขอผิดพลาด
เหลานี้ คือ ผลกระทบจากภาษาแม วิธีการสอน และนักศึกษาสวนใหญไมเขาใจโครงสรางของคํากริยาแยกรวมในภาษาจีน 

 
คําสําคัญ : คํากริยาแยกรวม  ภาษาจีน  ขอผิดพลาด   
 

Abstract 
 The research aims to analyze the errors of Chinese separable words in Chinese Major Students at 

Pibulsongkram Rajabhat University. The purpose is to understand the problems encountered in the 

Chinese Separable words learning process of the students.  Also provides suggestions for students how 

they should improve their learning skills of Chinese Separable words. In order to help Thai students in 

learning Chinese Separable. This paper uses the questionnaire to collect information on the condition on 

how students learn Chinese Separable words.  The results show that the errors of Chinese separable 

words in Chinese Major Students are divided into four categories: (1) Error add Chinese aspect particles 

“le” “zhe” “guo”. (2) Error add object. (3) Error add Complement. The reason of error, such as by the 

impact of the mother tongue, inappropriate teaching methods and the most students not understand the 

structure of Chinese Separable words.    
 

keywords :  Separable words, Chinese, Error 
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การศึกษาการพัฒนาและความเปนไปไดของชุมชนสูสังคมเกษตรอินทรีย 
เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ตําบลหนองกุลา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

The study of development and community’s possibility to organic social  

for economic well-being of farm households at  Tumbon Nong Kula,  

Bang Rakam province in Phitsanulok 

                         รัชฎาภรณ  พัฒนะ*  อรรถพล จรจันทร  และ ณัทฐาพร  ภูระหงษ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาการพัฒนาและความเปนไปไดของชุมชนสูสังคมเกษตรอินทรียเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ตําบลหนองกุลา 
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ 1) เพื่อวิเคราะหและประเมิน สภาพปญหาในการรองรับการพัฒนา
ของสังคมเกษตรอินทรียในตําบลหนองกุลา 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีตอความเปนสังคมเกษตรอินทรีย โดยใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
แบบการพรรณนาและการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสมการถดถอยกําลังสองนอย
สุด (OLS) จากกลุมประชากรตัวอยาง 350 คน ในชวงการสํารวจป 2558 – 2559 พบวา แผนปฏิบัติงานท่ีชาวชุมชนและเจาหนาท่ีรัฐใน
ทองถิ่นผานคาถวงน้ําหนักของคะแนน คือ 1) แผนการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 2) แผนงานจัดต้ังคณะทํางาน 3) แผนงานรวมกลุม
เกษตรกร 4) แผนการจัดการพื้นท่ี และการสงเสริมใหเปนศูนยเกษตรอินทรีย 5) แผนงานจัดทําปฏิทินการสงเสริมสังคมเกษตรอินทรีย
และเผยแพรประชาสัมพันธ และ 6) แผนงานจัดต้ังการพัฒนาสังคมเกษตรอินทรีย  ขณะท่ีปจจัยท่ีสงผลตอแผนงานจัดตั้งการพัฒนา
สังคมเกษตรอินทรีย คืองบประมาณและปฏิกิริยาของชุมชนในทางเห็นดวยตอการเปนสังคมเกษตรอินทรีย เปนตัว ขับเคล่ือนตอการ
พัฒนาสูการเปนสังคมเกษตรอินทรียของชุมชน  

คําสําคัญ :  การพัฒนา  ความเปนไปได  สังคมเกษตรอินทรีย  

Abstract 

 The objective of this study, “Development and Community’s Possibility to Organic Social for 

Economic Well-Being of Farm Households” at  Tumbon Nong Kula, Bang Rakam Province in Phitsanulok are as 

follows 1) Study for Tumbon Nong Kula, Bang Rakam province structure. And 2) Study for factors affecting to 

possibility to organic social on Tumbon Nong Kula, Bang Rakam province. . This research can analyze 2 parts in 

order of objective. Using describe by qualitative and quantitative analyze. It can make econometrics model look 

for the factors affecting to possibility to organic social by ordinary least square (OLS) technical. The population 

sample survey of 350 people during the year 2558-2559 B.E. The result of this research is the structure of Tumbon 

Nong Kula, Bang Rakam province can find plan for organic social 1) Board of Community Development to Organic 

Agriculture plan 2) working group on community development on organic agriculture plan 3) Farmer group plan 4) 

management plan And promoting it as an organic farming center 5) Plan for the promotion of organic farming and 

public relations and 6) Organic Farming Society Development Plan. So the factors affecting to possibility to organic 

social are 1) the budget for organic farming and 2) the community's reaction in agreeing to be an organic farming 

society.  

 

keywords : development,  possibility,  organic social 
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การศึกษาวิธีใชคําสันธานในภาษาญี่ปุนที่มีความหมายใหเลือก 
A study of japanese conjunctions usage which have meanings to choose 

 
สิรีธร อรยิะเพชร  อรทัย อินพะหะ  และ ศุภลักษณ วิรยิะสุมน* 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: wirisuyamon@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิธีใชคําสันธานในภาษาญี่ปุนที่มีความหมายใหเลือก “ aruiwa, matawa, 
moshikuwa และ soretomo รวบรวมประโยค 120 ประโยคจากหนังสือพจนานุกรมรูปประโยคภาษาญ่ีปุน หนังสือ
โครงสรางภาษาญี่ปุน หนังสือไวยากรณภาษาญี่ปุน และคลังขอมูลภาษาวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1) 
คําสันธานในภาษาญี่ปุนท่ีมีความหมายใหเลือก “หรือ”“หรือวา” “หรือไมก็” สามารถใชในโครงสรางประโยคที่เหมือนกัน คือ 
ใชเช่ือมระหวางคํานามกับคํานาม และเช่ือมระหวางประโยคกับประโยค 2) อะรุยวะ มีการใชในโครงสรางอื่น ๆ ไดอีก คือ 
aruiwa~aruiwa  ที่เปนการแสดงความหมายใชเลาการกระทําหรือสภาพการณสองอยางขึ้นไป โดยไลเรียงทีละอยาง และการ
ใช aruiwa ปรากฏรวมกับ kamoshirenai ซึ่งเปนการใชในลักษณะของคํากริยาวิเศษณ 3) soretomo  จะใชในเง่ือนไขของ
การเลือกในสถานการณที่แตกตางจากตัวอ่ืน คือ การยกขึ้นมาสองสิ่งเพ่ือถามความตั้งใจของผูฟง ซึ่งในกรณีนี้จะไมสามารถใช
ในสํานวนที่เปนการสั่ง หรือการขอรอง 4) aruiwa กับ soretomo สามารถใชแทนกันได เมื่อมีสิ่งท่ีเปนไปไดอยูสองสิ่งและเกิด
ความลังเลในการเลือก 

 
คําสําคัญ :  คําสันธานภาษาญี่ปุน  วิธีใชคําสันธาน  คําสันธานที่มีความหมายใหเลือก 
 

Abstract 
The objective of this research was to study Japanese conjunctions usage which have meanings to 

choose “aruiwa, matawa, moshikuwa, soretomo”. The 1 2 0  sentences were collected from Japanese 

sentence pattern dictionary, Japanese textbooks and language data bank. The data were analyzed by 

percentage. The results revealed that 1) all 4 Japanese conjunctions mean "or" can be used in the same 

sentence structure; connect nouns and nouns, sentences and sentences. 2)  “aruiwa” can be used in 

“aruiwa ~ aruiwa” structure when explains actions or situations one by one. “Aruiwa” can function as an 

adverb when appears with “kamoshirenai”. 3) “soretomo” is used to ask the listener’s intention and 

cannot be used in the command or request. 4) “Aruiwa” and “soretomo” can be used interchangeably 

when there are two possible ways and the speaker hesitates to choose. 
 

keywords :  Japanese conjunctions,  conjunctions usage,  conjunctions which have meanings to choose 
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การใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา เรื่องการเขียนคําที่ประสมกับสระ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเดน ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลําปาง    

Words spelling writing exercise lesson on 'compound words with vowels' for grade 1 
primary school students of Banden school, Sobprab District, Lampang Province 

 
กันยา ลาดปะละ 

โรงเรียนบานเดน ลําปาง  
corresponding author e-mail: yakanya02@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เรื่องการเขียนคําที่ประสมกับสระ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเร่ือง การเขียนคําที่ประสมกับสระ กลุมเปาหมายไดแก 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเดน อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 

คน  โดยผูวิจัยไดสรางแบบฝกทักษะการเขียนคําที่ประสมกับสระข้ึนและใหผูเช่ียวชาญชวยตรวจสอบรวมท้ังทดลองหา
ประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล นักเรียนกลุมเล็กและทดลองภาคสนามพบวา การเขียนคําที่ประสมกับสระ มี
ประสิทธิภาพเทากับ 85.50/88.15 ขณะทีผ่ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวัดโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องการเขียนคําที่ประสมกับสระ แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีความเช่ือมั่น .85 พบวาผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอแบบฝกทักษะการเขียนคํา
ที่ประสมกับสระ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบของลิเกิรตจํานวน 10 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .82 พบวา
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอแบบฝกทักษะการเขียนคําท่ีประสมกับสระในระดับพอใจมาก 

 

 คําสําคัญ :  แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา  การเขียนคําท่ีประสมกับสระ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to construct and find the efficiency of Thai spelling by 

writing skill practices for the Prathomsuksa 1’s students in the composing words with vowels learning. 2) 

to compare learning achievement and student satisfaction toward spelling practices. The populations 

were 8 students in Prathomsuksa 1 at Ban Den school, Sobprab district, Lampang Province during the 

2ndsemester  in the academic year of 2017. The researcher constructed these practices and they were 

inspected by the experts including to find the efficiency as Individual, Small group and field experiment. 

The students' achievement was measured by the achievement test. The results of this study are as 

follows. Using the Likert scale of satisfaction questionnaire with the reliability value of .82, the students 

found that their satisfaction level with the practice of writing the words with the vowels was very 

satisfactory. 

 

keywords :  Thai spelling by writing skill practices, the composing words with vowels, Prathomsuksa 1 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑในการเขียน GAIRAIGO  
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

A development of an electronic book named GAIRAIGO writing rules 
for japanese major students Pibulsongkram Rajabhat University 

 
ขจรศักดิ์  บุญชวย  และ กนกรัตน ปลาผล* 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : kruyainewlook2013@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง หลักเกณฑในการเขียน GAIRAIGO สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง
หลักเกณฑในการเขียน GAIRAIGO และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมเปาหมายไดแก 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใชคือ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักเกณฑในการเขียน GAIRAIGO แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูล
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา tผลการวิจัยพบวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักเกณฑ
ในการเขียน GAIRAIGO มีคุณภาพอยูในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส  หลักเกณฑในการเขียน GAIRAIGO  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to develop an electronic book named GAIRAIGO Writing 

Rules for Japanese major students, Pibulsongkram Rajabhat University, to study an achievement after 

studying with the electronic book and to study the students’ satisfactions on the electronic book. The 

samples were 33 2nd year Japanese major students studying in the first semester of 2016 academic year. 

The research instruments were the electronic book named GAIRAIGO Writing Rules, an achievement test 

and a satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation 

and t-test. The result showed that the electronic book was at a good level, the students’ achievement 

after using the electronic book was significantly higher than before at 0.05 and the students’ satisfactions 

on the electronic book were at the good level. 

 

keywords : electronic book, GAIRAIGO writing rules, achievement 
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การวิเคราะหการใชคําอุทานภาษาญี่ปุนที่ปรากฏในหนังสือการตูนเรื่องบานนี้ตองมีเหมียว 
An analysis of Japanese interjections usage appeared  

in Comic Books “Chi's Sweet Home” 
 
น้ําตาล แพงส ี  สายทิพย เยื่อปุย  และ ศุภลักษณ วิรยิะสมุน* 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: wiriyasumon@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหนาท่ีในการสื่อความหมายของคําอุทานท่ีปรากฏในหนังสือการตูนญ่ีปุนโดย
ศึกษาจากหนังสือการตูนญี่ปุนเรื่องบานน้ีตองมีเหมียว (Chi’s Sweet Home) ฉบับภาษาญ่ีปุนเลมที่1-10 จํานวน10 เลม 
และวิเคราะหหนาที่ในการสื่อความหมายโดยแบงเปน 3 ประเภทคือหนาที่แสดงสภาวะจิตใจของผูพูดหนาที่แสดงทาทีของผู
พูดท่ีมีตอผูฟงและหนาที่สรางความตอเนื่องของบทสนทนาผลการวิจัยพบวา 1) มีการใชคําอุทานท่ีทําหนาที่แสดงสภาวะจิตใจ
ของผูพูดมากที่สุด 91 คํารองลงมา คือ คําอุทานท่ีทําหนาที่สรางความตอเนื่องของบทสนทนา 20 คําและคําอุทานท่ีทําหนาที่
แสดงทาทีของผูพูดที่มีตอผูฟง 11 คํา  2) คําอุทานบางคําสามารถทําหนาที่ไดหลายหนาที่คือทําหนาที่แสดงทาทีของผูพูดที่มี
ตอผูฟงหรือทําหนาที่สรางความตอเนื่องของบทสนทนาและในขณะเดียวกันก็สามารถทําหนาที่แสดงสภาวะจิตใจของผูพูด 
ซึ่งถือเปนหนาท่ีพื้นฐานของคําอุทาน 

 

คําสําคัญ :  คําอุทาน  หนาท่ีในการสื่อความหมาย  หนังสือการตูนญ่ีปุน 
 

Abstract 
  The purpose of this study was to analyze the communicative functions of Japanese interjections 

appeared in comic books named “Chi’s Sweet Home”.  The data were collected from 10 comic books 

named “Chi’s Sweet Home” in Japanese version vol. 1-10. The analysis of communicative functions of 

interjections was performed by classifying the functions into 3 distinctive types included expressing a 

speaker’s mental state, indicating a speaker’s attitude towards listeners, and continuing the conversation. 

The results revealed that 1) 91 expressive interjections were used most for expressing a speaker’s mental 

state, followed by 20 phatic interjections used for continuing the conversation, and 11 conative 

interjections used for indicating a speaker’s attitude towards listeners. Some interjections can be used as 

multifunction such as either indicating a speaker’s attitude or continuing the conversation while 

expressing a speaker’s mental state, fundamental function of interjections, at the same time  
 

keywords : interjections,  communicative functions,  Japanese comic books 



263

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 

 

การศึกษาความเขาใจและความสามารถในการใชคํากริยานุเคราะหรูป You ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุนชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

A study of an understanding and ability in using auxiliary verbs “You” of 4th  
Year Japanese Major Students Pibulsongkram Rajabhat University 

 
นพรัตน กลึงกลิ่น*  ณัฐฐาพร กองติ้วฟต  และ Kaori Morimoto 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : kruyainewlook2013@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเขาใจและความสามารถในการใชคํากริยานุเคราะห รูป You ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุนครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความเขาใจและความสามารถในการใชคํากริยานุเคราะหรูป You ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบ วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความเขาใจในการใชคํากริยานุเคราะหรปู youda “ดูเหมือนวา (คาดคะเน) มากที่สุด อยูในระดับ
ดี รองลงมาคือ youna “เชน” (ยกตัวอยาง) อยูในระดับปานกลางและ youni “เชน”  (ยกตัวอยาง) youni “ราวกับวา” 
(เปรียบเปรย) และ youda “ราวกับวา” (เปรียบเปรย) อยูในระดับพอใชเทากัน  สวน youna “ราวกับวา” (เปรียบเปรย) 
นักศึกษามีความเขาใจนอยที่สุดอยูในระดับควรปรับปรุง  นักศึกษามีความสามารถในการใชคํากริยานุเคราะหรูป  youna 
“เชน” (ยกตัวอยาง) มากท่ีสุด อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ youda “ดูเหมือนวา” (คาดคะเน) อยูใน ระดับดี youni “เชน” 
(ยกตัวอยาง) และ youna “ราวกับวา” (เปรียบเปรย) อยูในระดับปานกลางเทากัน สวน youni “ราวกับวา” (เปรียบเปรย) 
และ youda  “ราวกับวา” (เปรียบเปรย) นักศึกษามีความสามารถในการใช อยูในระดับพอใช 
 

คําสําคัญ : ความเขาใจ  ความสามารถในการใช  คํากริยานุเคราะหรูป You 

 

Abstract 
 This research aimed to study the level of an understanding and ability in using the auxiliary verb 

“you” of  4th  year Japanese students. The samples were 32  4th  year Japanese major students studying 

in the first semester of 2017 academic year. The research instruments was a test. The data were analyzed 

by using percentage.  The findings showed that the students’  understanding in using the auxiliary verb 

“youda” "seems" was at a good level, “youna”  "like" was at a moderate level, “youni” "like" , “youni” "as 

if"  and “youda” "as if" was at a fair level. The students have the least understanding in using “youna” "as 

if". For the ability in using the auxiliary verb “you”, the result revealed that the students’ ability in using 

the auxiliary verb “youna” "like" was at a very good level, “youda” "seems" was at a good level, “youni” 
"like" and “youna” "as if"  was at a moderate level, “youni” "as if" and “youda” "as if"  was at a fair  level.  
 

keywords : understanding,  ability in using,  auxiliary verbs “You” 
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การพัฒนาและประยุกตใชตัวดูดซับธรรมชาติจากไคโตซานและ 
อนุภาคนาโนเพ่ือการบําบัดน้ําเสีย 

Development and application of natural adsorbents based on chitosan  
used in wastewater treatment 

 
สมฤทัย  ตันมา 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  เชียงราย 

corresponding author e-mail : somruthai.tun@crru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

เตรียมแผนฟลมไคโตซานผสมอนุภาคนาโนคารบอนแบลค็ (CB) และไทเทเนียมไดออกไซด (TiO2) เปนตัวดูดซับและ
ประยุกตใชเพื่อการบําบัดน้ําเสีย วิเคราะหน้ําท่ีผานการดูดซับดวยเทคนิค UV-vis spectroscopy พบวาฟลมไคโตซาน+0.3% 
CB มีสเปกตรัมการดูดซับของนํ้าสียอมต่ําที่สุด น่ันคือฟลมไคโตซาน+0.3% CB สามารถดูดซับสียอมเคมีไดดีที่สุด และพบวา
ฟลมไคโตซานที่ผสม 0.3% CB และ 0.3% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียมตํ่ากวาสเปกตรัมการดูดซับของ
ฟลมไคโตซานที่ไมไดผสมอนุภาคนาโน น่ันคือฟลมไคโตซานท่ีผสม CB และ TiO2 สามารถดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในนํ้าได
ดีกวา สอดคลองกับผลการวิเคราะหปริมาณธาตุองคประกอบของฟลมดวยเทคนิค EDS พบวาฟลมไคโตซาน+0.3%TiO2, 

ฟลมไคโตซาน+0.3%CB และฟลมไคโตซานมีปริมาณธาตุแคดเมียมบนฟลมหลังการดูดซับ คิดเปน %atomic เทากับ 3.86, 

2.16 และ 0.15 % ตามลําดับ แผนฟลมไคโตซานผสมอนุภาคนาโน 0.3%CB และ 0.3%TiO2 สามารถนํากลับมาใชดูดซับน้ํา
ไดใหมไดอีกอยางนอย 2 ครั้ง และแผนฟลมนี้เปนวัสดุจากธรรมชาติสามารถยอยสลายไดในเวลาอันสั้นซึ่งจะไมกอใหเกิด
ปญหามลภาวะตอส่ิงแวดลอมตามมาหลังการใชงาน  
 
คําสําคัญ : ฟลมไคโตซาน  ตัวดูดซับธรรมชาต ิ อนุภาคนาโน  การบําบัดน้ําเสีย 

 

Abstract 
 This research prepared the film of chitosan mixed with carbon black and titanium dioxide 

nanoparticle and used as adsorbent for waste water treatment. Study the adsorption activity of films to 

dye water, Pb and Cd by using UV-vis spectroscopy. The results showed that the chitosan+0.3% CB film 

had the lowest adsorption spectrum of dye water, it revealed that chitosan+0.3%CB film can absorb the 

chemical dyes in water higher than another. Adsorption of Lead and Cadmium, chitosan+ 0.3%  CB film 

and chitosan+ 0.3% TiO2 film exhibited lower adsorption spectra than non-nanoparticle chitosan film. 
According to the results of the analysis of the element content of the film by EDS technique, the 

chitosan+0.3% TiO2 film, chitosan+0.3% CB film and chitosan film had Cd content on the films were 3.86, 

2.16 and 0.15 % atomic, respectively.  In addition, the chitosan film with 0.3%  CB and 0.3%  TiO2 

nanoparticles can be re-used to absorb water at least twice and the film is a natural material that can 

decompose in soil in a short time. This will not cause environmental pollution problems after use. 
 

keywords : chitosan film,  natural adsorbent,  nanoparticle,  wastewater treatment 
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การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไสกรองน้ําเซรามิกสในบานพักอาศัยจากดินตะกอนประปา 
Study to develop ceramics water filter in homes of body sediment supply 

  
                        พรชัย  ปานทุง  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

corresponding author e-mail : young_blood3@hotmail.co.th 

  
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาหาอัตราสวนผสมดินตะกอนประปาใชในการผลิตไสกรองน้ําใช
ในครัวเรือน 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบไสกรองน้ําเซรามิกสในบานพักอาศัยจํานวน 6 รูปแบบ 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผูบริโภคตอรูปแบบผลิตภัณฑไสกรองนํ้า กลุมตัวอยางในการวิจัยไดแก อัตราสวนผสมวัตถุดิบดินตะกอนประปา 
ไดอะทอไมท อะลูมินา จํานวน 36 สูตรสวนผสม ผูเช่ียวชาญดานออกแบบ 3 ทาน ผูเช่ียวชาญดานทดสอบและวิเคราะห
คุณภาพน้ํา จํานวน 3 ทาน รูปแบบไสกรองน้ํา จํานวน 6 รูปแบบ และผูบริโภคจํานวน 80 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในการ
หาอัตราสวนผสมโดยการสุมแบบเจาะจงจากตารางสามเหลีย่มและแบบสอบถามความพึงพอใจผูบริโภค แลวนําขอมูลมาหาคา
รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนผสมวัตถุดิบสตูรท่ี 11, 22, 26, 34, 35 ซึ่งมีสวนผสม
ระหวาง ดินตะกอนประปาอยูในชวงรอยละ 10 - 40 ไดอะทอไมท อยูในชวงรอยละ 30 - 70 อะลูมินา อยูในชวงรอยละ 10 – 
50 และอัตราสวนผสมเม่ือทดสอบในดานการหดตัวกอนเผาและหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 900 ลักษณะทั่วไปผิวไสกรองน้ํามีผิวเรียบ 
ขนาดรูพรุน (รอยละ) 127.00, 160.01,  84.96,  124.98 และ  172.41 ตามลําดับ ทนความดัน (700 กิโลพาสคัล) อัตราการ
กรอง (1 ชม/ลิตร) 45.6,  63.6,  74.4,  76.8 และ  64.8 ลิตร ตามลําดับ การกรองสีมีคากวานอยกวา 5 ไมมีกลิ่น ความขุน 
4.81, 4.77, 4.75, 4.02 และ 4.97 ตามลําดับ ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญตอรูปแบบเคร่ืองกรองน้ําจากถังเก็บน้ําประปะภูเขา
สําหรับใชในครัวเรือนมีคาเฉลี่ย 4.00 (SD. = .32) อยูในระดับดี รูปแบบเครื่องกรองน้ําติดกับถังน้ําเย็น มีคาเฉลี่ย 3.50 (SD. 
= .67) อยูในระดับดี ความพึงพอใจผูบริโภคตอรูปแบบผลิตภัณฑในดานหนาที่ใชสอยมีคาเฉลี่ยรวม ที่ 3.68 (SD. = .65) อยู
ระดับดี ดานความปลอดภัยที่มีคาเฉลี่ยรวมที่ 3.76 (SD. = .73) อยูในระดับ ดี ดานความสะดวกสบายในการใชที่มีคาเฉลี่ย
รวมที่ 3.75 (SD. = .61) อยูในระดับดี 
 
คําสําคัญ : เนื้อดินตะกอนประปา  ไสกรองน้ํา  เซรามิกส 
 

Abstract 
 The purpose of  this study were as following : 1) study the rate of sediment water supply used in 

the household water wilters production, 2)  develop the 6 model of ceramic water filter in residential 

house, 3) consumers perceptions of water filter products. The research samples include : mixing ratio of 

raw material, sediment water supply in 36 formulas by 3 designer expert, 3 tester expert, 6 water quality 

analyzers, 6 water filters formats, and 80 consumers. The research tool for finding the specific mixing ratio 

by the purposive sampling from the triangle table and the consumer satisfaction questionnaire then the 

data was taken to mean, percentage and standard deviation. The research found that the mixing ratio of 

raw material ingredients as following:  11, 22, 26, 34, 35 which contains the mixture between 10 - 40 

diatomaceous soil are in the range of 30-70%. Alumina is in the range 10- 50% and the compounding ratio 
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when tested for shrinkage before and after burning at the temperature of 900, the surface of the water 

filter is porous size (127.00, 160.01, 84.96, 124.98 and 172.41 percent) , respectively, with the pressure 

resistant of 700 kpa) the filtering rate at (1 hour /litter) 45.6, 63.6, 74.4, 76.8 and 64.8 liters, respectively. 
The values of less than 5 there are no order and turbidity at 4.81, 4.77, 4.75, 4.02 and 4.97, respectively. 
The expert opinion on the water filter model from the mountain water supply tank for household use 

was 4.00 (sd. =  .32) is on a good level. the water cooler the mean was at 3.50 (sd. =  .67) is on a good 

level. The consumer satisfaction toward the product model in the front of the living area was 3.68 (sd. = 
.65) at a good level with a mean of 3.76 (sd. = .73). the comfort of use with the mean of 3.75 (sd. = .61) 
was at a good level. 
 
keywords : body sediment water,  filter,  ceramics 
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การลูเขาของลําดับบนการสงไมขยายเชิงเสนกํากับในปริภูมิบานาค 

The convergence of a sequence on asymptotically nonexpansive mappings in  

Banach space 

 

                         จิตติพร  ตังควิเวชกุล*  มาเรียม  แพงประเสริฐ  และ  โสรญา  เตือนสติ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

  
บทคัดยอ 

ในบทความวิจัยนี้ไดศึกษาการสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับ และทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิบานาค ดวยวิธีทําซ้ําชนิด
หนึ่ง สําหรับการสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับ โดยการกําหนดระเบียบวิธีการทําซ้ําของลําดับ nx และไดพิจารณาการลูเขา
แบบออนของลําดับของวิธีการทําซ้ําดังกลาวสูจุดตรึงรวมของสองการสง  
 

คําสําคัญ : วิธีทําซ้ํา  จุดตรึง  การลูเขาแบบออน  จุดตรึงรวม  ปรภิูมิบานาค 

 

Abstract 

In this project of mathematics, we study the asymptotically nonexpansive mappings and fixed 

point theorems in Banach space by an iteration scheme for asymptotically nonexpansive mappings. We 

construct an Iteration scheme of the sequence nx  and consider the weak convergence of the 

sequence of a such iteration to a common fixed point of two mapping. 

  
keywords : iteration scheme,  fixed point,  weak convergence,  common fixed point,  Banach space 
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เซตยอยวิภัชนัยคาสองข้ัวคาชวงของ -กึ่งกรุปเกือบทางซาย 
On interval valued bipolar-valued fuzzy subsets of -left almost semigroups  

 
ไพโรจน  เยยีระยง  ชฎารัตน  ถาปน  และ  รัชดาภรณ  ทิมัน* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*Corresponding author. E-mail: rachadaporntimun@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
ในบทความน้ีไดนําเสนอแนวคิดของ -กึ่งกรุปยอยเกือบทางซายวิภัชนัยคาสองขั้วคาชวงและไอดีลทางซาย (ขวา) 

วิภัชนัยคาสองข้ัวคาชวงของ -กึ่งกรุปเกือบทางซาย S  และมีการตรวจสอบสมบัติตาง ๆ ของสิ่งที่กลาวมาขางตน 
นอกจากน้ียังไดหาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซาย (ขวา) วิภัชนัยคาสองขั้วคาชวงของ -กึ่งกรุปเกือบทางซาย 

S   
 
คําสําคัญ : -กึ่งกรุปเกือบทางซาย  -กึ่งกรุปยอยเกือบทางซายวิภัชนัยคาสองขั้วคาชวง  ไอดีลทางซาย(ขวา)วิภัชนัยคา
สองข้ัวคาชวง  -กึ่งกรุปเกือบทางซายยอย 

 

Abstract 
In this paper, we introduce the notions of interval valued bipolar-valued fuzzy -LA-

subsemigroups and interval valued bipolar-valued fuzzy left (right) ideals of -LA-semigroups and, thier 

several properties are investigated. Moreover we give some characterization theorems of interval valued 

bipolar-valued fuzzy left (right) ideals of -LA-semigroups.  
 
keywords : -LA-semigroup,  interval valued bipolar-valued fuzzy -LA-subsemigroup,  interval valued 

bipolar-valued fuzzy left (right) ideal,  -LA-subsemigroup. 
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ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคที่มีผลตอการอบกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง 
พิษณุโลก 

The temperature effect of solar tunnel dryer to effect on the Nam Wa bananas gene  

Mali Ong Phitsanulok 

 

วิทยา  พรหมพฤกษ*  นพดล  ตรรีัตน  และ  บุญฤทธ์ิ  สโมสร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก 

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

  
บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิตอความช้ืนในกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง พิษณุโลก ในเตาอบ
พลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงค เปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ ขนาดความจุ 20 กิโลกรัม  ภายในระยะเวลาสามวัน 
ผลิตความรอนดวยแผงรับรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบพ้ืนท่ีรับแสง 1.6 ตารางเมตร ท่ีคารังสีอาทิตยเฉลี่ย 611.4 วัตตตอตาราง
เมตร พบวาที่อัตราการไหลของมวลอากาศ 0.019 กิโลกรัมตอวินาที อากาศรอนไหลผานแผงรับรังสีผลิตความรอนได 57 
องศาเซลเซียส ผลิตพลังงานความรอน 76.3 เมกะจูลน ตูอบสามารถลดความช้ืนในกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง พิษณุโลก ที่
ความช้ืนเริ่มตนรอยละ 65 จนเหลือความช้ืนสุดทายรอยละ 16.5 เปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติที่อุณหภูมิแวดลอม
เฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ไดความช้ืนสุดทายรอยละ 45.5 ซึ่งแสดงใหเห็นวาเตาอบพลังงานแสงอาทิตยแบบอุโมงคที่ศึกษามี
ประสิทธิภาพในการลดความช้ืนไดดีกวาการลดความชื้นดวยวิธีการตากแบบธรรมชาติ  
 

คําสําคัญ : กลวยน้ําวา  พลังงานแสงอาทิตย  แผงรับรังสีอาทิตย  
 

Abstract 

 The purpose of research to study to study the effect of temperature on moisture contented in 

Nam Wa bananas gene Phitsanulok in solar tunnel dryer compared with natural drying with 20 kilograms 

within three days. Heat produced by flat plate solar panels with exposure area of 1.6 square meters. The 

average solar radiation is 611.4 watts per square meter, found that at a mass flow rate of 0.019 kilograms 

per second.  Hot air flows through the solar heat by 57 degrees Celsius, 76.3 mega Joule of thermal 

energy. The solar tunnel dryer can be dehumidified on Nam Wa banana gene Mali Ong Phitsanulok at the 

initial moisture content of 65 percent and 11 percent of the final moisture content. Compare with natural 

drying at an average temperature of 37 degrees Celsius and 45.5 percent of the moisture content. Which 

shows that solar tunnel dryer studies had effective against dehumidifying better than dehumidification by 

natural drying method. 
 

keywords : Nam Wa banana,  solar energy,  solar panels 
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On interval valued bipolar fuzzy subsets of semigroups 
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บทคัดยอ 
ในบทความน้ีไดนําเสนอแนวคิดของกึ่งกรุปยอยวิภัชนัยสองข้ัวคาชวงและไอดีลทางซาย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วคาชวง

ของกึ่งกรุปและมีการตรวจสอบสมบัติตาง ๆ ของสิ่งที่กลาวมาขางตน นอกจากน้ียังไดหาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีล

ทางซาย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วคาชวงของกึ่งกรุป ยิ่งไปกวานั้นเราไดพิสูจนวา ( , )f f f  เปนกึ่งกรุปยอย (ไอดีล
ทางซาย, ไอดีลทางขวา, ไอดีล) วิภัชนัยสองขั้วคาชวงของกึ่งกรุป S  ก็ตอเมื่อ , , , ,U f  เปนก่ึงกรุป

ยอย (ไอดีลทางซาย, ไอดีลทางขวา, ไอดีล) ของ S  เมื่อ , Im ,f  , Im .f  
 

คําสําคัญ : เซตยอยวิภัชนัยสองข้ัวคาชวง  กึ่งกรุปยอยวิภัชนัยสองขั้วคาชวง  ไอดีลทางซาย(ขวา)วิภัชนัยสองขั้วคาชวง  เซต
ยอยระดับ 

 

Abstract 
In this paper, we introduce the notions of interval valued bipolar fuzzy subsemigroups and 

interval valued bipolar fuzzy left (right) ideals of semigroups and, thier several properties are investigated. 
Moreover we give some characterization theorems of interval valued bipolar fuzzy left ( right)  ideals of 

semigroups. Moreover, we showed that ( , )f f f  is an interval valued bipolar fuzzy subsemigroup 

( left ideal, right ideal, ideal)  of a semigroup S  if and only if , , , ,U f  is a 

subsemigroup of S  where , Im ,f  , Im .f   
 
keywords : interval valued bipolar fuzzy subset,  interval valued bipolar fuzzy subsemigroup,  interval 
valued bipolar fuzzy left (right) ideal,  level subset. 
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การพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใชหลักการไมโครสเกล 
Basic biochemistry laboratory development base on using the microscale methods 

  
                                                                                           ประกรณ  เลิศสุวรรณไพศาล*  ภรภัทร  สําอางค 

                                                คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
corresponding author e-mail : p.0812 @ hotmail.com 

                                                                                                                                                 
บทคัดยอ 

                การวิจัยนี้เพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใชหลักการไมโครสเกล โดยการดัดแปลงอุปกรณที่ใชใน
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานในระดับไมโครสเกลในงานวิเคราะหเชิงคุณภาพ แลวตรวจสอบความถูกตองโดยเปรียบเทียบกับ
วิธีการเดิม  แลววิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
และประเมินความพึงพอใจ โดยนําไปทดลองใชกับนักศึกษาช้ันปที่ 2  จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวาชุดปฏิบัติการชีวเคมี
พื้นฐานโดยใชหลักการไมโครสเกล สามารถลดการใชสารเคมีลงได 5 เทาเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมพบวา ผลท่ีวิเคราะหเชิง
คุณภาพมีคาความถูกตองเปนที่ยอมรับได และพบวากลุมนักศึกษาท่ีไดเรียนโดยใชบทปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานใชหลักการ     
ไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนของ
ผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการอยูในระดับดี 
บทปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใชหลักการไมโครสเกลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
คําสําคัญ : ปฏิบัติการ  เทคนิคไมโครสเกล  หองเรยีนวิทยาศาสตร  

 
Abstract 

 Microscale experiment was developed for quanlitavive anslysis in basic biochemistry laboratory. 
The proposed microscale experiment was applied for the second year undergrad student who studied in 
basic biochemistry laboratory. The results obtrained form microscale experiment were compare with the 

result by classcic methods. The effective of laboratory was determined by measuring pre/prost testing. 
Satisfaction of the students was also evaluated. The developed laboratory study module was tried out 

with 4 0  students who have experience in classical method.  The results showed that the developed 

laboratory process can reduce the use of chemical for 5 times to the classical quanlitative. The accuracy 

by 2 differrent methods was not different. The post - test scores of student were significantly higher than 
the obtained for pre-test at 0.05 relevel.  The satisfication laboratory studying was found to be good. 
Therefore the proposed laboratory was use for the study in quanlitative analysis in science classes. This 

method is also friendly to environment. 
 

keywords : laboratoly,  microscale technique,  science classes 
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การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนนต่ํามากและไวเทลโล 
จีนินรีเซฟเตอรในไกสายพันธุตางๆ ในจังหวัดพิษณุโลก 

Detection of the genetic variation of very low density lipoprotein and vitelloginen in 
recepteor gene in various chicken breeds in Phitsanulok Province 

 
วิโรจน  ลิขิตตระกลูวงศ1*   ณรกมล  เลาหรอดพันธ2  พิสิษฐ  พูลประเสริฐ3   รังสรรค  เจรญิสุข4   และ  ทศพร  อินเจริญ5  

1,2คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณโุลก 
3คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

4,5คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณโุลก  
*corresponding author e-mail : wirotliki@psru.ac.th   

 

บทคัดยอ 
ยีนไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแนนต่ํามากละไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร เปนยีนที่มีความสําคัญมากในการใหผลผลิตไข

ของไก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน VLDL/VTG รีเซฟเตอร ในไก
ทั้งหมด 4 สายพันธุ ซึ่งประกอบดวย ไกพันธุโรดไอแลนดเรด (Rhode Island Red; RR), ไกพันธุเล็กฮอนขาว (Single-Comb 

White Leghorn; WL), ไกไขสายพันธุทางการคา (HyLine brown; HL) และ ไกตอ โดยใชเทคนิคพอลิเมอรเรสเชนรีแอกช่ัน 
(Polymerase Chain Reaction) สําหรับเพ่ิมปริมาณยีนเปาหมายที่ตองการ โดยทําการออกแบบไพรเมอรที่มีความจําเพาะ 
ตอยีนเปนบริเวณทั้งสิ้น 2 ตําแหนง ในสวนที่เรียกวา  5´flanking region ของยีน VLDL/VTG receptor ดังนี้ -712 ถึง -
1204 และ -697 ถึง -1110 มีขนาดคือ 492 และ 413 bp ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวามีขนาดที่เทากันในทุกกลุมประชากร 
นอกจากนี้ เราจะทําการศึกษา DNA fragment analysis ในกลุมประชากรดังกลาวดวยการวิเคราะหโดยใช QIAxcel 

capillary electrophoresis system พบวามีรูปแบบ DNA ที่แตกตางกันออกไปในแตละคูไพรเมอร โดยที่ไพรเมอรที่ 2 และ 
3 จะพบรูปแบบ DNA มีความเหมือนกันในทุกประชากร ดังนั้นไพรเมอรคูดังกลาวจึงไมสามารถนํามาเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ของยีน VLDL/VTG receptor กับลักษณะการใหไขของไกได  
 
คําสําคัญ : ไก  ความหลากหลายทางพันธกุรรม  VLDL/VTG receptor gene 

 

Abstract 
 Very Low Density Lipoprotein/Vitellogenin (VLDL/VTG) Receptor gene plays crucial roles in the 

laying hen production. This study investigates genetic polymorphism of VLDL/VTG receptor gene in four 

chicken breeds including Rhode Island Red, Single-Comb White Leghorn, Commercial Breeds and Hybrid 

Red Jungle Fowl (Kai-Tor). PCR Technique was used to amplify VLDL/VTG receptor gene with 2  specific 

primers that were designed to complement the unique 5’ flanking region of VLDL/VTG receptor gene at 

location of-712 to -1204 and -697 to -1110. PCR products were found to contain 492 and 413 bp. which 

was the same size in all samples. The subsequent electrophoretic analysis of PCR products was evaluated 

for all chickens using QIAxcel capillary electrophoresis systems.  The patterns were analyzed based on 

capillary electrophoresis using QIAxcel gel cartridges. The results illustrated that the patterns bands were 

identical based on primers. PrimerII and III showed only one conformation in all samples. In conclusion, 
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Two primer pairs cannot be a DNA maker for VLDL/ VTG receptor gene and cannot associate with egg 

production traits in chicken.  
 
keywords : Chickens,  Genetic variation,  VLDL/VTG receptor gene 
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ประสิทธิภาพระบบสืบคนบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

Efficiency of system for academic journal article search by using QR code technology: 
a case study of Chaopraya University 

 
                         วิรัช  กาฬภักดี 

คณะบริหารและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  นครสวรรค  
 corresponding author e-mail : ruch9995@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

ระบบสืบคนบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เปนการประยุกตใชความรูและ
วิทยาการดานการจัดการฐานขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีคิวอารโคดในการพัฒนาระบบในรูปแบบ 
Web Application โดยใชโปรแกรม  MySQL ในการจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรม PHP เปนสวนตอประสานกับผูใช 
และการโปรแกรมควบคุมการทํางาน ผลการวิจัยพบวาระบบสืบคนบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีคิว
อารโคดที่พัฒนาขึ้น สามารถบริหารจัดการขอมูลวารสารวิชาการ และสามารถบริการขอมูลดังกลาวบนระบบอินเทอรเน็ตผาน
ทางคอมพิวเตอรและสมารทโฟน โดยผูใชบริการสามารถเขาถึงวารสารไดทางคิวอารโคด และทางเว็บเพจสําหรับสืบคน ซึ่ง
สามารถสืบคนได 4 รูปแบบไดแก 1) สืบคนตามปและสาขาของวารสาร 2) สืบคนตามตัวอักษร 3) สืบคนตามคําสําคัญ และ 
4) สืบคนขั้นสูง และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจากผูใชงานจํานวน 40 คน โดยใชแบบสอบถาม พบวาคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 แสดงวาระบบสืบคนวารสารวิชาการท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ  ระบบสืบคนบทความวารสารวิชาการ  เทคโนโลยีคิวอารโคด 

 

Abstract 
 The System for Academic Journal Article Search ( AJAS)  By using QR Code Technology is the 

application of knowledge and science management of the database, Development of information system 

and QR Code technology development system in the form Web Application.  By using QR Code 

technology, which developed by the MySQL for managing database. The study also used PHP application 

interfaces for application control.  The results of this Research are found that the AJAS development, 

managing data of academic journal and the ability to service the journal article search via the Internet 

through computer and smartphone. The users can access the journal through the QR Code and the web 

page, the user search and can search the journal in 4 formats:  1)  Search by year and subject of the 

journal 2)  Search by alphabet 3)  Search by keyword and 4)  Advanced Search with the established 

objective. And the efficiency evaluation system from the users of 40 people by using a questionnaire the 

average score is 4.74/5. This means that the efficiency system at the highest level. 
 
keywords : efficiency,  system for academic journal article search,  QR code technology 
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การถอดแบบบานไทเลยเพื่อการอนุรักษภูมิปญญางานกอสรางอาคารพ้ืนถิ่น 

The replication Baan Tai Loei to conserve local wisdom of vernacular building 

 

                         กิตติกร  ศรีลานนท    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เลย 

 corresponding author e-mail : korn13dec@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการถอดแบบบานไทเลยเพ่ือการอนุรักษภูมปิญญางานอาคารพ้ืนถิ่น ดวยการศึกษาโครงสรางอาคารใน
สวนตางๆ ดังนี้ โครงสรางฐานราก เสา คาน ตง พ้ืน ผนัง ประตู หนาตาง และหลังคา แลวนําขอมูลจากการถอดแบบอาคาร
บานไทเลยมาเขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรมการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อเปนขอมูลทาง
วิชาการเก่ียวกับภูมิปญญาการกอสรางอาคารบานไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการงานกอสราง เพื่อใชในการสืบคน ศึกษา
ขอมูล และรวมอนุรักษงานกอสรางอาคารพ้ืนถ่ิน ผลการวิจัยแบงเปนสองสวนดังนี้ สวนแรกเปนขอมูลงานกอสรางอาคารพ้ืน
ถิ่น บานไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 2 มิติ ประกอบดวย แปลนฐานรากและเสา แปลนพื้น แปลนหลังคาและโครง
หลังคา แปลนรูปดาน แปลนรูปตัด แปลนขยายบันได และแปลนขยายประตู หนาตาง สวนท่ีสองเปนขอมูลงานกอสรางอาคาร
พื้นถิ่น บานไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 3 มิติ ประกอบดวย แบบแปลนฐานรากและเสา แบบแปลนพ้ืน แบบแปลน
หลังคาและโครงหลังคา แบบแปลนรูปดาน และภาพมุมมอง 
 

คําสําคัญ : บานไทเลย  การถอดแบบบาน  ภูมิปญญางานกอสราง  อาคารพื้นถ่ิน 

 

Abstract 

The objective of this study is to conserve the local wisdom of Baan Tai Loei vernacular style 

building construction by studying the important parts of the construction such as the footing, column, 

beam, girder, slab, wall, door, window and roof.  Two-dimension home design program and three-
dimension home design program were used for drawing a plan of the building and also using the 

information from the study to draw a plan.  This study was kept as an academic report for researching, 

learning and conserving the Baan Tai Loei vernacular style building purpose. The result of study was 

divided into two parts. First is the information about the construction of Baan Tai Loei vernacular style 

building as two-dimension illustration which include footing and column plan, floor plan, roof and the 

roof structure plan, elevation plan, section plan, stair plan, door plan and window plan. Second is the 

information about the construction of Baan Tai Loei vernacular style building as three-dimension 

illustration which include footing and column plan, floor plan, roof and the roof structure plan, elevation 

plan and the perspective. 
 

keywords : Baan Tai Loei,  building replication,  local wisdom building,  vernacular building 
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ทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอยางบริบูรณ 
A fixed point theorem on complete bounded D-Metric space 

 
จิตติพร  ตังควิเวชกุล*  ดวงกมล  เขียวส ี ปรัชญา  ศิริ  และ  ศิรลิักษณ  พรมพัก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : j_suwannawit@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

ในโครงงานคณิตศาสตรเลมนี้ไดศึกษาปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอยางบริบูรณและไดพิสูจนทฤษฎีบทจุด
ตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอยางบริบูรณ โดยกําหนดเงื่อนไขบนการสงของ T นอกจากน้ัน ยังไดพิจารณาการ
มีจุดตรึงเพียงจุดเดียวของ T และแสดงวา T เปนการสงที่ตอเนื่องที่จุด p   

 
คําสําคัญ : จุดตรึง  ปริภมูิอิงระยะทางชนิดดี  การสงอยางตอเนื่อง 
 

Abstract 
In this project of mathematics, we study the complete bounded D-metric space and prove the 

fixed point theorem on complete bouned D-metric space by some condition on the mappingT . 

Moreover, we consider the unique fixed point T and show that T is a continuous mapping at p  . 

 

keywords : fixed point,  D-metric space,  continuous mappings 
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ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและตานอนุมูลอิสระของน้ํานมขาวโพดที่หมักดวยคีเฟอร 
Antibacterial and antioxidant activities of corn milk fermented with kefir 

 
เจนจิรา  กลิ่นรัตน  มนตรา  ศรีษะแยม*  อรุณลักษณ  โชตินาครินทร  และ  กีรติ  ตันเรือน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : srisayam_ssy@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

คีเฟอร เปนผลิตภัณฑนมหมักที่มีประโยชนมากมายตอสุขภาพ หนึ่งในประโยชนดังกลาวคือฤทธิ์ในการยับยั้ง
แบคทีเรีย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ของน้ํานมขาวโพดหมักดวยคีเฟอร ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย
กอใหเกิดสวิ (Propionibacterium acnes DMST 14916 และ Staphylococcus aureus DMST 8013) และตอตานอนุมูล
อิสระ ซึ่งการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอสิวใชวิธี agar well diffusion method และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระใชวิธี 
DPPH radical scavenging assay ผลที่ไดพบวาน้ํานมหมักขาวโพดสามารถยับยั้งเช้ือกอสิวไดทั้ง 2 ชนิด โดยนํ้านมขาวโพด
หมักที่ 72 ช่ัวโมง มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือ  S. aureus และ P. acnes ไดดีที่สุด เทากับ 25.00±1.00 และ 
9.00±0.00 มิลลิเมตร ท่ีความเขมขน 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ขณะที่ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของนมขาวโพดหมัก
ที่ 72 ช่ัวโมง มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ เทากับ 87.70±0.53 % ที่ระดับความเขมขน 15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เมื่อพิจารณา
ระยะเวลาในการหมักพบวาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการหมักเพิ่มข้ึน  ดังนั้นน้ํานมขาวโพดหมักคีเฟอร
สามารถใชเปนตัวแทนในการยับยั้งการเกิดสิวและเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระได 

 
คําสําคัญ : ฤทธิย์ับยั้งแบคทีเรีย  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  คีเฟอร 
 

Abstract 
 Kefir, which is a fermented milk product have many beneficial health effects. One of these health 

effects is its role as antibacterial agent. The aims of this study are to determine the inhibition of acne-
inducing bacteria ( Propionibacterium acnes DMST 14916 and Staphylococcus aureus DMST 8013)  and 

antioxidant activity of kefir samples from corn milk. The antibacterial activity and antioxidant activity were 

tested using agar well diffusion method and DPPH radical scavenging assay, respectively.  The results 

showed that corn milk kefir inhibited both species of acne-inducing bacteria. Corn milk kefir during 72 h of 

fermentation showed the highest antibacterial activity to S.  aureus and P.  acnes at 250 mg/ ml with 

25.00±1.00 and 9.00±0.00 mm, respectively.  Furthermore, corn milk kefir during 72 h of fermentation 

exhibited antioxidant activity with percentage of inhibition about 87.70±0.53 %  at 15 mg/ml. Moreover, 

antibacterial activity was increased in fermentation time dependent manner. Thus, corn milk fermented 

with kefir are probably use as anti-acne agent and antioxidant resources. 
 
keywords : antibacterial activity,  antioxidant activity,  kefir 
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ทฤษฎีกราฟกับเสนทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในจังหวัดพิษณุโลก 
Graph theory and ecotourism in Phitsanulok 

 
เวธกานต  มีสุข*  วรพล  ขวัญพรม  สิทธิเดช  อินทะชัย  และ  สลลิทิพย  แดงกองโค 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail: Watakan.m@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

วิจัยนี้เปนการศึกษาเรื่องทฤษฎีกราฟกับเสนทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใชความรูเรื่อง
ทฤษฎีกราฟโดยขั้นตอนวิธีของพริมและข้ันตอนวิธีของครูสคอลในการหากราฟตนไมแผทั่วที่นอยท่ีสุดในการเดินทางทองเที่ยว
เชิงอนุรักษในจังหวัดพิษณุโลกท้ัง 3 ประเภทเพื่อใหไดระยะทางที่นอยที่สุดในการเดินทาง ไดแก สถานท่ีทองเที่ยวที่มนุษย
สรางขึ้น สถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ ผลรวมระยะทางโดยข้ันตอนวิธีของ 
พริมและข้ันตอนวิธีของครูสคอลไดระยะทางเทากัน คือระยะทางรวมประเภทสถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางข้ึนเทากับ 112.1 
กิโลเมตร ประเภทสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเทากับ 160.6 กิโลเมตร และประเภทสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติเทากับ  590.5 กิโลเมตร  
 

คําสําคัญ : การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  จังหวัดพิษณุโลก  วิธีการของพริม  วิธีการของคูลสคอล  กราฟตนไมแผทั่วที่นอยท่ีสุด 
 

 Abstract 
           This research is a study on graph theory and ecotourism in Phitsanulok by using the knowledge of 

graph theory, Prim’s algorithm and Kruskal’s algorithm to find the minimum spanning tree for travel 

ecotourism in Phitsanulok three types to get the least distance of three types is manufactured attractions, 

cultural and lifestyle attractions and natural attractions. The total distance by Prim’s algorithm and 

Kruskal’s algorithm is the same, the total distance of manufactured attractions is 112.1 km, cultural and 

lifestyle attractions is 160.6 km and natural attractions is 590.5 km. 

  

keywords : ecotourism,  Phitsanulok province,  Prim’s algorithm,  Kruskal’s algorithm,  minimum spanning 

tree 
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การผลิตฟลมพลาสติกชีวภาพจากแปงฟกทองและแปงลูกเดือย        
   Bioplastic film production from pumpkin starch and adlay starch 

 
                         กรองกาญจน  จันตะ*  และ  วัชราภรณ  ทาหาร  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  เชียงราย 
*corresponding author e-mail: krongkan_jan@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาการขึ้นรูปของแปงฟกทองและลูกเดือยที่ความเขมขนตางกัน 5 ระดับ 
คือ 5 10 15 20 และ 30%w/v และการหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมระหวางแปงตอกลีเซอรอล ผลที่ไดพบวาปริมาณแปงฟกทอง
และแปงลูกเดือยที่ข้ึนรูปไดดีที่สุด คือ ที่ความเขมขน 20%w/v จากนั้นนําอัตราสวนที่ไดมาผสมกับกลีเซอรอลท่ีความเขมขน
ตางกัน 3 ระดับ แลวทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผนฟลมไดแก ความหนา การตานแรงดึงขาด การยืดตัวของ
แผนฟลม และคุณสมบัติการยอยสลายทางชีวภาพ ผลที่ไดคือความหนาของฟลม มีคาระหวาง 0.54-0.97 มิลลิเมตร แผนฟลม
แปงฟกทองที่ตานแรงดึงไดสูงสุด คือ แผนฟลมที่ผสมกลีเซอรอล 5% มีคาเทากับ 1.06±0.16 MPa ขณะที่แผนฟลมฟกทองที่
ผสมกลีเซอรอล 10% ใหคาการยืดตัวสูงสุดที่ 22.99±2.96 มิลลิเมตร สวนฟลมลูกเดือยผสมกลีเซอรอล 10% มีคาการตาน
แรงดึงสูงสุด (0.34±0.03 MPa) แตฟลมที่เพิ่มปริมาณกลีเซอ รอล 20% ใหคาการยืดตัวสูงสุดที่ 56.97±6.06 มิลลิเมตร และ
แผนฟลมที่สามารถยอยสลายไดเร็วที่สุด คือแผนฟลมลูกเดือยที่ผสมกลีเซอรอล 20% โดยใชระยะเวลา 14 วัน 

 

คําสําคัญ : แปงลูกเดือย  แปงฟกทอง  พลาสติกชีวภาพ  กลีเซอรอล 

 

Abstract 
The objective of this research was to study the forming of pumpkin starch and adlay starch with 

five different concentrations, i.e. 5, 10, 15, 20 and 30%w/v. The optimal ratio between starch and glycerol 

was investigated.  The results showed that both of the two starch contents at 20% w/ v concentration 

could give the better formed film than the others. Therefore, this concentration of starch was mixed with 

three different concentration of glycerol.  Physical properties including thickness, tensile strength, 

elongation and biodegradation were determined.  The results indicated that pumpkin film with 5 % 
glycerol showed the maximum tensile strength of 1.06±0.16 MPa. The elongation value of pumpkin film 

with 10%  glycerol was the highest at 2 2 .9 9 ±2.96 millimeters. With the lowest glycerol concentration; 

10% v/v of adlay starch solution presented the highest tensile strength (0.34±0.03 MPa). When glycerol 

concentration was raised to over 20%v/v, adlay film can elongated to reach 56.97±6.06 millimeters. The 
adlay starch film with 20% glycerol was completely degraded within the shortest time period of 14 days. 

 

keywords : pumpkin starch,  adlay starch,  bioplastics,  glycerol 
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ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิตานเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน 
Antioxidant and antidiabetic activities of ethanolic leaf and seed extracts from 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
 

                         พิชยา  โชติวรรณกุล1*  และ  ชูศรี  ตลับมุข2     
1โรงเรียนมัธยมสาธิต  มหาวิทยาลยันเรศวร  พิษณโุลก 

2คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 
*corresponding author e-mail : ssawi1981@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

เมล็ดกระถินเปนพืชตระกูลดอกอยูในวงศ Fabaceae มีรายงานวามีคุณสมบัติเปนยาท่ีมีประโยชนหลายอยางเชน
ควบคุมโรคกระเพาะอาหาร   ใชเปนทางเลือกในการรักษาเสริมสําหรับโรคเบาหวาน แมวาจะมีขอมูลที่เปนประวัติการณ
เกี่ยวกับฤทธ์ิตานโรคเบาหวานของพืชชนิดนี้ แตยังไมมีการรายงานทางวิชาการในการทดสอบสรรพคุณพืชชนิดนี้ งานวิจัยน้ีจึง
ไดทําการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิตานโรคเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและสารสกัดจากเมล็ดกระถิน  ทํา
การสกัดสารจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน โดยใชเอทานอล 80% การวิเคราะหสารสกัดจากใบและเมล็ดกระถิน ไดวิเคราะห
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยใชเทคนิคการแยกสารอนุมูลอิสระ 1,1-dipheny l-2-picrylhydrazyl (DPPH) การทดสอบฤทธิ์ตาน
โรคเบาหวานโดยการปอนสารสกัดวันละครั้ง โดยใหสารสกัดท่ีปริมาณ 250 มก. / กก. ในหนปูกติและหนูเบาหวานท่ีไดรับการ
กระตุนดวยสเตรปโตโซโตซิน (65 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ําหนักตัว) เปนเวลา 8 สัปดาห ผลการทดลองพบวาสารสกัดจากใบ
กระถินและเมล็ดกระถิน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกรดแอสคอรบิคมาตรฐานท่ีมี IC50 ท่ี 296.10+ 16.40 
และ 839.56 + 21.53 และ 1.48 +0.07 μg / ml ตามลําดับ สารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน สามารถลดระดับ
น้ําตาลในเลือด คายูเรียไนโตรเจน,  อัลบูมิน  ,อัลคาไลนฟอสฟาเทส และโททอลโปรตีนท้ังหมด   ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  แตมีการเพิ่มขึ้นของอินซูลินในซีรั่มในหนูที่เปนเบาหวานเม่ือเทียบกับหนูเบาหวานกลุมควบคุม โดยสรุปสาร
สกัดจากใบและเมล็ดกระถินมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิตานโรคเบาหวานที่ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยการเพิ่มการ
หลั่งอินซูลิน 

 
คําสําคัญ : กระถิน  หนูเบาหวาน  ตานอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, a flowering plant, belongs to the Fabaceae family. It has 

been reported to have various useful medicinal properties such as control stomach diseases, aid 

contraception and facilitate abortion. It has recently been used as an alternative and complementary 

treatment for diabetes.  Although there is considerable anecdotal information about the antidiabetic 

activity of this plant, much of this has not been substantiated by scientific evidence. The present study 

was therefore, carried out to investigate the antioxidant and antidiabetic activities of ethanolic leaf and 

seed extracts from L. leucocephala.  Mature leaves and seeds of L. leucocephala were washed, dried, 

powdered and extracted by macerating in 80%  ethanol.  Antioxidant activity of leaf and seed extracts 

from L.  leucocephala (LLLE and LLSE)  was analyzed using 1,1-dipheny l-2-picrylhydrazyl (DPPH)  free 
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radical scavenging analysis. Antidiabetic activity was carried out by a once daily oral giving the extracts at 

a dose of 250 mg/kg to normal and streptozotocin (65 mg/kg)-induced diabetic rats for 8 weeks. Fasting 

blood glucose level, body weight, serum insulin, and blood chemistry of the treated rats were 

determined. The results revealed that LLLE and LLSE possessed relatively low antioxidant activity 

compared to a standard ascorbic acid with IC50 at 296.10+16.40 and 839.56+21.53 and 1.48+0.07 μg/ml 

respectively. The extracts significantly (p<0.05) reduced fasting blood glucose, blood urea nitrogen (BUN), 
creatinine, albumin, alkaline phosphatase (ALP), and total protein, but slightly increased serum insulin in 

the diabetic treated rats compared to those in the diabetic controls.These findings indicate that the leaf 

and seed extracts from L.  leucocephala possess antioxidant and antidiabetic activities that lower the 
fasting blood glucose level by increasing insulin secretion. 
 
keywords : Leucaena leucocephala,  diabetic rats,  antioxidant 
 



282

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

ความตองการของนักศึกษาตอการบริการดานหอพักทะเลแกวนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

Student’s requirement with Talekaew Nivet Dormitory services  

at Pibulsongkram Rajabhat University 

 

จารุวรรณ  สารผล*  สุธารตัน  ออนนอมดี  และ  รัชดาภรณ  ทิมัน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Jaruwan.sa@psru.ac.th 

 
บทคัดยอ 

การทําวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของนักศึกษาตอการบริการดานหอพักทะเลแกวนิเวศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในดานกายภาพ ดานการบริการและสวัสดิการ ดานการรักษาความปลอดภัย และ  
ดานกิจกรรม ผูวิจัยไดทําเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 324 คน ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบอยางงาย จากนักศึกษา
หญิงที่พักอาศัยอยูหอพักทะเลแกวนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ซึ่งขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ ระดับช้ันป คณะท่ีกําลังศึกษา อาคารหอพัก และรายรับตอเดือน  
ที่ไดรับ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ดวยโปรแกรม SPSS เวอรช่ัน 17 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนนักศึกษาอายุ 19 ป อยูระดับช้ันปท่ี 1 
กําลังศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาศัยอยูอาคารหอพักทะเลแกวนิเวศ 2 และมีรายรับตอเดือนที่ไดรับต่ํากวา 
3,000 บาท /เดือน มีความตองการตอการบริการดานหอพักท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก  

 

คําสําคัญ : การบริการ  ความตองการ  หอพักทะเลแกวนิเวศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

Abstract 

  The objective of this research is to study the requirement of students in Thalekaew Nivet 

Dormitory at Pibulsongkram Rajabhat University. We are interested in the information of physical, services 

and welfares, safety and activities. We are collected 324 persons from the female students by using the 

Sample random sampling. General information of the respondents consists of age, grade, faculty, 

dormitory and monthly income. The author collected data by using the questionnaires which it was the 

research tool also. There was the data analyzing method by using SPSS version 17 to make the data 
processing, frequency analysis, percentage, mean, and standard deviation.The most respondents were 19 

years old, 1st grade, studying faculty of Science and technology, living at thalekaew nivet dormitory 2 and 

income was less than 3,000 baht/month.The results found that the whole of the student’s requirements 
with the student dormitory’s services had been shown at high level. 
 
keywords :  services,  requirement, Thalekaew Nivet Dormitory,  Pibulsongkram Rajabhat University 
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การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเห็ดนางฟาทอดกรอบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
Formulation and processing development of crispy-fried oyster mushroom product  

for shelf life extension  
 

ธนพล  กิจพจน*  ธนพรรณ  บุญบํารุง  อรยา  ธูปทอง  และ  สุรินทราพร  ช่ังไชย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : home393@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟาทอดกรอบใหมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น

โดยที่กระบวนการผลิตยังคงเหมาะสมกับสายการผลิตเดิมของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพ คือ คาสี 
L* a* b* คาปริมาณน้ําอิสระ (aw) คาปริมาณความช้ืน คาปริมาณกรดไทโอบารบิทูริก (TBA-RS) และการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสในดานสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ปจจัยที่ศึกษาคืออัตราสวนแปงสาลีตอน้ํา และ
ระยะเวลาในการอบเห็ดหลังทอด ผลการศึกษาพบวาอัตราสวนแปงตอน้ํา และระยะเวลาในการอบสงผลตอคาสี คาปริมาณนํ้า
อิสระ (aw) คาปริมาณความช้ืน คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม คืออัตราสวนแปง:น้ํา คือ 1:1 โดยน้ําหนัก ทีร่ะยะเวลาอบ 120 
นาที เมื่อพิจารณาผลทางประสาทสัมผัสรวมกับคา TBA-RS ของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษาพบวา ผลิตภัณฑเห็ดนางฟา
ทอดกรอบจากกระบวนการผลิตน้ีสามารถเก็บรักษาไดนาน 12 วัน ในบรรจุภัณฑถวยพลาสติกใสโพลีโพรพิลีนภายใตสภาวะ
แสงธรรมชาติ ท่ีอุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส 

 
คําสําคัญ : เห็ดนางฟา  อายุการเก็บรักษา  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 

Abstract 
 This research aims to develop the suitable process of crispy-fried Oyster mushroom which should 

be compatible with an entrepreneur traditional process. The quality indexes including color value (L*, a*, 
b*), water activity (aw), moisture content, TBA-RS value and sensory attributes such as color, odor, taste, 

crispness and overall liking were investigated. The studied process parameters were the flour/water ratio 

and drying time after frying.  The result showed that these parameters significantly affected (p<0.05) to 

color, water activity ( aw) , moisture content and liking scores of color, taste, crispness and overall 

acceptance. The optimum process condition was as follow: the flour/water ratio was 1:1 and 120 mins of 

drying time.  Considering to the sensory scores and TBA-RS value, it can be concluded that crispy-fried 

Oyster mushroom stored in transparent polypropylene cup could be kept for 12 days at 26+ 2 degrees 

Celsius ambient temperature and under natural light condition. 
 

keywords : oyster mushroom,  shelf life,  sensory evaluation 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการศึกษาตอเนื่อง 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

Management information system of continuous education for non-formal and informal 
education centre Chumsaeng District Nakhon Sawan Province 

 
เยาวเรศ  กาฬภักดี*  เกศริน  สิงหลอ  และ  กิ่งกาญจน  แกวเนย 

                         คณะบริหารและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  นครสวรรค 
 *corresponding author e-mail : yaowares_s@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาตอเนื่อง และ 2) เพื่อ

ประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการศึกษาตอเนื่อง  ในการพัฒนาระบบไดทําการวิเคราะห ออกแบบ 
และพัฒนาโดยใชวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) : Incremental Model เครื่องมือที่
ใชในการพัฒนา มีดังน้ี ภาษาที่ใชคือ Microsoft Visual Studio 2010 ฐานขอมูลที่ใชคือ SQL Server Management 

Studio 2008 R2 โดยทําการทดสอบและประเมินผลระบบโดยครูประจําตําบล และเจาหนาที่ศูนย กศน. ที่เขารับการ
ฝกอบรมการใชงานจํานวน 30 ทาน ผลการประเมินพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.027 ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจสามารถสรุปไดวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การศึกษาตอเนื่อง มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก      

             
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การศึกษาตอเนื่อง  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
 

    Abstract         

This research aimed to 1) to develop management information system of continuous education 
2)  to evaluate development management information system of continuous education ,all processes 

consisted of analysis, system designing and, system development, by using the System Development Life 

Cycle (SDLC) : Incremental Model. Tools used to develop the following computer language is Microsoft 

Visual Studio 2010, database is SQL Server Management Studio 2008 R2.  For system evaluation, used 

teachers and staff to be trained in the use of information system 30 users. The result from teachers and 

staff were at a high level, with a mean of 4.44 and standard deviation of 0.027.  The results of the 

evaluation could conclude management information system of continuous education was also at a high 

level. 
 

keyword : management information system,  continuous education,  non-formal and informal education 

centre 
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เงื่อนไขเพียงพอของการเปนจุดสมดุลหรือคาบ4ของระบบสมการเชิงผลตางเชิงเสนเปนชวง 
A sufficient condition being equilibrium or periodic with period 4 to a piecewise linear 

system of difference equations 
 

วิโรจน  ติ๊กจะ*  และ  คนธนันท  ทะมา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 
   ในบทความน้ีศึกษาพฤติกรรมของผลเฉลยของระบบสมการเชิงผลตางเชิงเสนเปนชวง 1 3n n nx x y  และ 

1 1n n ny x y  โดยเง่ือนไขเริ่มตน 0 0x  และ   , 3oy  เราสํารวจพฤติกรรมของผลเฉลยพบวาระบบ
สมการดังกลาวมีจุดสมดุลคือ ( 1, 1)  และเราพบเง่ือนไขจําเปนที่ทําใหผลเฉลยเปนจุดสมดุลหรือเปนคาบ 4 ในท่ีสุด และ
พิสูจนโดยสรางรูปแบบปดของผลเฉลยที่เกี่ยวเนื่องกับจํานวนนับพรอมกับใชหลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตรในการพิสูจน 
 

คําสําคัญ : สมการเชิงผลตาง  จุดสมดลุ  ผลเฉลยท่ีเปนคาบ  
 

Abstract 
 In this article, we study behaviors of solutions to piecewise linear system of difference equations 

1 3n n nx x y  and 1 1n n ny x y  with initial condition 0 0x  and   , 3oy . After looking 

at behaviors of solution to the system, we see that the equilibrium point of the system is ( 1, 1) . We  

found the necessary conditions that solution of the system is eventually equilibrium point or period 4 

cycle. We created a closed form of solutions that involve the natural number and prove the results by 

direct computation and mathematical induction.  
  
keywords : difference equations,  equilibrium point,  periodic solution 
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แหลงของคารบอนที่ยอยสลายงายจากถานชีวภาพและฟางขาวตอคุณลักษณะบางประการ 
ของปุยหมักมูลแพะ 

Different sources of available C from biochar and rice straw 
on some characteristics of goat manure compost 

 

พีระพัฒน  ปดทุม  ณัฐพงษ  พานวงษ  และ  ภาณุเดชา  กมลมานทิย*  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นครราชสีมา 

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

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของแหลงคารบอนที่ยอยสลายไดงายที่ไดจากถานชีวภาพและฟางขาวที่สงผลตอคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีบางประการระหวางกระบวนการหมักรวมกับมูลแพะ  วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) ประกอบดวย 4 กรรมวิธีทดลอง ไดแก 1) ฟางขาว + มูลแพะ 2) ถาน : 
ฟางขาว (0.5 : 1) + มูลแพะ 3) ถาน : ฟางขาว (1 : 1) + มูลแพะ และ 4) ถาน : ฟางขาว (1.5 : 1) + มูลแพะ ทําการทดลอง
ทั้งหมด 3 ซ้ําการทดลอง ผลจากการศึกษาพบวาไนโตรเจนทั้งหมดเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาของการหมักในทุกกรรมวิธีทดลอง 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวากรรมวิธีฟางขาว+มูลแพะ มีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (10.5 g kg-1, P≤ 0.05) ขณะท่ีกรรมวิธีฟาง
ขาว + มูลแพะ ในอัตราสวน 1 : 1 พบวามีอุณหภูมิชวง thermophilic stage นานท่ีสุด (> 44°C, 14 days) ปริมาณอินทรีย
คารบอนลดลงตํ่าสุด (186.25 g kg-1) มีคา pH เขาใกลความเปนกลางมากท่ีสุด (7.96) ช้ีใหเห็นวาการใสถานรวมกับฟางขาว
ในอัตรา 1 ตอ 1 มีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนสวนผสมเริ่มตนในการหมักปุยรวมกับมูลแพะ 

  
คําสําคัญ : ถานชีวภาพ  ฟางขาว  มูลแพะ  ปุยหมัก  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 

 

Abstract 
This research determined the effect of different sources of available carbon (C) from biochars (BC) and 

rice straw (RS) coupled with goat manure (GM) and to evaluate physicochemical properties of compost 

during the decomposition process. The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design 

(RCBD) and divided into 4 treatments include the following: 1) control (rice straw: RS + goat manure: GM), 
2) BC : RS (0.5 : 1) + GM, 3), and 4) BC : RS (1.5 : 1) + GM. All treatments were conducted in three 

replicates. Total N increased slightly in all composting piles. Meanwhile, at the end of composting, 

treatment of RS + GM contained highest total N content (10.5 g kg-1, P≤ 0.05). Our results pointed out that 

compost with an initial C : N ratio of 30 : 1 seeded with microbial activator of  BC : RS (1 : 1) + GM showed 

the longest thermophilic stage (> 44°C, 14 days), the lowest organic carbon (186.25 g kg-1 ), and the pH 

neutral to reach maturity (7.96), suggesting a suitable initial formula.  

 

keywords : biochar,  rice straw,  goat manure,  compost,  carbon-to-nitrogen ratio 



287

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การศึกษารูปแบบการเล้ียงตอสมรรถนะการผลิตไกพื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี 
กรณีศึกษา : ฟารมเลี้ยงสัตวในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

The study of model type on the growth performance of tanaosree  

native crossbred chicken.  Case study : the animal farm in the area  

of Nakhon Sawan Rajabhat University 

 
                                                                  พัทธนันท  ทับแคลน  บรรณสรณ  ธูปบูชา  และ  ธันวา  ไวยบท* 

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

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงไกลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรีระหวางการเลี้ยงระบบขังคอก 

และระบบปลอยอิสระ ตอสมรรถนะการผลิต ในเขตฟารมเลี้ยงสัตวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคทําการตรวจสอบ
สมมุติฐาน ดวย group t-test โดยใชลูกไกพื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีอายุ 1 วัน คละเพศ แบงเปน 2 กลุม กลุมละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 
12 ตัว รวมจํานวน 96 ตัว กลุมที่ 1 กําหนดรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และกลุมที่ 2 กําหนดรูปแบบการเลี้ยงแบบปลอย
อิสระ ทําการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห ผลการทดลองพบวา รูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด มีอัตราการเลี้ยงรอด สูงกวา
รูปแบบปลอยอิสระ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และรูปแบบการเลี้ยง
แบบปลอยอิสระ มีตนทุนคาอาหารตอนํ้าหนักตัวที่เพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัม ปริมาณอาหารท่ีกิน, น้ําหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น และอัตราการ
แลกเนื้อ ตลอดการทดลองชวง 0-12 สัปดาห แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สําหรับคุณภาพซากและคุณภาพ
เนื้อ พบวา คุณภาพซาก ของการเลี้ยงรูปแบบปลอยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีผลทําใหคุณภาพซาก น้ําหนักมีชีวิต 
น้ําหนักซาก เปอรเซ็นตซาก เนื้ออก นองติดสะโพก ปกเต็ม โครง ขา แขง และไขมันรวม แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) โดยเฉพาะคุณภาพเนื้อ พบวา การเลี้ยงรูปแบบปลอยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีลักษณะทางกายภาพ L* 
(Lightness), a* (Redness), b* (Yellowness), คาความอุมน้ําของเนื้อ คาเนื้อสัมผัสของเนื้อไก , Hardness, Springiness, 

Cohesiveness, Chewiness ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต (P>0.05) เชนเดียวกับ
องคประกอบทางเคมีของเนื้อ โดยคาความช้ืน, โปรตีน และไขมัน พบวา เนื้ออกและเน้ือสะโพกแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต (P>0.05)  

 

คําสําคัญ : รูปแบบ  ไกพ้ืนเมืองลกูผสมตะนาวศรี  สมรรถนะการผลิต 

 

Abstract 
The objective of studying is to compare the chicken feed condition between the enclosure 

system and free range system of Tanaosree native crossbred chicken in the area of Nakhon Sawan 

Rajabhat University to attain the growth performance with the group T-test by using 1 day all sex 

Tanaosree native crossbred chicken. The samples were divided into 2 groups each group repeated 4 times 

each times including 12 chicken with total 96 chicken. The first group was the enclosure system while the 

second group was the free range system with the period of 12 weeks. The result indicated that increasing 
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the Survival rate was found that the enclosure system was higher than the free range system significantly 

(P < 0.05) The difference of Feed Intake, Body Weight Gain, feed conversion ratio between the two groups 

was not significant (P > 0.05) along the 1-12 weeks period. As for the carcass quality and meat quality, the 

result showed that between these two groups had no significant difference (P > 0.05) on carcass quality, 

live weight, carcass weight, carcass percentage on chicken breast, chicken bone in leg, whole chicken 

wing, skeleton, leg, shin, and over all fat. Especially on the meat quality which found that the physical 

appearance L*  (Lightness) , a*  (Redness) , b*  (Yellowness)  water holding capacity, texture properties: 
Hardness, Springiness, Cohesiveness, Chewiness of breast and thigh had no significant difference (P > 0.05) 
between the two groups. The same result also shown on the meat's chemical composition on moisture, 

protein and fat within the breast and thigh were not difference significantly (P > 0.05)  

keywords : Model type,  Tanaosree native crossbred chicken,  growth performance 
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การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแหง 
Development of the dietary fiber supplemented with 

dried sweet coffee bean’ skin cookies 

ศศิธร  เทศธรรม  ธนาภรณ  สุนทรวัฒน  รัตติยากรณ  บญุกลอย  รตันา  ประเสริฐสังข  อรรณพ  มีทอง 

 กุลชญา  สิ่วหงวน  และ  ผกาวด ี ภูจันทร* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : Pakawadee@psru.ac.th 

บทคัดยอ 
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง ศึกษาการ
ยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑคุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง โดยการเสริมเปลือกหุมเมล็ด
กาแฟเช่ือมอบแหงในปริมาณรอยละ 80, 90 และ 100 ของน้ําหนักกลวยตาก จากนั้นทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดย
การประเมินความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส 
และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 100 คน พบวาผูทดสอบใหคะแนนความชอบของผลิตภัณฑคุกกี้เสริมเปลือก
หุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง รอยละ 90 มากที่สุด (p ≤ 0.05) จากนั้นศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวา มีความช้ืน รอยละ 
3.07 เถา รอยละ 1.22 โปรตีน รอยละ 4.70 ไขมัน รอยละ 26.76 คารโบไฮเดรต รอยละ 64.25 ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา 
0.92 กรัม ตอ100กรัม พลังงาน 516.64 กิโลแคลอรี่ ตอ100กรัม และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 59.26 ไมโครโมล โทรล็อก 
(trolox) จากการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ พบวา ผลิตภัณฑคุกกี้ มีคาสี L* a* b* เทากับ 46.86, 19.13 และ 12.60 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : คุกกี ้ เปลือกหุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง  ใยอาหาร  การตานอนุมลูอิสระ  

 
 Abstract 

       This research aimed to develop the dietary fiber supplemented with dried sweet coffee bean’ skin 

cookies, study the consumer’ s acceptance of the dietary fiber supplemented with dried sweet coffee 

bean’ skin cookies, to examine chemical composition and physical quality. Dried sweet coffee bean’ skin 

was supplemented in the cookies at three proportions: 80% , 90% , and 100% of banana’s dried weight. 
Then, the sensory test was conducted applying preference evaluation 9-Point Hedonic Scale Test, 

considering from appearance, color, odor, taste, texture, and the overall preference.  From 100 testers, 

they gave the highest score of preference to the dietary fiber cookies supplemented with 90%  dried 

sweet coffee bean’ skin the most (p ≤  0.05). The examination on chemical composition illustrated that 

the cookies contained 3.07%  of Moist, 1.22%  of Cinder, 4.70%  of Protein, 26.76%  of Fat, 64.25%  of 

Carbohydrate, 0.92g./100g. Insoluble fiber, 516.64 Calories/100g., and 59.26 micromol trolox antioxidant 

capacity. The physical quality study revealed that L*  a*  b*  value of the cookies was 46.86, 19.13, and 

12.60 respectively. 
 

keywords : cookies,  dry syrup coffee peel,  dietary fiber,  antioxidant 
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การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงเสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง 
Product development of bread supplemented with fiber from  

dry syrup coffee peel 
 

ฐิติยา  อินทนู  ตวงรัตน  จิตรําพึง  วรพรรณ  ภริมกอย  เกษราภรณ  ภูมิโคกรัก  ชไมพร  สอนใจดี   โสรัจวรชุม  อินเกต  
กุลชญา  สิ่วหงวน  และ  ผกาวดี  ภูจันทร* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Pakawadee@psru.ac.th  

 
บทคัดยอ 

        การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงเสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง มี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ขนมปงใหมีคุณคาทางโภชนาการเพ่ิมมากขึ้น จากการพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงเสริมใยอาหารจากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเชื่อม
อบแหง ในปริมาณรอยละ 0, 20, 30 และ 40 (ของน้ําหนักแปงสาลีทั้งหมด) จากนั้นทําการทดสอบทางประสาทสัมผัส ดวย
วิธีการทดสอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางดาน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 100 คน พบวา ผูทดสอบใหคะแนนความชอบของผลิตภัณฑขนมปงเสริมใยอาหาร
จากเปลือกหุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง รอยละ 30 มากที่สุด (p ≤ 0.05) จากนั้นทําการศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวา 
ผลิตภัณฑมีปริมาณ ความช้ืน รอยละ 26.54 เถา รอยละ 1.13 โปรตีน รอยละ 8.06 ไขมัน รอยละ 8.56  คารโบไฮเดรต รอย
ละ 55.71 ใยอาหารที่ไมละลายน้ํา (Insoluble dietary fiber) 1.72 กรัม พลังงาน 332.12 กิโลแคลอรี่ และมีฤทธิต์านอนุมูล
อิสระ 43.36 ไมโครโมล โทรล็อก(Trolox) คุณภาพทางกายภาพ พบวา ผลิตภัณฑ มีคาสี L*  a* b* เทากับ 43.61, 7.60 และ 
12.30 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ขนมปง  เปลือกหุมเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแหง  ใยอาหาร  การตานอนุมูลอิสระ 
  

Abstract 
The product development of bread supplemented with fiber from dry syrup coffee peel aimed 

to increase nutritive values of bread products.  Bread products were supplemented with fiber from dry 

syrup coffee peel at 0, 20, 30, and 40 percent (of total wheat flour weight), respectively. Then, sensory 

evaluation was conducted by 9 -Point Hedonic Scale test. Appearance, color, scent, flavor, texture, and 

overall liking were examined by 100 testers. The result found that testers have given the highest liking 

score of the bread products supplemented with fiber from dry syrup coffee peel at 30 percent (p ≤ 0.05). 
After chemical composition was studied, the result revealed that the products contained humidity 26.54 

percent, ashes 1.13 percent, protein 8.06 percent, fat 8.56 percent, carbohydrate 55.71 percent,  insoluble 
dietary fiber 1. 72 grams, energy 332. 12 kilocalories, and antioxidant 43. 36 micromole trolox.  About 

physical quality, the color values of L* a* b* were 43.61, 7.60, and 12.30 respectively.   
                                           

keywords : Bread,  Dry Syrup Coffee Peel,  Dietary fiber,  Antioxidant 
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ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยผงเปลือกหุมเมล็ดกาแฟตอคุณภาพของผลิตภัณฑบราวนี่ 
Effects of wheat flour substitution with coffee peel powder on 

qualities of brownie 
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โสรจัวรชุม  อินเกต  และ  ผกาวด ี ภูจันทร* 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑบราวนี่ โดยใชผงเปลือกหุม
เมล็ดกาแฟทดแทนแปงสาลี ศึกษาองคประกอบทางเคมีและคุณภาพทางกายภาพ จากการผลิตผลิตภัณฑบราวนี่ทดแทนแปงสาลี
ดวยผงเปลือกหุมเมล็ดกาแฟในปริมาณ รอยละ 30 40 และ 50 (ของน้ําหนักแปงสาลี) จากนั้นทําการทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส 9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการ
ยอมรับโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 100 คน พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับ ผลิตภัณฑบราวนี่ทดแทนแปงสาลีดวยผง
เปลือกหุมเมล็ดกาแฟ รอยละ 40 มากที่สุด (p≤0.05) การศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวา มีความช้ืน รอยละ 17.57 เถา 
รอยละ 1.12 โปรตีน รอยละ 5.82 ไขมัน รอยละ 30.62 คารโบไฮเดรต รอยละ 44.87 ใยอาหารที่ไมละลายนํ้า(Insoluble 

dietary fiber) 0.87 กรัม ตอ 100 กรัมพลังงาน 478.34 กิโลแคลอร่ี ตอ 100 กรัม และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 197.65 ไมโคร
โมล โทรล็อกซ(trolox) ตอ 100 กรัม คุณภาพทางกายภาพพบวา มีคา L* a* b* เทากับ 26.05, 15.59 และ 9.94 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : แปงสาลี  บราวน่ี  ผงเปลือกหุมเมลด็กาแฟ  ใยอาหาร 

 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate consumer acceptance on brownie products which 

coffee peel powder was substituted for wheat flour. The study examined chemical compositions and 

physical qualities derived from the production of the brownie products substituting coffee peel powder 

for wheat flour which involved of wheat flour weight ratio including 30%, 40%, and 50%. Later, 9-point 

hedonic scale test was conducted taking observable characteristics; color, smell, taste, texture, and 

overall acceptance into account. After testing with 100 test candidates, the findings revealed that the 

majority of the consumers accepted the brownie product substituting coffee peel powder for wheat flour 
with 40% wheat flour weight ratio (p≤0.05). Its chemical compositions, the results indicated that had 
17.57% of moisture, 1.12% of ash, 5.82% of protein, 30.62% of fat, 44.87% of carbohydrate, 0.87 grams of 

dietary fiber, 478.34 kilocalories of energy per 100 grams, and 197.65 micromol Trolox per 100 grams 

antioxidants. Its physical qualities, the results indicated that had L* a* b* values of 26.05, 15.59 and 9.94, 

respectively. 
 

keywords : wheat flour,  brownie,  coffee peel power,  dietary fiber 
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมีเทนจากน้ํากากสาดวยการหมักรวมกับกากน้ําตาล 

Enhancement of methane production from vinasse by anaerobic co-digestion with 
molasses 

 
ชัชวินทร  นวลศรี*  นพรัตน  ตอยนอย  และ  จักรกฤช  ศรีละออ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : chatchawin.n@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแกสมีเทนจากน้ํากากสาโดยใชกระบวนการหมัก

รวมกับกากนํ้าตาล มีการแปรผันอัตราสวนของน้ํากากสาตอกากน้ําตาลและความเขมขนของสับสเตรทเร่ิมตนที่เหมาะสม 
สําหรับกระบวนการหมักแบบไรอากาศ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวากระบวนการหมักรวมระหวางน้ํากากสากับกากน้ําตาล
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตมีเทนและการกําจัดคาซีโอดี (COD) ใหสูงข้ึนเมื่อเทียบกับการใชน้ํากากสาเปน
สับสเตรทเพียงชนิดเดียว นอกจากน้ี การหมักรวมของน้ํากากสากับกากน้ําตาลยังเปนการชวยลดระยะพัก (Lag phase) ของ
จุลินทรียในกระบวนการหมักแบบไรอากาศใหสั้นลง สงผลใหอัตราการผลิตมีเทนสูงขึ้น โดยอัตราสวนของน้ํากากสาตอ
กากนํ้าตาล และความเขมขนของสับสเตรทเริ่มตนที่เหมาะสมท่ีสุด คือ 3:2 และ 10 g-VS/L ตามลําดับ ไดปริมาตรแกสมีเทน
สะสมและคาผลไดของมีเทนสูงที่สุดเทากับ 3,847 mL/L และ 385 mL/g-VS ตามลําดับ โดยมีประสิทธิภาพในการกําจัดคา 
COD สูงที่สุดเทากับ 91.59% 

 
คําสําคัญ : น้ํากากสา  กากนํ้าตาล  การหมักรวม  มีเทน  กระบวนการหมักแบบไรอากาศ 
 

Abstract 
The objective of this study was to enhance methane production from vinasse by anaerobic co-

digestion with molasses.  The optimum ratio of vinasse to molasses and substrate concentration were 

investigated.  Results revealed that the co-digestion of vinasse and molasses enhanced methane 

production efficiency and chemical oxygen demand (COD)  removal efficiency when compared to the 

mono-digestion of vinasse.  Moreover, the co-digestion of vinasse and molasses could shorten the lag 

phase of microbial in anaerobic digestion process. Thus the methane production rate was increased. The 

optimum ratio of vinasse to molasses and substrate concentration were 3:2 and 10 g-VS/L, respectively. 
The maximum cumulative methane production and methane yield of 3 ,8 4 7 mL/ L and 385 mL/ g-VS, 

respectively, were obtained as well as the highest COD removal efficiency of 91.59% was achieved.  
 
keywords : Vinasse,  Molasses,  Co-digestion,  Methane,  Anaerobic digestion 
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การวิเคราะหปริมาณเคอคูมินอยดในตัวอยางดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 
High performance liquid chromatographic determination of curcuminoids 

in various samples  
 

                         วิษณุ  ธงไชย1*  และ  สุวรรณา  ธงไชย2  
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  พิษณุโลก   

2โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  พิจิตร 
*corresponding author e-mail : wisanuthongchai@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

ไดพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงตรวจวัดดวยฟลูออเรสเซนตสําหรับวิเคราะหปริมาณเคอคูมิ
นอยดในพืชสมุนไพรและตัวอยางทางยา ไดนําตัวอยางมาทําการแยกสกัดดวยวัฏภาคของแข็ง และวิเคราะหดวย
คอลัมน Brownlee analytical C18 ที่ถูกซะดวยวัฏภาคเคลื่อนท่ีอะซิโตไนไทรตและ 0.1% กรดไตรคลอโรอะซิติก 
(40:60 โดยปริมาตร) ที่มีอัตราการไหล 1.5 มิลลิลิตรตอนาที ฉีดตัวอยางเขาสูระบบ 5 ไมโครลิตร ตรวจวัดดวยฟลูออ
เรสเซนตที่ความยาวคล่ืน ex 426 นาโนเมตรและ em 539 นาโนเมตร ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสมไดชวงความ
เขมขนที่เหมาะสมสําหรับวิเคราะหปริมาณเคอคูมินอยด 1-40 มิลลิกรัมตอลิตร มีคาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ 
0.9966-0.9972 ขีดจํากัดตํ่าสุดของการตรวจวัดไดเทากับ 16, 66 และ 33 เนกะกรัมตอมิลลิลิตร สําหรับ curcumin, 

demethoxycurcumin และ bisdemethoxycurcumin ตามลําดับ วิธีที่นําเสนอนี้เปนวิธีที่มีความรวดเร็วและงาย
ตอการแยกสําหรับวิเคราะหปริมาณเคอคูมินอยดในพืชสมุนไพรและตัวอยางทางยา  
 
คําสําคัญ : โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงตรวจวัดดวยฟลูออเรสเซนต   เคอคูมินอยด  พืชสมุนไพรและ
ตัวอยางทางยา 
 

Abstract 
 High Performance Liquid Chromatographic-fluorescence method was developed for 

determination of curcuminoids in medicinal plant and pharmaceutical samples. The sample was 

separated by solid phase extraction and analyzed on Brownlee analytical C18 using an isocratic 

elution consisting of acetonitrile and 0.1% trichloroacetic acid (40:60, v/v). The flow rate was kept 

at 1.5 mL min-1 and the sample volume was injected at 5 μL.  The florescence detector was 

measured at ex 426 nm and em 539 nm for curcuminoids.  The column temperature was 

maintained at a temperature of 30 oC.  Under the optimum conditions, curcuminiods could be 

determined within a concentration range of 1-40 mg L-1 which can be expressed by a correlation 

coefficient of 0.9966-0.9972. The quantification limit (LOQ) value was found to be 16, 66 and 33 ng 

mL-1 of curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin, respectively.  The proposed 
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method is relatively rapid and easy to perform for the separation for the determination of 

curcuminoids in medicinal plant and pharmaceutical samples. 
 
keywords : HPLC-fluorescence method,  curcuminoids,  medicinal plant and pharmaceutical 

samples 
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การออกแบบและสรางแมพิมพกัมม่ีเยลลี่ 
Design and fabrication of gummy jelly mold 

 
ธวัลรัตน  สัมฤทธ์ิ1*  กนกวรรณ  พรมจีน2  พัชราภรณ  อินริราย3  สุรินทราพร  ช่ังไชย4  และ  ธนากร  จันทรศรีชา5 

1,2,3,4คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
5คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail: thawanrat1212@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางแมพิมพกัมมี่เยลลี่ตนแบบและเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง
กายภาพระหวางกัมมี่เยลลี่ที่ผลิตดวยวิธีการเดิมและการผลิตดวยการใชแมพิมพ แมพิมพกัมมี่เยลลี่ประกอบดวย 2 สวนหลัก 
คือ ชุดโครงสรางเคร่ืองและแทนกดแมพิมพซึ่งใชหลักการทํางานแบบก่ึงอัตโนมัติ แมพิมพลักษณะวงกลมมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร สามารถพิมพกัมมี่เยลลี่ได 96 ช้ินตอครั้งตอถาด ผลการทดลองพบวาการใชแมพิมพสามารถผลิตกัมมี่
เยลลี่ไดรวดเร็วกวาวิธีการเดิมโดยมีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 91.80 หรือลดเวลามาตรฐานเฉลี่ยจาก 
273.19 วินาที เหลือ 22.40 วินาที คุณสมบัติทางกายภาพของกัมมี่ เยลลี่ที่ผลิตจากแมพิมพดีกวากัมมี่ เยลลี่ที่ผลิตจาก
กระบวนการเดิม ขนาดและรูปรางของกัมมี่เยลลี่ที่ไดจากการใชแมพิมพมีลักษณะเปนวงกลมสมํ่าเสมอกันซึ่งแตกตางจาก
วิธีการเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อยางไรก็ตามความหนาของกัมมี่เยลลี่จากการผลิตทั้ง 2 วิธีนั้นไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

คําสําคัญ : กัมมี่เยลลี่  แมพิมพ  การสราง 
 

Abstract 
 This research aims to design and construct the gummy jelly mold prototype.  The physical 

properties of the gummy jelly were investigated and compared between the original process and the 

mold prototype process. The gummy jelly mold prototype consists of two parts: the machine structure 

and pressed mold which can work semi-autometic.  The circular diameter of pressed mold was 15 mm 

and could produce the gummy jelly up to 96 pieces per pressed time. The results showed that the use of 

mold prototype could produce gummy jelly faster than the original process. The working efficiency 

increased to 91.8 percents and the average working time reduced from 273.19 sec to 22.40 sec.  In 

addition, the physical properties of gummy jelly from the mold prototype were better than the original 

process.  The size and shape of gummy jelly from the prototype were uniform in circular shape and 

significantly difference from the original process (p<0.05). Nevertheless, the thickness of gummy jelly from 

the two production methods was not significantly diffenrence (p>0.05). 
 

keywords : gummy jelly,  mold,  design and fabrication 
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ชาสมุนไพรอินทรีย 
Organic herbal tea 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชาภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรอินทรีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและอัตราสวนของหญาหวานท่ีเปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภค ศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดช่ัน คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย จากการพัฒนาผลิตภัณฑชา
สมุนไพรอินทรีย 4 สูตร การทดลอง ไดแก สูตรที่ 1 ชาวานรางจืด สูตรที่ 2 ชาวานรางจืดและใบเตยหอม สูตรที่ 3 ชาวาน
รางจืดและมะตูม สูตรที่ 4 ชาวานรางจืดและตะไคร พบวา ชาสมุนไพร สูตรที่ 2 ชาวานรางจืดและใบเตยหอม ไดรับคะแนน
ความชอบสูงสุด(p≤0.05) จากน้ันทําการเติมหญาหวาน 6 ระดับ คือ 0.1 กรัม, 0.2 กรัม, 0.3 กรัม, 0.4 กรัม, 0.5 กรัม และ 
0.6 กรัม ตอ น้ําชาสมุนไพรอินทรีย 150 มิลลิลิตร ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคโดยใชผูทดสอบ จํานวน 100 คน ทดสอบ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส พิจารณาทางดานลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม พบวา ผูบริโภคให
การยอมรับ ผลิตภัณฑชาวานรางจืดและใบเตยหอม หญาหวาน 0.6 กรัม มากที่สุด(p≤0.05) จากนั้นทําการศึกษาฤทธิ์การ
ตานออกซิเดช่ัน พบวา ผลิตภัณฑชาวานรางจืดและใบเตยหอม มีฤทธิ์การตานออกซิเดช่ันเทากับ 3668.49 ไมโครโมล 
โทรล็อก(Trolox) และมีคุณภาพทางจุลินทรียเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

 
คําสําคัญ : ชา  สมุนไพร  ผลิตภัณฑ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to determine the types and ratios of stevia accepted by 

consumers and to study antioxidant activity, physical quality and microbial quality from developing four 

formulas of organic herbal tea namely  1. Blue Trumpet Vine tea,  2. Blue Trumpet Vine and Pandan tea, 

3. Blue Trumpet Vine and Bagel tea and 4. Blue Trumpet Vine and Lemongrass tea. The results showed 

that the 2nd formula (Blue Trumpet Vine and Pandan tea) gained the highest preference score (p≤0.05). 
Then 6 different levels of stevia content were added into tea, namely 0.1 g, 0.2 g, 0.3 g, 0.4 g, 0.5 g and0.6 

g / 150 ml. of organic herbal tea. Consumer acceptance was studied by 100 tasters. Sensory evaluation 

was also conducted to consider appearance, color, flavor, taste and overall liking. The results indicated 

that the formula gained the highest acceptance was Blue Trumpet Vine and Pandan tea with addition of 

0.6 g stevia (p≤0.05). In addition, by studying antioxidant activity, the results showed that Blue Trumpet 

Vine and Pandan tea’ s antioxidant activity was 3668.49 Micromole Trolox and its microbial quality met 

community product standard. 
 

keyword : tea,  herbal,  product   



297

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

สมบัติเชิงหนาที่ของผงมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักและการใชเปนสารใหความคงตัวในไอศกรีมวานิลา 
Functional properties of basil seed (Ocimum canum Sims) mucilage powder and 

utilization as a stabilizer in vanilla ice cream 
 

ประเสริฐ  จรยิะเลอพงษ   และ  ธัชชพร  ไชยเจริญ* 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต  ภูเกต็ 
*corresponding author e-mail : tatcha.c@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะการสกัดมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลัก สมบัติเชิงหนาที่ และการใชเปนสารให
ความคงตัวในไอศกรีมวานิลลา โดยศึกษาอัตราสวนเมล็ดแมงลักตอน้ําในการสกัดที่ 3 ระดับ คือ 1 :10 1:20 และ 1:30 ที่
อุณหภูมิ 45 และ 60OC พบวา การสกัดดวยอัตราสวน 1:30 อุณหภูมิ 60OC ใหปริมาณผลผลิตมิวซิเลจสงูสุด รอยละ 15.25 มี
ปริมาณเสนใยสูงถึงรอยละ 82.08 สมบัติเชิงหนาที่พบวามีคาความสวาง (L*) ต่ํากวากัวรกัม  คาความสามารถในการอุมน้ํา 
71.03 กรัมน้ําตอกรัมตัวอยางแหง คาการดูดซับนํ้ามัน 4.35 กรัมน้ํามันตอกรัมตัวอยางแหง ซึ่งมากกวากัวรกัม และเมื่อใชเปน
สารใหความคงตัวในไอศกรีมวานิลลา พบวา เมื่อปริมาณของมิวซิเลจผงเพิ่มข้ึนไอศกรีมจะมีความหนืดสูงข้ึน อัตราการขึ้นฟู 
(%overrun) และการละลายลดลง และมีปริมาณเสนใยเพิ่มขึ้น ดานประสาทสัมผัส พบวา มิวซิเลจมีผลใหไอศกรีมมีเนื้อสัมผัส
ดีขึ้น มีคะแนนความชอบโดยรวมเพ่ิมขึ้น ซึ่งปริมาณมิวซิเลจผงที่เหมาะสม คือ รอยละ 0.15 
 
คําสําคัญ : มิวซิเลจ  เมล็ดแมงลัก  สารใหความคงตัว  ไอศกรีม 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the extraction conditions  of mucilage from hairy basil 

seeds, functional properties and utilization as a stabilizer in vanilla ice cream.  Study of extraction 

conditions were comprised of 2 factor ; the 3 ratio of hairy basil seeds : water (1:10, 1:20 and 1:30) and 2 

extraction temperature (45OC and 60OC). The optimum condition obtained from this study was hairy basil 

seeds : water ratio of 1:30 at 60OC extraction temperature. This condition provided the highest mucilage 

yield, 15.25% of dry weight, with 82.08% of crude fiber. The mucilage powder had lower lightness value 
(L*) than guar gum. Water holding capacity (71.03 g water/g dry sample) and oil absorption (4.35 g oil/g 

dry sample) of mucilage powder were higher than guar gum. The findings of mucilage, used as a stabilizer 

in vanilla ice cream, are that increasing in mucilage power amount resulted in increasing of viscosity and 

fiber content, but decreasing in % overrun and melting time of ice cream.  The sensory evaluation 

indicated that mucilage favored in better feature of all aspects of ice cream and increased overall liking 

score. The appropriate content of mucilage powder was 0.15 %. 
 
keywords : mucilage,  hairy basil seeds (Ocimum canum Sims),  stabilizer,  ice cream 
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ผลของการทดแทนแปงสาลีบางสวนดวยแปงขาวไรซเบอรี่ตอคุณภาพของหม่ันโถว 
Effect of partial substitution of wheat flour with riceberry flour on quality of Mantou  

 
สุพัตรา  หวามาก  วนิดา  ชวยเรอืง  และ  ธัชชพร  ไชยเจริญ*  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏภเูก็ต ภเูก็ต 
*corresponding author e-mail : tatcha.c@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

ขาวไรซเบอรี่เปนพันธุขาวท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณสมบัติเดนทางดานโภชนาการ คือ มีสารตานอนุมูลอิสระ รวมทั้ง
เปนแหลงของเหล็ก แคลเซียม และวิตามินอี เม่ือนํามาใชทดแทนในการผลิตหมั่นโถวซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาทาง
โภชนาการนอย โดยแปรปริมาณในการทดแทนที่รอยละ 0 (ชุดควบคุม) 5 10 15 และ 20 ของนํ้าหนักแปง พบวาหมั่นโถวที่
ทดแทนดวยแปงขาวไรซเบอร่ีรอยละ 15 ไดรับคะแนนประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสในทุก ๆดานสูงที่สุด ในดาน
คุณภาพของหม่ันโถว พบวา หมั่นโถวท่ีทดแทนดวยแปงขาวไรซเบอรี่รอยละ 15 มีปริมาณเถาและเสนใยสูงกวาชุดควบคุม แต
มีปริมาณโปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรตต่าํกวาชุดควบคุม ในดานการตานอนุมูลอิสระ พบวา หมั่นโถวที่ทดแทนดวยแปงขาวไรซ
เบอร่ีรอยละ 15 มีคาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ 0.25 mg trolox equivalent/g เมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH ซึ่งมีคาสูงกวา
ชุดควบคุมที่มีคา 0.026 mg trolox equivalent/g  

 

คําสําคัญ : ขาวไรซเบอรี่  หมั่นโถว  การตานอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 Riceberry, a rice cultivar, developed for outstanding nutritional features, contains an antioxidant, 

sources of iron, calcium and vitamin E. Using riceberry flour to partially substitute wheat flour in ManTou,  

low nutritional value,  was conducted. Wheat flour was replaced with riceberry flour in the following ratio 

;  0%  (control) , 5% , 10% , 15%  and 20%  (by total weight of flour) . The result showed that ManTou, 

produced with 15%  of riceberry flour, provided the highest sensory evaluation score. In term of quality 

product, it found that Mantou made with 15%  riceberry flour had greater ash and crude fiber contents 
than control,  but lower protein, fat and carbohydrate contents than control. The DPPH radical scavenging 

activity of 15% riceberry flour Mantou (0.25 mg trolox equivalent/g) was higher than control (0.026 mg trolox 

equivalent/g). 
 

keywords : riceberry,  Mantou,  antioxidant 
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การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพร 
The development of herb chili sauce product 

 
ภัทรานิษฐ  จิตรําพึง  สุรัมภา  เทพทองดี  วรวุฒิ  นาคแกว  กุลชญา  สิ่วหงวน  และ  ผกาวดี  ภูจันทร* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Pakawadee@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

        การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพรครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริก ศึกษาองคประกอบทางเคมี 
จุลินทรีย และคุณภาพทางกายภาพ ทําการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกโดยการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ดีปลี กระชายดํา ลูกใต
ใบ ในปริมาณ รอยละ 0, 5, 10 และ 15 (ของน้ําหนักวัตถุดิบทั้งหมด) จากนั้นทําการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
ดวยวิธีการทดสอบแบบ 9 Point Hedonic Scale พิจารณาทางดาน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํานวน 100 คน พบวา ผูบริโภคใหคะแนนการยอมรับของผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพร เสริม
ดีปลี รอยละ 5 มากท่ีสุด (p≤0.05) จากนั้นทําการศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวา ผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพรเสริมดีปลี 
รอยละ 5 มีโปรตีน รอยละ 33.30 คารโบไฮเดรต รอยละ 21.35 ไขมัน รอยละ 11.62 ความช้ืน รอยละ 19.97 เถา รอยละ 
13.76 พลังงาน รอยละ 323.18 ตอ 100 กรัม และมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ 136.56  ไมโครโมล โทรล็อก(Trolox) ตอ 100 
กรัม จากการศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย พบวา ผลิตภัณฑ มีคุณภาพทางจุลินทรียเปนไปตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑชุมชน 
คุณภาพทางดานกายภาพ พบวา ผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพร มีคาสี L* a* b* เทากับ 39.00, 11.73 และ 3.97 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : สมุนไพร  น้ําพริก  ผลิตภณัฑ 
 

Abstract 

        This development of herb chili sauce product aims to develop the chili sauce product, study the 

chemical composition, microorganism, and physical quality. Chili sauce product is developed by adding 3 

herbs, Long pepper, Black Galingale, Phyllanthus niruri which the different proportion of 0%, 5 %, 1 0%, 

and 15% (by mass). Then, test the sensory evaluation and consumer acceptance by using 9 Point Hedonic 

Scale. The considered criteria are appearance, color, smell, taste, texture, and overall liking. The samples 

are 100 customers. It is found that customers accept Long pepper chili sauce product at the highest 
which equal to 5% (p≤0.05). Then, study the chemical composition and it is found that 5%- Long pepper 

chili sauce contains 33.30% of protein, 21 .35 % of carbohydrate, 11 .62 % of fat, 19 .97 % of moisture, 

13.76% of ash, 323.18 Calorie per 100 grams, and equivalent antioxidant capacity 136.56 Trolox per 100 
grams. From the study of microbiological quality, it is conformed to the standard of community product. 

For the physical quality, the color value of herb chili sauce product or L* a* b* equal to 39.00, 11.73 and 

3.97 respectively.  

  

keywords : herb,  chili sauce,  product 



300

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

  ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบนอยหนา และใบสาบเสือในการควบคุมหนอนใยผัก                       
The efficiency of crude extracts from Leaves of Annona squamosa L. and 

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.) for control of Plutella xylostella L. 
 

พัชราวรินทร  เรือนโต*  สุชาดา  แกวตา  และ  เสาวลักษณ  ชาญเช่ียว 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  เชียงราย 

*corresponding author e-mail : p.ruanto@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารสกัด จากใบนอยหนาและใบสาบเสือตอการปองกันกําจัดหนอน
ใยผัก ในรูปของสารฆาและหยุดการเจริญเติบโต โดยการเตรียมสารสกัดหยาบดวยแอลกอฮอล 95% แลวจึงนํามาทดสอบ
ประสิทธิภาพกับหนอนวัยที่ 2 และ 3 โดยวิธีการจุมใบพืชในสารสกัดที่ระดับความเขมขน 0%, 1%, 5%, และ10% w/v 

พบวา ภายใน 24 ช่ัวโมง สารสกัดจากใบนอยหนามีประสิทธิภาพในการฆาหนอนใยผักสูงกวาสารสกัดจากใบสาบเสือ ท่ีความ
เขมขน 10, 5 และ 1% w/v โดยทําใหหนอนใยผักมีอัตราการการตาย เทากับ 100.0, 66.7 และ 23.1% ตามลําดับ  และสาร
สกัดจากใบนอยหนามีประสิทธิภาพในการหยุดการเขาดักแดและเขาสูตัวเต็มวัยมากกวาสารสกัดจากใบสาบเสือ ที่ความ
เขมขน 10 และ 5% w/v มีประสิทธิภาพหยุดการเจริญเติบโตมากท่ีสุด โดยหนอนใยผักมีอัตราการรอดชีวิตเขาสูดักแดและ
เขาสูตัวเต็มวัยคือ 0%    

 

คําสําคัญ : หนอนใยผัก  นอยหนา  สาบเสือ   
 

Abstract 

This research aimed to study the effect of crude extracts from leaves o f sugar apple (Annona 
squamosa L.) and Siam weed (Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.) against diamondback moth 
larvae (Plutella xylostella L.) in the forms of killing and growth inhibition substances. The crude ethanolic 

extracts of plant leaves were prepared then tested with the diamondback moth at  2nd and 3rd instar 

lavae by dipping leaf method at different extract concentrations of 0,, 5 and 10% W/V. It was found that 

within 24 hours, the extracts from sugar apple were more effective in killing moth larvae.   At 

concentrations of 10, 5 and 1, the mortality rates were 100.0, 66.7 and 23.1% , respectively. It was also 

more effective in inhibition of entering the pupa and adult stages. At concentrations of 10 and 5% , the 

survival rate to enter into pupa and adult stage was 0%.  
 

keywords : diamondback moth,  sugar apple,  Siam weed 
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การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร : กรณีศึกษากองกลางสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 
Evaluation of carbon footprint for organization : a case study of central affairs division, 

President Office, Pibulsongkram Rajabhat University. 
 

เบญจรตัน  หอมสมบัติ*  และ  อรชร  ฉิมจารย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : benjarat.h@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของหนวยงานกองกลางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทําการเก็บขอมูลกิจกรรมยอนหลังตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จาก
หนวยงานกองกลาง ซึ่งมีทั้งหมด 6 หนวยงาน (งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผูบริหาร งานอาคารสถานท่ี งานสภา
มหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ และงานสวัสดิการ) และบุคลากรจํานวน35 คน ผลการศึกษาพบวาหนวยงานของกองกลางมี
การปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 451.75 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอปโดยมาจากการกิจกรรมการใชไฟฟาสูงที่สุด 
คิดเปนปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 252.63 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป รองลงมาไดแก กิจกรรมการ
ใชเชื้อเพลิงเทากับ 157.40ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป กิจกรรมการเดินทางไปกลับระหวางที่พักกับสํานักงานเทากับ 
28.96 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอปและกิจกรรมอ่ืนๆที่เหลือคิดเปน 12.76 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป
ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : การปลอยกาซเรือนกระจก  คารบอนฟุตพริ้นทขององคกร  มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม 

 

Abstract 
 This study aims to evaluated carbon footprint of Central Affairs Division, President Office, 

Pibulsongkram Rajabhat University.  The activity data were collected from 6 divisions ( General 

Administration Work, Executive Secretary Work, Buildings Section, University Council Work and Public 

Relations Work)  and 35 staffs in Central Affairs Division on the basis of calendar year in October 2015 to 

September 2016.  The results showed that the carbon footprint of Central Affairs Division has equal 

greenhouse gas emissions 451.75 tCO2e/yr. The electricity consumption was the major source of greenhouse 

gas emission, (252.63 tCO2eq/yr), followed by fuel consumption (157.40 tCO2eq/yr), staff daily commuting 
(28.96 tCO2eq/yr) and other activities (12.76 tCO2eq/yr), respectively. 
 
keywords : greenhouse gas emission,  carbon footprint for organization,   Pibulsongkram Rajabhat 

University 
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การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรแผนอบกรอบ 
Developing crispy herbal snack products 

 
ณัฏฐณิชา  รัตนจันทร  ศริิลักษณ  บุญแกว  ไพศาล  คงสวัสดิ์  โสรจัวรชุม  อินเกต  และ  ผกาวดี  ภูจันทร* 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 
        การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรแผนอบกรอบคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและอัตราสวนของแปงสาลีที่เปนตัว
ประสานในการขึ้นรูป ศึกษาองคประกอบทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย  จากการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรแผนอบกรอบ โดยการนําผักและสมุนไพรพื้นบาน 6 ชนิด ไดแก ใบกะเพรา ใบโหระพา ใบคะนา ใบตําลึง ใบแมงลัก 
และ ใบผักแพว นํามาปรุงรส ทําการศึกษาการยอมรับของผูบริโภค จํานวน 100 คน พบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบ 
ผลิตภัณฑใบกะเพราแผนอบกรอบมากท่ีสุด จากการศึกษาปริมาณของแปงสาลี รอยละ 20 25 และ 30 (ของน้ําหนักสมุนไพร
ทั้งหมด) ทําการศึกษาการยอมรับของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบ ผลิตภัณฑใบกะเพราแผนอบกรอบท่ีเสริม
แปงสาลีในปริมาณ รอยละ 25 มากที่สุด(p≤0.05) จากการทดสอบองคประกอบทางเคมี พบวา ผลิตภัณฑใบกะเพราแผนอบ
กรอบใน 100 กรัม มีความช้ืน รอยละ 3.74  เถา รอยละ 3.83 โปรตีน รอยละ 13.84 ไขมัน รอยละ 6.58 คารโบไฮเดรต รอย
ละ 72.01 ใยอาหาร 8.22 กรัม พลังงาน 402.62 กิโลแคลอรี่ และฤทธิ์ตานออกซิเดช่ัน 421.88 ไมโครโมล โทรล็อก (trolox) 
คุณภาพทางกายภาพ พบวา ผลิตภัณฑใบกะเพราแผนอบกรอบ มีคา L* a* b* เทากับ 42.48, 15.01 และ 2.16 ตามลําดับ 
และมีคุณภาพทางจุลินทรียเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  
 
คําสําคัญ : ผักแผน  สมุนไพร  ผลิตภัณฑ 
 

Abstract 
        The objectives of this study were to investigate types and ratios of wheat flour as a binder in 

forming and to study chemical composition, physical quality and microbial quality from developing crispy 

herbal snack products. In this study, six types of herbs were used including holy basil leaves, basil leaves, 

Chinese kale leaves, ivy gourd leaves, lemon basil leaves, and Vietnamese Coriander leaves. The product 

acceptance was tested by 100 consumers. The results showed that holy basil crispy snack had the highest 

preference. By studying the content of wheat flour at different level: 20%, 25%, and 30% (of total herb 

weight), it was found that holy basil crispy snack with 25% wheat flour had the highest preference score 

(p≤0.05). By testing chemical composition, it was found that 100 gram of holy basil crispy snack contained 

3.74% moisture, 3.83% ash, 13.84 % protein,  6.58 % fat, 72.01 % carbohydrate, 8.22 grams fiber, 402.62 

kilocalories energy, and  421.88 Micromole Trolox antioxidant activity. In terms of physical quality, L * a * 
b * of holy basil crispy snack were  42.48, 15.01 and 2.16 , respectively. Besides, microbial quality met the 

community product criteria. 
 

keywords : crispy vegetable,  herb,  products 
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ผลของการเสริมแปงใยอาหารสูงตอสมบัติของเสนขนมจีนอบแหง 
Effects of the addition of high fiber flours on the properties of dried “Kanom Jeen” 

 
พรทิพย  เหลาทองสาร*  คงศักดิ์  ศรีแกว  และ  ชุติมา  เลิศลักษมี 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : pornthip.l@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสริมแปงใยอาหารสูง 3 ชนิด โดยเปนแปงจากธรรมชาติ 2 ชนิด ไดแก 
แปงกลวยดิบและแปงหัวพุทธรักษา เปรียบเทียบกับแปงใยอาหารสูงทางการคา 1 ชนิด ไดแก Hi-maize® 260 โดยทําการเติม
ลงไปในแปงผสมสําหรับทําขนมจีน ที่ระดับรอยละ 0 (Control), 5, 10 และ 20 ของน้ําหนักกอนแปง จากนั้นตรวจสอบ
สมบัติทางกายภาพ สมบัติการหุงตม องคประกอบของสตารช อัตราการยอยสตารช และสมบัติทางประสาทสัมผัส ผลพบวา
การเสริมแปงใยอาหารสูงทั้ง 3 ชนิด มีผลกระทบตอสมบัติของเสนขนมจีนที่ได โดยจะทําใหเสนขนมจีนมีสีเปลี่ยนไป คา aw 

ไมเปลี่ยนแปลง การเติมแปงใยอาหารสูงทุกชนิดชวยปรับปรุงสมบัติการหุงตม ทําใหคารอยละนํ้าหนักท่ีไดจากการตมเพิ่มมาก
ขึ้น มีปริมาณสตารชตานทานการยอยเพิ่มขึ้นและลดอัตราการยอยสตารช ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสในภาพรวมพบวา
ผูบริโภคชื่นชอบเสนขนมจีนที่มีการเสริม Hi-maize® 260 มากกวา แปงหัวพุทธรักษา และแปงกลวยตามลําดับ ระดับการเติม 
Hi-maize® 260 ที่เหมาะสมคือรอยละ 20  
 
คําสําคัญ : ขนมจีนอบแหง  ใยอาหาร  แปงดัดแปร  
 

Abstract 
 This research aimed to study the effects of the addition of high fiber flours including those from 

natural sources (raw banana and canna flours) and a commercial modified starch (Hi-maize® 260) on the 

properties of dried “ Kanom Jeen” . Each high fiber source was added to the based mixtures for “ Kanom 

Jeen” at 0 (control), 5, 10, 20 % wet basis, respectively. Physical and cooking properties, starch composition, 

starch digestion rate and sensory evaluation of the products were examined. It was found that the addition 

of all high fiber ingredients affected the properties of “ Kanom Jeen” . They induced the color changes, 

improved cooking properties by enhancing the cooking yields.  In addition, the addition of high fiber 

ingredients increased resistant starch content and retard starch digestion rate. Sensory evaluation suggested 

that consumers preferred the products added with Hi-maize® 260, more than canna and raw banana flours, 

respectively. The suitable level of Hi-maize® 260 was found to be 20%.    
 
keywords : dried “Kanom Jeen”,  fiber,  modified starch 
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การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและแรธาตุของขาวก่ําถานและขาวหอมดอย: ขาวพื้นเมืองในจังหวัด
เชียงราย 

Analysis of nutrition composition and minerals of Khum Than Rice and Hom Doi Rice : 
Local Rice in Chiang Rai Province 

 

                         ณัตฐิยา  ชัยชนะ  
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  เชียงราย   

*corresponding author e-mail : natthiya.cha@crru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาทางโภชนาการและแรธาตุของขาวก่ําถานและขาวหอมดอย ขาวทั้ง 2 สาย
พันธุเปนขาวพื้นเมืองที่พบในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยไดทําการศึกษาคุณคาทางโภชนาการ  (โปรตีน ไขมัน 
คารโบไฮเดรต ใยอาหารและเถา) และแรธาตุ (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก 
แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และกํามะถัน) ผลการศึกษาพบวา ขาวก่ําถานและขาวหอมดอย พบปริมาณโปรตีน (9.09 

และ 9.00 กรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักแหง) ไขมัน (2.91 และ 6.69 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง) แคลเซียม (0.27 และ 0.26 
กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง) และฟอสฟอรัส (0.41 และ 0.47 กรัมตอ 100 กรัมน้ําหนักแหง) ที่สูงกวาที่พบในขาวสายพันธุ
อื่นๆ 
 

คําสําคัญ : ขาวก่ําถาน  ขาวหอมดอย  คุณคาโภชนาการ  แรธาตุ  
 

Abstract 

 This research was purpose to study the nutrition composition and minerals of Khum Than rice 

and Hom Doi rice. Both of rice was found in Chiang Saen district, Chiang Rai province. The research was to 

investigate the nutrition composition (protein, lipid, carbohydrate, fiber and ash) and minerals (nitrogen, 

phosphorus, potassium, sodium, calcium, magnesium, iron, manganese, copper, zinc, boron and sulfur) . 
The result revealed that Khum Than rice and Hom Doi rice provided the higher amount of protein (9.09 

and 9.00 g/ 100g dry weight), lipid (2.91 and 6.69 g/ 100g dry weight), calcium (0.27 and 0.26 g/ 100g dry 

weight) and phosphorus (0.41 and 0.47 g/ 100g dry weight) when compared with the other species. 
  
keywords : Khum Than rice,  Hom Doi rice,  nutrition composition,  minerals 
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การใชน้ํากากสาเปนตัวประสานในกระบวนการผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดและเปลือกขาวโพด 
Using vinasse as binder in biochar briquette production from corn cob and corn husk 

 

ชัชวินทร  นวลศรี*  วิลาวรรณ  พดัเถ่ือน  และ  จักรกฤช  ศรีละออ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : chatchawin.n@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 แปงมันสําปะหลังเปนตัวประสานท่ีนิยมใชในกระบวนการผลิตถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แต
อยางไรก็ตาม การใชพืชอาหารเพื่อนํามาผลิตพลังงานอาจเปนสาเหตุใหเกิดการขาดความสมดุลระหวางความตองการอาหาร
และพลังงาน ดังน้ัน การผลิตถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใชวัสดุประสานชนิดอื่นทดแทนแปงมัน
สําปะหลังจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยในการแกปญหาได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดและ
เปลือกขาวโพด โดยใชน้ํากากสาเปนตัวประสานทดแทนแปงมันสําปะหลัง มีการแปรผันอัตราสวนของซั งขาวโพด เปลือก
ขาวโพด และน้ํากากสา เพื่อหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของถานอัดแทงตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนประเภทถานอัดแทง (มผช. 
238/2547) ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนของซังขาวโพด เปลือกขาวโพด และนํ้ากากสา ที่เหมาะสมที่สุด คือ 3:7:10 ถานอัด
แทงที่ไดมีลักษณะทางกายภาพ คาความรอน ความช้ืน และลักษณะการติดไฟ เปนไปตาม มผช. 238/2547 คาความรอนของ
ถานอัดแทงที่ไดมีคาเทากับ 6,415 แคลอรีตอกรัม ซึ่งสูงกวาถานอัดแทงที่ใชแปงมันสําปะหลังเปนตัวประสาน เนื่องจากน้ํา
กากสามีคาความรอนที่สูงกวาแปงมันสําปะหลัง ดังนั้น น้ํากากสาจึงเปนตัวประสานอีกชนิดหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอการ
นํามาใชในกระบวนการผลิตถานอัดแทงจากเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

 

คําสําคัญ : น้ํากากสา  ซังขาวโพด  เปลือกขาวโพด  ถานอัดแทง 
 

Abstract 
 Cassava starch have been mostly used as binder in biochar briquettes production from agricultural 

residues.  However, the uses of food crops for energy production may cause the lacks of balancing in food 

requirements and energy demand. Then the production of biochar briquettes from agricultural residues using the 

other binders instead of cassava starch could be the way to solve the problems. The objective of this study was 

to produce biochar briquettes from corn cobs and corn husks by using vinasse as a binder instead of cassava 

starch. The ratios of corn cob, corn husk, and vinasse were optimized in order to obtain a suitable ratio of biochar 

briquette according to Thai Community Product Standards (TCPS 238/2547) . Results revealed that the optimum 

ratio of corn cob, corn husk, and vinasse was 3:7:10. The physical properties, heating value, moisture content, and 

flame characteristics of obtained biochar briquettes were accorded to TCPS 238/ 2547.  Heating value of the 

obtained biochar briquettes was 6,415 cal/g which was higher than the biochar briquettes with cassava starch as a 

binder.  This is because the heating value of vinasse was higher than cassava starch.  Therefore, vinasse was 

another suitable binder for using in the biochar briquettes production from agricultural residues.  
 

keywords : vinasse,  corn cob,  corn husk,  biochar briquette 

 



306

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การบําบัดน้ําเสียจากฟารมสุกรดวยวิธีเกษตรปลอดภัย 
Wastewater treatment from swine farms with agricultural safety 

 
อัษฎาวุธ  สนั่นนาม*  ณิฐิมา  เฉลมิแสน  คชรัตน  ทองฟก  สมบัติ  พนเจริญสวัสดิ์   
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บทคัดยอ 

ปจจุบันฟารมเลี้ยงสุกรที่ไมมีบอกาซชีวภาพมกัจะประสบปญหาทางดานการสขุาภิบาล กอใหเกิดมลภาวะเปนพิษตอ
สภาพแวดลอม บริเวณรอบๆ ฟารมไมวาจะเปนนํ้าเสีย มูลสุกร และกลิ่น ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ คือ เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียจากฟารมสุกรโดยใชน้ําหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอล  วิธีการศึกษา กลุมที่ 1 บําบัดน้ําเสีย
ดวยน้ําหมักชีวภาพ กลุมที่ 2 บําบัดน้ําเสียดวยอีเอ็มบอล สุมเก็บตัวอยางน้ําเสียจากฟารมสุกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก จากบอน้ําทิ้งของฟารมทั้งหมด 5 จุด แลวนําตัวอยางน้ําเสียแตละจุดมาผสมกัน สุมเก็บตัวอยางน้ํา
เสียกอนการบําบัด (วันที่ 0) หลังจากบําบัด 7 และ 14 วัน หลังจากนั้นนําตัวอยางน้ําเสียมาวัดความเปนกรดเปนดาง (pH), 
วิ เคราะห บี โอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand ; BOD) , ซี โอ ดี   (Chemical Oxygen  Demand ; COD), สาร
แขวนลอย (Suspended  solids ; SS) และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total  Kjeldahl  Nitrogen ; TKN) พบวา หลังจาก
การบําบัดน้ําเสียจากฟารมสุกร โดยการเติมน้ําหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลลงไป 14 วัน        ในกลุมที่เติมน้ําหมักชีวภาพ ยัง
มีคา COD และ SS เกินกวาคามาตรฐานนํ้าทิ้งจากฟารมสุกร แตสิ่งที่เห็นไดชัดเจนก็คือ คา BOD, COD, SS และ TKN นั้นมี
คาลดลง จากคานํ้าเสียฟารมสุกรกอนการบําบัด สวนกลุมที่ใชอีเอ็มบอลเติมลงไปเพื่อใชในการบําบัดน้ําเสียนั้น พบวา ทุกคา
ดรรชนีท่ีวัดนั้นอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด   จึงสรุปไดวา การใชน้ําหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอล มีประสิทธิภาพในการบําบัด
น้ําเสียจากฟารมสุกรได แตจะตองใชอยางตอเนื่อง เพราะจะทําใหจุลินทรียทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําสําคัญ : น้ําหมักชีวภาพ  อีเอ็มบอล 
 

Abstract  
 Recently, swine farms without biogas wells often face with sanitation problems, which contribute 

to environmental toxicity around the farms such as wastewater, manure and smell.  Therefore, the 

objective of this study was to study the efficiency of bio-fermented water and EM ball on swine’s farm 

wastewater treatment.  The experiment was divided into two groups by the first group was wastewater 

treated by bio-fermented water and the second group was wastewater treated by EM ball. Wastewater 

was randomly sampled from swine farm at Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok for 

totally 5 points and then mixed each of the wastewater samples. Samples of wastewater were collected 

at 0, 7 and 14 days before treatment. Samples were taken to measure pH, Biochemical Oxygen Demand 

(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solids (SS) and total nitrogen (Total Kjeldahl Nitrogen; 

TKN).  The result showed that, at 14 days after treatment by bio-fermented water, the index values of 

COD and SS were still higher than standard of wastewater from swine farms. However, it was clearly seen 
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that the index values of BOD, COD, SS and TKN were declined from the beginning before treatment. For 

EM ball treatment, all index values indicated that there were under standard of wastewater. Hence, bio-
fermented water and EM ball can be used to treat the wastewater from swine farms effectively, but it 

needs to be used continuously. 
 

keywords : bio-fermented water,  EM ball 
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การพัฒนาระบบเว็บไซตโครงการและประชาสัมพันธขาวสาร กรณีศึกษาหมูบานหนองกลด จ.พิจิตร 
Development of project website system and news release for public relation: a case 

study of mooban Nong Klot, Phichit Province. 
    

อมิตตา  คลายทอง*  และ  นายธานินทร  คุยศรี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบพัฒนาเว็บไซตโครงการและประชาสัมพันธขาวสาร หมูบานหนองกลด ผูวิจัย
ไดออกแบบเว็บไซตดวยใชภาษา PHP และ มี MySQL เปนระบบการจัดการฐานขอมูล โดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ คนหา 
แกไขและจัดเก็บ ขอมูลขาวสาร ขอมูลสถานท่ีสําคัญ ขอมูลทําเนียบบุคลากร ขอมูลสาระนารู ขอมูลคํานําหนา ขอมูลโครงการ 
ขอมูลรายการคาใชจาย ขอมูลการรองทุกข ขอมูลแจงผลการจัดการขอรองทุกข ขอมูลผูใชระบบ  ซึ่งชวยใหการจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบและลดการสูญหายของขอมูล สามารถเรียกดูรายงานผลการดําเนินโครงการประจําปได โดยสถิติที่ใชคือ 
คาเฉลี่ย รอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตโครงการและประชาสัมพันธ
ขาวสาร กรณีศึกษา หมูบานหนองกลด จ .พิจิตร พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในเว็บไซตโครงการและประชาสัมพันธขาวสาร 
กรณีศึกษา หมูบานหนองกลด จ .พิจิตร ในระดับมากท่ีสุด  เนื่องจากเว็บไซตฯจัดการขอมูลตางๆไดถูกตอง รวดเร็ว มี
คําอธิบายและแบบอักษรที่ใชชัดเจน งายและเหมาะสม ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลในโปรแกรมมีความถูกตอง แมนยํา 
นาเชื่อถือและปลอดภยั 

 
คําสําคัญ : โครงการ  เว็บไซต  การรองทุกข  ขาวสาร  ประชาสัมพันธ  
 

Abstract 
The objective of this research is to develop a website for the project and news release of 

Mooban Nong Klot. The author designed the system using PHP and MySQL as a database management 

system.  The designed system allows news information, landmark information, personnel directory 

information, knowledge information, prefix information, project information, expense item information, 

petition information, notice of complaint handling information, and system users’  information to be 

added, deleted, modified, searched and stored. This helps keep data organized, reduce data loss and the 

user can browse the annual project report. The results of the user satisfaction evaluation of a Website is 

considered with the average, percentile and standard deviation of satisfaction for Project and News 

Release: A Case Study of Mooban Nong Klot, Phichit Province show that the users are satisfied with the 

system at the highest level. The website manages the information quickly and accurately. The description 

and font type used on the website are clear, easy and proper. The results of processing in the program 

are accurate, reliable and secure. 
 
keywords : project,  website,  complaints,  news,  public relations 
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ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Survey and morphological study of Diospyros decandra Lour. 
in Mueang District, Phitsanulok Province 
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*corresponding author e-mail : kanjanawongkuna@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 การสํารวจและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของตนจันในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยดําเนินการต้ังแต
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดําเนินการเก็บตัวอยาง ตรวจสอบเอกลักษณพรรณไม เพื่อความถูกตองของชนิด 
และวาดภาพลายเสนแสดงโครงสรางสวนตางๆ และจัดทําฐานขอมูลพรรณไมสําหรับอําเภอเมืองพิษณุโลกเก็บตัวอยางท้ังหมด
93 ตัวอยาง จาก 20 ตําบล โดยพบตนจันในเขตตําบลวังน้ําคูมากท่ีสุดจํานวน 10 ตน รองลงมา คือ ตําบลในเมือง 9 ตน วัด
พริก 8 ตน และนอยที่สุด คือ ทาโพธิ์และบึงพระโดยพบตําบลละ 1 ตน พบวา ตนจันถึงรอยละ 95.7 ที่มีลําตนสูงเฉลี่ย
มากกวา 10 เมตร และมีเสนรอบวงของลําตนในระดับอกเฉลี่ย 2.22 เมตร ชวงการติดดอกออกผลระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม 
 
คําสําคัญ : สัณฐานวิทยา  จัน  พิษณุโลก 

 

  Abstract 
 A field survey and morphological study on Golden apple (Diospyros decandra Lour.) in Mueang 

District, Phitsanulok Province was conducted from May to July, 2017. Specimens were collected, identified 

and illustrated and a database was created for future reference. Ninety-three specimens were collected 

from 20 sub-districts. The highest number of Golden apple tree was found in Wongnumku sub-district (10 

trees), followed by Mueang (9 trees) and Wat Phrik sub-districts (8 trees). While Tha Pho and Bueng Phra 

sub-districts showed the lowest number of golden apple tree (one each). It  w a s  found that 95.7% of  

Golden apple trees were more than 10 meters in height and 2.22 meters in Circumference at Breast 

Height. The period between blossom and fruit harvest was May to July. 
 
keywords : morphology,  golden apple,  Diospyros decandra,  Phitsanulok 



310

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพือ่การพัฒนาอยางย่ังยืน” 
 

การศึกษาการจัดการและองคประกอบขยะมูลฝอยจากตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค 
Study on municipal solid waste management and waste composition from flea market 

in Nakhon Sawan city Municility 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 
corresponding author e-mail : c_dieo_11@hotmail.com 

  
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ศึกษาการจัดการและองคประกอบของขยะมูลฝอยจากตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค  โดยทําการสุมเก็บตัวอยางขยะมูลฝอยจากตลาดนัด 6  ตลาดนัด จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน
พฤษภาคม และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ไดแก ตลาดนัดการเคหะ ตลาดนัดโคงตาเพ็ง ตลาดนัดถนนคนเดิน ตลาด
นัดคายจิรประวัติ(เย็น) ตลาดนัดคายจิรประวัติ(เชา)  และตลาดนัดศรีนคร จากการศึกษาพบวาตลาดนัดท่ีมีปริมาณขยะมาก
ที่สุดคือ ตลาดนัดการเคหะ ตลาดนัดคายจิรประวัติ(เย็น)  และตลาดนัดคายจิรประวัติ(เชา) ตามละดับ  และเมื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหหาองคประกอบขยะมูลฝอยท้ัง 2 ครั้ง พบวาสวนใหญคือขยะเปยกที่มาจากการขายอาหารสดและอาหารสําเร็จรูปที่
ขาดการจัดการที่ถูกวิธี มีเพียงตลาดนัดศรีนครและตลาดนัดถนนคนเดินที่เนนการคาขายในรูปแบบเสื้อผาและสินคาแฟช่ันตาง 
ๆ จึงทําใหขยะที่พบเปนประเภทขยะแหงที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอกีหากมีการจัดการท่ีดี  

 

คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย  ตลาดนัด  เขตเทศบาลนครนครสวรรค 
 

Abstract 
  This Study focused municipal solid waste management and waste composition from flea market 

in Nakhon Sawan city Municility, Amphoe Muang Nakhon Sawa, Nakhon Sawan province, By random 

sampling  of solid waste from 6 flea market 2 time in May and June, include Kankaha flea market, 

Khwongtapang flea market, Walking street flea market, Jiraprawat flea market (evening) , Jiraprawat flea 

market (morning) and Srinakhon flea market.According to studies, it has been found that Most of the food 

waste and diets lacking managed properly. There is Srinakhon flea market  and Walking street flea market 

focused on trade in goods, clothing and various fashion so that waste is waste that can be recycled for 

another use if there is a good deal. 
 

keywords : solid waste,  flea market,  Nakhonsawan city Municility 



311

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพือ่การพัฒนาอยางย่ังยืน” 
   

การศึกษาวิธีการใชผักตบชวาในการขจัดคราบน้ํามัน 
Study on using Eichhornia crassipes to eliminate oil spill 

 
                                                                                                    กาญจนา  ภิญโญภาพ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ปทุมธาน ี

                   corresponding author e-mail : tang3083@hotmail.com 

 

                                                                  บทคัดยอ 
           การวิจัยในครั้งนี้เปนการหาวิธีที่เหมาะสมสําหรับการดูดซับคราบน้ํามันโดยการเตรียมกานผักตบชวาท่ีตากแหงหั่น
เปนช้ินขนาด2.5ซม.บรรจุในถุงตาขายขนาด20×20ซม.และถุงขนาด40×5ซม.ตามลําดับจากนั้นนําไปใชการขจัดคราบน้ํามันใน
สภาพน้ํานิ่งและนํ้ามีการเคลื่อนไหวจากผลการศึกษาพบวาสภาพน้ําที่มีการเคลื่อนไหวจะมีประสิทธิภาพการดูดซับน้ํามันได
ดีกวาสภาพน้ํานิ่งจากถุงตาขายทั้งสองขนาดคืออยูท่ี0.5และ0.19กรัม/นาที/หนวยวัสดุตามลําดับ 

 

คําสําคญั : คราบน้ํามัน  ผักตบชวา  น้ําไหล 

 

                                                                Abstract 
This research was aimed to find the optimum method of using  Eichhornia  crassipes for 

adsorbing oil spill.  All dried E.  crassipes petiole were prepared and chopped into small pieces about 2.5 

cm in size. Then, dried plant samples were contained into two type bags i.e. 20×20 cm and 40×5 cm, 

respectively. Afterwards, the materials were brought to eliminate the oil spill  from stagnant water and 

running water.It was found thatusing both bag sizes in running water has higher effiecny for oil removal 

than in stagnant water at 0.5 and 0.19 gram/minute/material unit, respectively. 

 

keywords : oil spill,  Eichhornia crassipes,  moving water 
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การพัฒนาผลิตภัณฑกัมม่ีตรีผลา 
Development of Triphala gummy 

 

พรทิพย  เหลาทองสาร  วาศินี  ชุนนะวรรณ  สมจติร  ศรีบญุจันทร  อุทัยวรรณ  ฉัตรธง  และ  ทรงพรรณ  สังขทรัพย* 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ําสมุนไพรตรีผลา 4 ระดับ (รอยละ 25 50 75 และ 100) 
ในผลิตภัณฑกัมมี่ ผลการศึกษาพบวา การแปรผันปริมาณน้ําสมุนไพรมีผลตอสมบัติทางเคมี -กายภาพของผลิตภัณฑกัมมี่ 
ปริมาณนํ้าสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นทําใหคาความสวาง (L*)  สีเหลือง (a*) และสีแดง (b*) ลดลง ในขณะที่ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได  
(กรดซิตริก) ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH มีคาเพิ่มข้ึน  สําหรับดานคุณภาพดานเนื้อสัมผัส 
(cohesiveness, springiness, gumminess และ  chewiness) พบวา การเพิ่ มขึ้ นของน้ํ าสมุน ไพรต รีผลาทํ าให ค า 
gumminess และ chewiness ของผลิตภัณฑกัมมี่มีแนวโนมลดลง  แตไมแตกตางจากผลิตภัณฑกัมมี่ที่จําหนายในทองตลาด  
การประเมินผลทางประสาทสัมผัส พบวา การเพิ่มปริมาณน้ําสมุนไพรตรีผลาสงผลใหคะแนนความชอบดานกลิ่น  รส เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวมเพิ่มขึ้น  กัมมี่ตรีผลาที่ใชน้ําสมุนไพรรอยละ 100 เปนสูตรที่ไดรับการยอมรับมากท่ีสุด (6.64-
7.52 คะแนน) โดยผลิตภัณฑที่ไดมีคาสี L* a* และ b* 31.0,  4.5, และ11.67 ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได (กรดซิตริก) รอยละ 
1.15 มีปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 2.08 mg GAE/g และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธ ีDPPH  7.42 mg BHT/g   
 

คําสําคัญ : ตรีผลา  กัมมี ่ สารตานอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 The aim of this study was to compare four concentrations (25, 50, 75 and 100% ) of Triphala 
extract on the qualities of gummy product.  Results showed that substitution levels affected physico-
chemical properties of the products.  High level of Triphala extract decreased the brightness ( L* ) 
yellowness (a* )  and redness (b* )  while increased the amount of titratable acidity as citric acid, total 

phenolic contents and DPPH radical scavenging activity. For textural properties (cohesiveness, springiness, 

gumminess and chewiness)  found that increasing of Triphala extract caused gumminess and chewiness 

decrease.  However, the values of  gumminess and chewiness of Triphala gummies had no significant 

effect on those of commercial gummy.   For sensory evaluation, increasing Triphala extract  levels 

increased liking scores of flavor, taste, texture and overall acceptance.  The gummy with 100%  Triphala 

extract had the most acceptances by panelist (6.64-7.52) and  had the color L * a * b * 31.0, 4.50, and 

11.67, titratable acidity 1.15% as citric acid,  total phenolic compounds  2.08 mg GAE/g and DPPH radical-
scavenging 7.42 mg BHT/g. 
 

keywords : Triphala,  Gummy,   Antioxidants 



313

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

อัตราการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกลาไมในเรือนเพาะชําเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศ 
Seed germination and seedling growth rates in nursery  

for forest ecological recovering 
 

                         สมบูรณ  คําเตจา1*  พุทธชาด  อารมณพุทธคุณ2  รัชดา  โชคฤทัยวัลย3  และ  สุทธิ  มลิทอง4 
1,2,3คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เชียงราย 

4สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม  เพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน  เชียงราย 
*corresponding author e-mail : sbkamtaeja@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกลาไมในเรือนเพาะชํา เพื่อการประเมินศักยภาพของพืช

สําหรับการคัดเลือกชนิดพันธุไมในการฟนฟูปาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทําการเก็บรวบรวมเมล็ดจากพ้ืนที่ปาปกปกพันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากการทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกลาไมที่ไดจากปาเบญจ
พรรณระดับต่ํา จํานวน 17 ชนิด ที่ปลูกในเรือนเพาะชําพบวา พืชที่มีศักยภาพดีสําหรับนําไปฟนฟูปาหลายชนิด เชน ตานกกด 
(Ellipanthus tomentosus Roxb.) ฝาง (Caesalpinia sappan L.) พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex 

Laness.) มะกอก (Spondias pinnata (L.f.) Kurz.) มะกล่ําตน (Adenanthera pavonina L.) มะขามปอม (Phyllanthus 

emblica L.) มะหาด (Artocarpus lacucha C.C. Barg) และสมอไทย (Terminalia chebula Retz. ver. chebula) เปน
ตน เนื่องจากพืชกลุมนี้เหลาน้ีที่มีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตในเรือนเพาะชําอยูในเกณฑดี มีดอกหรือผลที่ดึงดูดสัตว 
และไมกลุมนี้ยังเปนไมที่สําคัญและถูกนํามาใชประโยชนคอนขางมากในชุมชน ในขณะที่พืชที่มีอัตราการงอกและการ
เจริญเติบโตในเรือนเพาะชําอยู ในเกณฑต่ํา  ไดแก กันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) ขาวสารตน  (Phyllanthus 

columnaris Müll. Arg.) มะกอม (Microcos tomentosa Sm) และสมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) 
 
คําสําคัญ : การฟนฟูปา  อัตราการงอก  ปาเบญจพรรณระดับต่ํา  การเจรญิเติบโตของตนกลา  
 

Abstract 
This research focused on seed germination and seedling growth rates, and to evaluation of which 

trees species have potential for forest restoration.  Seeds of 17 lowland deciduous tree species were 

collected from the CRRU’ s forest permanent plot.  The results of this study suggested that some tree 

species could be selected for forest restoration with high germination and growth rate in nursery e.g. 
Adenanthera pavonina L., Artocarpus lacucha C.C. Barg, Caesalpinia sappen L., Dalbergia cochinchinensis 

Pierre ex Laness., Ellipanthus tomentosus Roxb., Phyllanthus emblica L., Spondias pinnata (L.f.) Kurz., and 

Terminalia chebula Retz. ver. chebula. These species were moderate-high seed germination and growth 

rates, as well as, very attractive flowering and fruiting species. In addition, some species were valuable for 
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local villagers. Although, low seed germination and growth rate in nursery were found in several species 

e.g. Fagraea fragrans Roxb., Phyllanthus columnaris Müll. Arg., Microcos tomentosa Sm. and Terminalia 

bellirica (Gaertn.) Roxb. 
 
keywords : forest restoration,  seed germination,  lowland deciduous forest,  seedling growth 



315

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

การเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู U Pegasus 
Orbital period change of a binary system U Pegasus 

 
แสงเดือน  ประภาตะนันท1*  และ  รณกฤต  รัตนมาลา2 

1คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  นครราชสมีา 
2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   นครราชสีมา 

corresponding author e-mail : sang5125sang@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู U Pegasus โดยทําการเก็บขอมูลที่หอดู
ดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ดวยกลองซีซีดีโฟโตมิเตอร ผานแผนกรองแสงสีที่ตามองเห็น และสี
แดง ที่ตอเขากับกลองโทรทรรศนสะทองแสงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7 เมตร จากการวิเคราะหการเปลี่ยนคาบวงโคจร จาก
แผนภาพ O-C พบวาระบบดาวคู U Pegasus มีแนวโนมการเปลี่ยนคาบวงโคจรลดลงในอัตรา 11.7378x10-11 วันตอรอบ 
เนื่องจากระบบดาวคู U Pegasus มีการสูญเสียโมเมนตัมเชิงมุมตามทฤษฎี Angular Momentum Loss (AML) ทําให
ระยะหางของระบบดาวคูมีคาลดลงเรื่อยๆ และระบบดาวคู U Pegasus อาจจะวิวัฒนาการเปนดาวฤกษเดี่ยว 
 
คําสําคัญ : U Pegasus  คาบวงโคจร  ระบบดาวคู 
 

Abstract 
 This research was aimed study of orbital period change of binary system U Pegasus. The 

observation were done at Regional Observatory for the Public Nakhon Ratchasima by CCD photometer in 

V and R filters via 0.7 mater reflecting telescope. The O-C diagram was shown that the decrease orbital 

period change at rate 11.7378x10-11 day/cycle due to angular momentum loss follow the AML theory. The 

result appeared the U Pegasus was distance reduced and evolution going to a star. 

 

keywords : U Pegasus,  orbital period change,  close binary system 
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ผลของสารสกัดใบออยตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียกอโรค 
Effect of cane leaf extracts on growth inhibition of pathogenic bacteria. 

 
ศิริพร  แสงทอง  กนกรัตน  คําเรอืง  และ  เรณู  อยูเจริญ* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 
*corresponding author e-mail : rayucharoen@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
โรคทางเดินอาหารเปนโรคที่ทําใหเกิดการติดเช้ือและการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร มีสาเหตุจากการไดรับ

เชื้อทีป่นเปอนในเครื่องดื่มและอาหาร ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเขมขนที่เหมาะสมตอ
การยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอโรคของสารสกัดจากใบออย ซึ่งเปนวัสดุเหลือใชทางเกษตร นํามาสกัดสารโดยใชเอทานอล เอทิลอะ
ซิเตท  และนํ้าเปนตัวทําละลาย ตอการยับยั้ งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 8 สายพันธุ ไดแก Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
marcescens, Aeromonas hydrophila และ Proteus vulgaris ดวยวิธี agar well diffusion พบวา สารสกัดจากใบออย
ที่สกัดดวยเอทิลอะซิเตทมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 6 สายพันธุ และแบคทีเรียแกรมบวก 2 สายพันธุ  โดยใหคาวงใส
การยับยั้งอยูระหวาง 9 – 37.5 มิลลิเมตร  โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเช้ือ S. aureus ไดดีที่สุด และมีคาความ
เขมขนต่ําที่สุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย (MIC) และคาความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถฆาเช้ือแบคทีเรีย (MBC) เทากับ 7.8 และ 
15.6 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ใบออย  ตานแบคทีเรีย  วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
 

Abstract 
Enteric disease are infection or irritation of gastrointestinal tract caused by eating contaminated 

beverage or food. The objective of this research is to study the performance and optimum concentration 

of the extracts form cane leaf as agricultural waste for inhibition of pathogenic bacteria.  The growth 

inhibition of cane leaf extracts with ethanolic, ethyl acetate and water is tested by using the agar well 

diffusion against eight strains bacteria, i.e., Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Aeromonas hydrophila and Proteus 
vulgaris. The results indicate that only the cane leaf extract with ethyl acetate can inhibit the growth of 

six strains of bacteria caused the largest inhibition zones of 9-37. 5 mm in diameter.  The highest 

antibacterial activity is on S.  aureus with minimal inhibition concentration (MIC)  and minimal bacterial 

concentration (MBC) values of 7.8 and 15.6 mg/mL, respectively. 
 

keywords : cane leaf,  antibacterial,  agricultural waste 
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การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคโดยสารสกัดหยาบใบมันสําปะหลัง 
Inhibition of pathogenic bacteria by cassava leaf crude extracts 

 
กนกพร  ประโยชนยิ่ง  กนกรัตน  คําเรือง  และ  เรณู  อยูเจริญ* 

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 
*corresponding author email : rakoe444@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
แบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหารเปนแบคทีเรียที่สามารถพบการปนเปอนในอาหารและกอใหเกิดการติดเช้ือไดใน

มนุษย ยาตานแบคทีเรียอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดความเปนพิษและเกิดผลขางเคียงหลังการรักษา ทําใหเกิดการด้ือยา หากใช
เปนระยะเวลานาน ดังน้ันการใชสารสกัดจากธรรมชาติจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคทางเดินอาหาร การศึกษาครั้งนี้
ไดทําการศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอโรคของสารสกัดหยาบมันสําปะหลังจากสวนของใบ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพและความเขมขนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบใบมันสําปะหลัง นํามาสกัดสารโดยใชน้ํา, เอทิลอะซิเตท และเอ
ทานอลเปนตัวทําละลาย โดยนําสารสกัดทั้ง 3 ตัวทําละลายมาทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกอโรคทั้ง 8 

สายพั นธุ  ได แก  Serratia marcescens, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Bacillus cereus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa และ Aeromonas hydrophila ดวยวิธี agar well 

diffusion พบวา สารสกัดจากใบมันที่สกัดดวยเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 5 สายพันธุ และแบคทีเรียแกรม
บวก 2 สายพันธุ  โดยมีคาวงใสการยับยั้งอยูระหวาง 7 - 10 มิลลิเมตร  และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเช้ือ  S. 
aureus และ B. cereus  ไดดีที่สุด งานวิจัยนี้จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการเพ่ิมมูลคาใหกับเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
และทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

คําสําคัญ : ใบมัน  เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  ตานแบคทีเรีย 

Abstract 
Foodborne pathogen can contaminate food and cause infections in humans. Antibacterial drug 

may cause toxicity and side effect after treatment.  Moreover, drug resistant bacteria may emerge after 

long term of drug usage. Thus, the use of natural extracts is an alternative choice for treatment of enteric 

diseases.  This research presents the study of inhibition of bacteria of Cassava from cassava leaf.  The 

objective of this study is to investigate the optimum performance and concentration of cassava leaf 

extract. The growth inhibition of water, ethyl acetate and ethanolic extracts is tested by using the agar 

well diffusion against eight strains bacteria, i. e. , Serratia marcescens, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa and 
Aeromonas hydrophila. The results indicate that only the cassava leaf extract with ethanol can inhibit the 

growth of five strains of bacteria caused the largest inhibition zones of 7 - 10 mm in diameter. S. aureus 
and B. cereus are inhibited the best by the extract. This research is an alternative way to increase the 

value of agricultural waste and maximize the benefits. 
 

keywords :  cassava leaf,   Agricultural waste,  anti-bacteria 
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การกระจายตัวของพรรณไมใหสีธรรมชาติ  ปาสงวนแหงชาติปาโคกหินลาด 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

The distributions of natural colors from plants, in Kok Hin Lad National Forest, 

Amphoe Muang, Maha Sarakham Province 

 

อภิญญา  บอนคํา  นฤเศรษฐ  ประเสริฐศรี  โสภณวิชญ  คําพิลัง  และ  นุชนาฎ  บัวศรี  
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 

 corresponding author e-mail : apinya.bon@msu.ac.th 

บทคัดยอ 

ในการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกระจายตัวของพรรณไมใหสี ในปาโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม โดย
การวางแปลงสํารวจขนาด 40 เมตร x 40  เมตร จํานวน 42 แปลง โดยการใชภาพถายดาวเทียม และเครื่องมือในการระบุ
กําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) พบวามีความหลากหลายของพรรณไมใหญ จํานวน 57 ชนิด 31 วงศ ไมหนุม 56 ชนิด 33 วงศ 
โดยการวิเคราะหการกระจายตัวของพรรณไมใหสีธรรมชาติ  การศึกษาพบวา บริเวณท่ีทําการวางแปลงสํารวจพรรณไมใหสี
ธรรมชาติ ทั้งหมด 10 ชนิด 10 วงศ  คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.)  ใหสีน้ําตาลออกเหลือง, รัง (Shorea 

siamensis) ให สี แด งอมม วง , มะ เหลี่ ยม  (Canarium subulatum Guillaumin) ให สี น้ํ าต าลออก เหลื อ ง , ประ ดู 
(Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) ใหสีน้ําตาลออกเหลือง, สัก (Tectona grandis L.f.) ใหสีแดงออกนํ้าตาล ,

สะเดา (Chukrasia tabularis A.Juss) ใหสีสม, ยอปา (Morinda eliptica) ใหสีสม, ตะแบก (Lagerstroemia floribunda 

Jack) ใหสีน้ําตาลออกเหลือง, มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.) ใหสีดํา  
 

คําสําคัญ : การกระจายตัว  ปาโคกหินลาด  มหาสารคาม 

  
Abstract 

The research aims to study the distribution of natural colors from plants in Kok Hin Lad National 

Forest, Maha Sarakham province. The 42 temporary plots are laid out in this area, size are 40x40 meters 

by using satellite imagery and global positioning system (GPS). The results found that the diversity are tree 

57 types 37 species, the sapling 56 types 33 species.  The analyzed distribution of plant for natural color 

found that the mots are Daeng  (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.), Rang (Shorea siamensis), Ma-KokLiam 

(Canarium subulatum Guillaumin), Pra-Doo (Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz),  Sak (Tectona  grandis 
L.f.) , Sa-Dao (Chukrasia tabularis A.Juss.) , Yor-Pa (Morinda elliptica) , Ta-Baek (Lagerstroemia floribunda 

Jack)  and Ma-Kluer (Diospyros mollis Griff. ) the total are 1,157, 399, 114, 19, 13, 13, 7, 5 and 1 plants  

respectively  
  
keyword : distribution of natural color plants,  Kok Hin Lad National Forest,  Maha Sarakham 
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การพัฒนาระบบเฝาระวังและแจงเตือนสภาพแวดลอมอัตโนมัติของหองแมขายผานแอปพลิเคชันไลน 
The development of environmental monitoring system for server room                    

via line application  
 

สมภพ  มสุิกร1*  และ  พิมรินทร  คีรินทร2 
1สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : somphob.m@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแจงเตือนสภาพแวดลอมอัตโนมัติในหองแมขายที่สามารถติดตามเฝาระวัง
และประเมินผลสภาพแวดลอมในหองแมขายที่สงผลตออุปกรณคอมพิวเตอร ปญหาสภาวะแวดลอมหลักๆสวนใหญที่เปน
สาเหตุของปญหาของหองแมขาย คือ อุณหภูมิและความช้ืนซึ่งความรอนท่ีมากเกินไปทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ
อุปกรณลดลง และเปนสาเหตุของการหยุดทํางานของอุปกรณสําหรับระบบเครือขายท่ีทํางาน 24 ช่ัวโมง โดยการประยุกตใน
งานซอฟตแวรตรวจสอบเฝาระวังสภาพแวดลอมดวยภาษาซีในการเขียนโปรแกรมสั่งงานบอรดอุปกรณไมโครคอนโทรเลอรใน
โปรแกรม Auduino IDE และการควบคุมประมวลผลการตรวจจับอุณหภูมิและความช้ืนดวยเซ็นเชอร อีกทั้งใชภาษา PHP ใน
การจัดการขอมูลผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมลงในฐานขอมูล MySQL เพื่อแสดงผลทาง Dashboard บนอินเทอรเน็ตเพื่อ
ตรวจสอบขอมูลภายหลัง งานวิจัยยนี้ไดมีการทดลองใชงานกับหองเครือแมขายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาสามารถทํางานไดตาม
วัตถุประสงค ซึ่งระบบสามารถแสดงผลสภาพแวดลอมภายในหองแมขาย อีกทั้งหากเกิดอุณหภูมิหรือความช้ืนมากกวาจุ ด
วิกฤติที่ไดกําหนดไว ระบบจะทําการแจงเตือนอัตโนมัติไปยังผูดูแลระบบทุกคนผานทางแอปพลิเคชันไลนเพื่อเขาไปทําการ
แกไขไดทันทวงที และยังชวยลดงบประมาณขององคกรในการจัดซื้อระบบเฝาระวังและแจงเตือนอัตโนมัติได นอกจากน้ันยัง
เปนโมเดลในการพัฒนาตอยอดการใชงานในอนาคตได 
 

คําสําคัญ : ระบบเฝาระวังและแจงเตือน  หองแมขาย  ไมโครคอนโทรเลอร  แอปพลิเคชันไลน  
 

Abstract 

 The objective of this research is to develop the Environmental Monitoring System (EMS) that can 

observe the environmental threat to computer hardware.  The most common environmental threat to 

server room are temperature and humidity, which excessive heat degrades network performance and 

causes downtime for network that operate near 24 hours, every day of the year.  The system is an 

integrated monitoring software which is developed in C language by applying microcontroller to control 

and process the detected temperature and humidity with sensor and transfer data with PHP and MySQL 

Database via dashboard in website.  This system has been used in the server room of the Academic 

Resource and Information Technology Center, Pibulsongkram Rajabhat University. The experimental result 

showed that the developed system is able to work according to the purposes which the system will 

automatically alert to the administrator via Line Notify Application on mobile phone in order to timely 
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correct the problem. Moreover, this system is beneficial for the organization by reducing the budget for 

the monitoring software and can be use as a model for development in the future. 
 

keywords : environmental monitoring system,  server room,  microcontroller,  line application 
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การประยุกตใชระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาพืชวงศถั่ว 
ในเขตปาสงวนแหงชาติโคกขาว จังหวัดมหาสารคาม 

Application of geo-informatics to study leguminosae 
in Kok Kaw National Forest, Maha Sarakham Province 

 

เบ็ญจพรรณ  จารัตน*  นฤเศรษฐ  ประเสริฐศรี  สาธิต  แสงประดิษฐ  และ  นุชนาฎ  บัวศรี 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 

*corresponding author e-mail : benjaphan.jar@msu.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาความหนาแนนของพืชวงศถั่ว ในปาสงวนแหงชาติโคกขาว จังหวัดมหาสารคาม โดยการวางแปลงตัวอยาง

ขนาด 40x40 เมตร จํานวน 47 แปลง พบพืชวงศถั่วประเภทไมยืนตน ไดแก แดง (Xylia xylocarpa) มะคาแต (Sindora 
siamensis Teijsm. & Miq.) ประดู (Pterocarpus macrocarpus Willd.) พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre)  
จํานวน 900 105 94 และ 19 ตน ตามลําดับ และพืชวงศถั่วประเภทไมพื้นลาง ไดแก เครือคางควาย (Dalbergia velutina 
Benth) เสี้ยวปา (Bauhinia saccocalyx Pierre) และ หางหมาจอก (Uraria crinite (L.) Desv. ex DC) จํานวน 30 15 
และ 34 ตน ตามลําดับ ในแปลงที่ 2 มีความหลากชนิดของพืชวงศถั่วมากท่ีสุด และในแปลงที่ 35 มีความหลากชนิดของพืช
วงศถั่วนอยที่สุด จากการวิเคราะหความหนาแนนของพืชวงศถั่วดวยวิธีการประมาณความหนาแนนเชิงพื้นที่แบบเคอรเนล 
(Kernel Density) บอกถึงการกระจายตัวของพืช จากการวิเคราะหดวยคาความหนาแนนสัมพัทธ (RD) พืชวงศถั่วมีความ
หนาแนน 0.00071 ตน/ตารางเมตร  

 

คําสําคัญ : ความหลากหลาย  ความหนาแนน  ปาสงวนแหงชาติโคกขาว 
 

Abstract 
The study density of LEGUMINOSAE  families in Kok Kaw National forest, Maha Sarakham province. 

The 47 sample plots size are 40x40 meters laid out in this area.  The results found that the perennial 

plants include are Daeng ( Xylia xylocarpa)  Ma-Kha-Tae ( Sindora siamensis Teijsm.  & Miq. )  Pra-Doo 

(Pterocarpus macrocarpus Willd.) and Pha-Yoong (Dalbergia cochinchinensis Pierre) the total are 900 105 

94 and 19 plants respectively and the seedling include Krue-Khang-Kwai (Dalbergia velutina Benth), Siew-
Pa (Bauhinia saccocalyx Pierre) and Hang-Ma-Jork (Uraria crinite (L.) Desv. ex DC) the total are 30 15 and 

34 plants respectively. The highest diversity of LEGUMINOSAE found in plot no.2 , and the least diversity 

in plot no.35. The diversity analyze by using Kernel density technique can explain distribution of plant, 

the value is 0.00071 per square meter based on the Relative Density value (RD).  
 

keywords : diversity,  density,  Kok Kaw National Forest 
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การใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอยางงาย เพื่อสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่น 
ในโรงเรียนปาซาง จังหวัดลําพูน 

Using simply plant tissue culture technique to promote local plant genetic 
conservation in Pasang School, Lamphun province 

 
กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เชียงใหม  
corresponding author e-mail : Kittisak_cho@cmru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาผลของการใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชอยางงายในโรงเรียนปาซาง จ. ลําพูน และการสงเสริมการ

ใชเทคนิคดังกลาวเพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถิ่น โดยการใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอยางงายเพ่ือเพาะเลี้ยง
ช้ินสวนขอของกุหลาบหนูในหองเพาะเลี้ยงท่ีไมมีการควบคุมอุณหภมูิของโรงเรยีนปาซาง และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงมาตรฐานซ่ึงมีการควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศา
เซลเซียส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหแสงเปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 4 

สัปดาห พบวาการเพาะเลี้ยงกุหลาบหนูในโรงเรียนปาซางมีรอยละการปนเปอนต่ําที่สุด (15.56%) นอกจากนี้ยังพบวามีความ
สูงของยอด และจํานวนใบมากกวาการเพาะเลี้ยงในหองเพาะเลี้ยงมาตรฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
0.05 ดังนั้นเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอยางงายจึงสามารถนําไปใชในโรงเรียนปาซางได จึงไดมีการสนับสนุนใหครูและ
นักเรียนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรม 
 
คําสําคัญ : กุหลาบหนู  ไฮโดรโพนิคส  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตนทุนต่ํา 
 

Abstract 
 To study effects of using simply plant tissue culture technique in Pasang School, Lamphun 

province and to promote using their technique for local plant genetic conservation. Nodal explants of 

miniature rose were cultured by simply plant tissue culture technique in non-temperature control rooms 

of Pasang School and faculty of science and technology, Chiang Mai Rajabhat University compared with 

standard room (temperature control) at faculty of science and technology, Chiang Mai Rajabhat University 

under 16 h/d photoperiods for 4 weeks. It was found that miniature rose culture in Pasang School showed 

the lowest contamination percentage ( 15.56%)   but shoot length and number of leaves were also 

higher than standard room with significantly at the 0.05 level. So, simply plant tissue culture technique 

can be used in Pasang School. Then, teachers and students were supported to produce the scientific 

project about local plant genetic conservation. 

 

keywords : miniature rose,  hydroponics,  low cost plant tissue cultures 
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การประเมินคุณภาพดินและน้ําบางประการบริเวณพื้นที่การเกษตรในตําบลริมกก  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

Assessment of soil and water quality in agricultural field in Rim Kok Sub- District, 
Mueang District, Chiang Rai Province 

 
ทิพวรรณ  ประเสริฐสินธุ1*  เกสร  รุงดี2  และ  ธีระพันธ  มลิมาตย3 

1,2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย  เชียงราย 
3คณะครุศาสตร  มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย  เชียงราย 

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

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพดินและคุณภาพนํ้า บริเวณพื้นท่ีการเกษตรในตําบลริมกก อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย โดยทําการเก็บตัวอยางดินและน้ําทั้งหมด 3 บริเวณ ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ประเมินคุณภาพดินตามวิธีของกรมพัฒนาท่ีดิน พบวาความช้ืนในดินมีคาระหวาง 1.83 – 83.67%  ดินมีคาเปนกรดเล็กนอย
ถึงดางเล็กนอย (pH = 6.48 – 7.80) มีปริมาณฟอสฟอรัสตํ่าถึงสูงมาก (10 - 50 mg/Kg) มีปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก (135 
- 156 mg/Kg) มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงคอนขางสูง (1.85 – 2.77 %) มีปริมาณสารหนูเกินเกณฑมาตรฐาน (11 - 

19 mg/Kg ) และตรวจไมพบปริมาณสารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนท้ังหมด เมื่อประเมินคุณภาพนํ้าโดยใชวิธี AARL – 

PC Score พบวา คุณภาพนํ้าตามระดับสารอาหารจัดอยูในระดับนอยถึงปานกลางถึงปานกลางถึงสูง และคุณภาพนํ้าในแหลง
น้ําผิวดินจัดเปนนํ้าประเภทท่ี 3 โดยสามารถใชประโยชนในการอุปโภคบริโภคได แตตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั่วไปกอน และสามารถใชในทางการเกษตรได  

คําสําคัญ : คุณภาพดิน  คุณภาพน้ํา  พื้นที่การเกษตร  ตําบลริมกก  

Abstract 
This research aimed to assess soil and water quality in agricultural field in Rim Kok sub- district, 

Mueang district, Chiang Rai province. Soil and water samples were collected from three areas during 

September to November 2016. The soil quality assessment following methods according to Land 

Development Department showed that the moisture contents were between 1.83 – 83.67%. The soil 

samples were slightly acid to slightly alkaline (pH = 6.48 – 7.80), low to very high in phosphorus (10 - 50 

mg/Kg), very high in potassium (135 - 156 mg/Kg), and moderate to high in organic matter (1.85 – 2.77 %).  

The arsenic contamination of soil failed to meet the quality standard (11 - 19 mg/Kg). Total pesticides 

organochlorine was not detected. Assessment of water quality based on the trophic status as determined 

by the Applied Algal Research Laboratory-Physical and Chemical Score (AARL-PC Score) indicated that 

these water resources were oligotrophic-mesotrophic to mesotrophic - eutrophic. The standard of surface 

freshwater quality was classified as class III that can be used for consumption but general killing of 

microorganisms was required and also can be used for agricultural. 

 

keywords : soil quality,  water quality,  agricultural field,  Kok Sub - District 
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ความแปรผันของคุณภาพน้ําทิ้งชุมชนในชวงเวลาตาง ๆ ระหวางวัน 
กรณีศึกษา : เขตเทศบาลตําบลบานคลอง  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Variation in domestic wastewater quality at different times of a day case study: 
Ban Klong Municipality, Muang District, Phitsanulok Province. 

 

ทัศวรรณ  สิงหมณี*  อรชร  ฉิมจารย  และ  สุขสมาน  สังโยคะ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : Tasawan.s@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งในเขตเทศบาลตําบลบานคลอง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ในชวงเวลาตาง ๆ ระหวางวัน  โดยนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบาง
ประเภท ทําการเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจํานวน 2 จุด ไดแกจุดที่ 1 บริเวณทอน้ําทิ้งที่ปลอยจากหางสรรพสินคากอนเขาพื้นที่เขต
เทศบาลตําบลบานคลอง และจุดที่ 2 บริเวณปลายทอน้ําเสียที่ปลอยเขาสูคลองชลประทานเขตเทศบาลตําบลบานคลอง    
ทุกๆ 8 ช่ัวโมงคือท่ี เวลา 07.00 น. 15.00 น. และ 23.00 น. ในชวงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จากผลการศึกษา
ทั้ง 3 เดือน พบวา ความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาอยูระหวาง 7.28-8.01 บีโอดี (BOD) มีคาอยูระหวาง 7.50-65.00 mg/L สาร
แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid) มีคาอยูระหวาง 133-299 mg/L ซัลไฟต (Sulfide) มีคาอยูระหวาง 8.36-
9.51 mg/L สารละลายไดท้ังหมด (Total Dissolved Solid) มีคาอยูระหวาง 133-601mg/L ตะกอนหนัก (Settleable 

Solid) มีคาอยูระหวาง 0.00-0.20 mg/L น้ํามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) มีคาอยูระหวาง 0.02-3.52 mg/L และทีเค
เอ็น (TKN) มีคาอยูระหวาง 0.001051-0.001996 mg/L เมื่อนําคุณภาพน้ําทิ้งมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท พบวามีดัชนีบางตัวอยางยังไมผานเกณฑมาตรฐาน ไดแก คาบีโอดี (BOD) มีคาอยู
ระหวาง 7.5-65 mg/L สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) มีคาอยูระหวาง 133-299 mg/L สารละลายไดทั้งหมด 
(Total Dissolved Solid) มีคาอยูระหวาง 133-601mg/L และคาซัลไฟด (Sulfide) มีคาอยูระหวาง 8.36-9.51 mg/L หาก
น้ําท้ิงเหลานี้ถูกปลอยลงสูแหลงนํ้าอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 
 

คําสําคัญ : น้ําท้ิงชุมชน  คุณภาพน้ํา  ความแปรผัน 

 
Abstract 

 This study aimed to analyze the quality of wastewater in Ban Klong Municipality, Muang District, 

Phitsanulok Province, at different times of the day. It was compared with wastewater criteria standard for 

controlling the effluent from some buildings. Samples of effluent were collected from 2 sampling points 

every 8 hours at 7:00 am, 3:00 pm, and 11:00 pm during October to December 2017. The results of the 3 

months study showed that pH value range of 7.28-8.01, BOD range of 7.50-65.00 mg/L, Total Suspended 

Solid (TSS) range of 133.00-299.00 mg/L, Sulfide range of 8.36-9.51 mg/L, Total Dissolved Solid (TDS) range 

of 133.00-601.00mg/L, Settleable Solid (SS) range of 0.00-0.20 mg/L, Fat Oil &Grease range of 0.02-3.52 

mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) range of 0.001051-0.001996 mg/L. The effluent quality was compared 

with the standard of wastewater effluent from some buildings found that some indexes have not yet 
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passed the benchmark. If these effluents are released into the natural water source, they can affect the 

environment. 
 

keywords : domestic wastewater,  water quality,  variability 
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การพัฒนาแอนิเมชันส่ืออินโฟกราฟกโดยใชเทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมารทโฟน เร่ือง 
แหลงทองเที่ยวจังหวัดนครสวรรค 

Development of infographics media animation using virtual media techniques on the 
smartphone for tourism in Nakhon Sawan 

 
ธนวัฒน  ถาวรกูล*  สุรพงษ  วิริยะ  และ  นวรัตน  กฤชรัตนศักดิ์  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  นครสวรรค 
 *corresponding author e-mail : thanawat.jayjay@gmail.com  

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีการทองเท่ียวในจังหวัดนครสวรรคใชการวิเคราะหผลจากแบบสอบถาม 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการทองเที่ยวโดยใชสื่อเสมือนจริง และเพื่อชวยสงเสริมการประชาสัมพันธ และการ
ใหความรูผานสื่อเสมือนจริงของสถานท่ีทองเที่ยว โดยการทําเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) เก็บไวใน Device 

Database ที่มีบนสมารทโฟนมาใชในการแสดงแอนิเมชั่นสื่ออินโฟกราฟก พรอมทั้งยังใหความรูของสถานท่ีทองเที่ยวนั้น โดย

ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในระดับดี ( x =3.86, S.D.=0.27) และประเมินความพึงพอใจจากกลุม
ตัวอยางผูใชงานอยูในระดับดีมาก 

 
คําสําคัญ : สื่อเสมือนจริง  สื่ออินโฟกราฟก  สมารทโฟน  
 

Abstract 
 This research paper presents the development of tourism technology in Nakhon Sawan Province. 
To develop tourism technology using virtual media. And to help promote public relations. And the virtual 

media of the tourist attractions.  By Augmented Reality technology on the smartphone used to display 

animation media Infographic.  And also the knowledge of the place.  The results of quality assessment 

from the experts were good ( x = 3.86, S.D. = 0.27) and the satisfaction of the sample was very good. 
 
keywords : virtual media,  infographic,  smartphone 
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การพัฒนาระบบสงเสริมวินัยโภชนาการ โดยใชการสงภาพกิจกรรมผานอินเทอรเน็ต 

The development system to support to discipline for consumption using the activity 

Image via Internet 

 

อุไรวรรณ  รักผกาวงศ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

corresponding author e-mail : urairux@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

การรับประทานอาหารเชา มีสวนสําคัญที่ทําใหสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละวันไดอยางดี เชน มีสมาธิในการ
เรียน มีพละกําลังในการทํางาน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการรับประทานอาหารเชา จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบสงเสริม
วินัยโภชนการ โดยใหนักศึกษาสงภาพอาหารเชา ทั้งกอนและหลังรบัประทาน ทางเว็บแอพลิเคชัน ภายในชวงเวลา 6:00 น. 
ถึง 8:00 น. ของแตละวัน เพื่อแสดงวานักศึกษาไดรับประทานอาหารเชาแลว จากการทดลอง 2 เทอม เทอม 2/2559 และ 
เทอม 1/2560 กับนักศึกษาจํานวน 361 คน และ 155 คน ตามลําดับ พบวามีคนสงภาพกิจกรรมในแตละเทอม ที่สงมากกวา 
90 วัน คิดเปน 5.26% และ 9.68% คิดเปนมีคนทานอาหารเชาเพิม่ข้ึน 4.41% และมีคนสงภาพกิจกรรมนอยกวา 15 วัน คิด
เปน 38.23% และ 35.48% คิดเปนคนท่ีทานอาหารเชานอยกวา 15 วัน ลดลง 2.74% 

 

คําสําคัญ : โภชนาการ  วินัย  เว็บแอพลิเคชัน 

 

Abstract 

Breakfast plays an important role for many activities in our daily life as we can strengthen and 

concentrate on studying and working. With this importance, the food consumption discipline system was 

developed. The students were encouraged to send their breakfast photos both before and after having 

meal via an application between 6 am and 8 am to report their breakfast consumption. With 361 students 

in the semester 2/2559, the amounts of students who regularly sent their breakfast photos for more than 

90 days were 5.26%. The students who sent their breakfast meals for less than 15 days were38.23%. The 

experiment was also tried out with 155 students in the semester 1/2560.The amounts of students who 

always sent their meal photos for more than 90 days were 9.68%, while the students who sent their meal 

photos for less than 15 days were 35.48%. In brief, percent of the students who had breakfast increased 

to 4.41 %. The amounts of the students who did the activities for less than 15 days decrease to 2.74%. 
 

keyword : food consumption,  discipline,  web application 
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การเปรียบเทียบผลการทดสอบ จากการใชระบบสรางและตรวจแบบทดสอบพีชคณิตเชิงสัมพันธ 
To compare result of using relational algebra testing system. 

 

อุไรวรรณ  รักผกาวงศ*  และ  พงษเทพ  รักผกาวงศ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

  
บทคัดยอ 

เรื่องพีชคณิตเชิงสมัพันธ (Relational Algebra) เปนหนวยเรียนพื้นฐานท่ีสําคัญ ของระบบการจัดการฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ (Relational Database) การทดลองปฏิบัติหาผล เชน การยูเนียน การอินเตอรเซกชัน การหาผลตาง (difference) 
การคูณคารทีเชียน (cartesian product) การเลือกขอมูล การเช่ือมขอมูล (join) เปนตน ซึ่งจําเปนตองมีการตรวจคําตอบของ
ผลลัพธระหวางผูเรยีนและผูสอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบการสรางแบบทดสอบพีชคณติเชิงสัมพันธ เพื่อสราง
แบบทดสอบที่มีโจทยแตกตางกัน เพื่อใหผูเรียนไดฝกหาคําตอบโดยระบบจะตรวจคําตอบอัตโนมตัเิมื่อหมดเวลา จากการ
ทดลองกับนักศึกษาจํานวน 54 คน โดยแบงแบบทดสอบออกเปน 2 ชุดๆชุดละ 2 ครั้งแตละครั้งหางกัน 1 สัปดาห  ผลการ
เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของชุดที ่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยครั้งท่ี 2 ลดลง 0.85% แตคะแนนนอยที่สุดมีคาเพิ่มขึ้น 9.33% 
สําหรับชุดที่ 2 มีคะแนนเฉลีย่ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้น 19.58% 

 

คําสําคัญ : พีชคณิตเชิงสัมพันธ  ฐานขอมูล  แบบทดสอบ 

 

Abstract 

The relational algebra is a fundamental content of relational database management system. The 

set operations including union, interactions, difference, Cartesian product, selection and join need to be 

verified the accurate answer by student and teacher. Therefore, this study aimed to develop a relational 

algebra testing system (RATS) to create various types of quiz questions. Each attempt will be 

automatically checked when the time limit is up. The experimental group was 54 students. The questions 
were divided into 2 sets; each set was tested once a week for two weeks. When comparing mean scores 

of two different times, the mean scores of the first set decreased 0.85% in the second times but the 

minimum scores increased 9.3%. For the second set, the mean scores increased 19.58% in the second 

times. 
 
keywords : relational algebra,  database,  quiz 
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การพัฒนาผลิตภัณฑชากลบีบัว 
Product development of tea from lotus blossom tea 

 
พิมพชนก  พริกบุญจันทร*  คํารบ  สมะวรรธนะ  ประภาศริิ  ใจผอง  พรนัชชา  หอมมาลี  และ  อุเทน  กรีพรต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : pimchanok5512@gmail.com  

  
บทคัดยอ 

              งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการผลิตชาจากกลีบบัว โดยแปรผันการอบกลีบบัวท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส  
เวลาในการอบเทากับ 60, 90 และ 120 นาที และเวลาในการคั่วเทากับ 0 ,5,10 และ 15 นาที ผลการศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ พบวาอุณหภูมิและเวลาการอบ เวลาในการค่ัวมีผลใหปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สภาวะที่ดีที่สุดสําหรับการผลิตชากลีบบัว คือการอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 120 นาที และค่ัวนาน 10 นาที ใหชาที่มีปริมาณความช้ืน  ปริมาณน้ําอิสระ รอยละ 70±0.41 0.287±0.00  
ตามลําดับ ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 39.76±0.00 mg GAE/g 
 
คําสําคัญ : ชา  ดอกบัว  สารประกอบฟนอลิก   
 

Abstract 
 This reach was investigated to produce powder tea from lotus blossom.  The drying of lotus 

blossom was varied at 60 and 70 oC for 60, 90 and 120 minutes  and  roasted for  0, 5, 10 and 15 

minutes.  The samples were analyzed to determine quality parameters.  The results showed that 

temperature and time for drying, and roasting  time were affected on moisture content, water activity  

and total phenolic were significant differences (p<0.05). The sample was dried at 60 oC for 120 minutes 

and roasted 10 minutes provided the best condition.  The result revealed that moisture content, water 

activity  and total phenolic content were 70% and 0.287 and 39.76 mg GAE/g 
 
keywords : tea,  lotus,  Phenolic 
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ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การใหบริการขนสงสาธารณะจังหวัดนครสวรรค 
A spatial database for public transportation services in Nakhon Sawan Province 

 
พุทธพร  ไสว*  และ  อาสาฬห  อตุตาลกาญจนา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  นครสวรรค 
*corresponding author e-mail: puttaporn@nsru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะยกระดับการใหบริการขอมูลขนสงสาธารณะใหเปนมาตรฐาน โดยการพัฒนาฐานขอมูล

เชิงพื้นที่การใหบริการขนสงสาธารณะในเขตจังหวัดนครสวรรค ดวยการบูรณาการรูปแบบขอมูลจีทีเอฟเอส (General 

Transit Feed Specificatio: GTFS) เขากับขอมูลที่ใชในการดําเนินงานปจจุบัน พัฒนาเปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ตามขั้นตอน

วงจรชีวิตการพัฒนาระบบฐานขอมูล ดวยฐานขอมูลรหัสเปด Postgre SQL/PostGIS และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตรรหัส

เปด Quantum GIS (QGIS) ในจัดการฐานขอมูล สืบคน แสดงผลขอมูล จากนั้นจึงสงออกขอมูลเพื่อเผยแพรขอมูลเปดและ

สารสนเทศดวยโปรแกรมเสริม QGIS Cloud plugin และ Google My Maps การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

การใชงานฐานขอมูลเชิงพื้นที่และการเผยแพรสารสนเทศโดยผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะในเขตจังหวัดนครสวรรค จํานวน 

100 คน พบวาประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.90 และผลประเมินความพึงพอใจระบบและการ

เผยแพรสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีที่ระดับคะแนน 3.81 และ 3.88 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ฐานขอมูลเชิงพื้นที่  ขนสงสาธารณะ  จีทีเอฟเอส  ขอมูลเปด 

 
Abstract 

 This research aims to improve public transport data provision service level in standard format by 

implementing spatial database of public transportation service in Nakhon Sawan province. The General 

Transit Feed Specification (GTFS) data standard, which is the general data format of public transportation, 

and current practice data were integrated to develop spatial database by applying database life cycle 

( DBLC)  approach.  The spatial database was implemented by using an open source database, 

PostgreSQL/PostGIS, as well as an open source geographic information system, Quantum GIS (QGIS), was 

used as a tool for manipulate, retrieve, visualize, and export information from spatial database providing 

the open transit data and information to passengers using QGIS Cloud plugin and Google My Maps 

programs. The efficiency and satisfaction of the spatial database system and its products were evaluated 

by 100 passengers who travel in Nakhon Sawan Area. The finding showed that the system efficiency is at 

the high level of 3.90.  And the satisfaction of spatial database and open transit data and information 

publishing were at the high level of 3.81 and 3.88, respectively.  

 

keywords : spatial database,  public transportation,  GTFS,  open data 
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สมบัติทางเคมี-กายภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันมะพราวที่สกัดดวยวิธีการตางกัน 
Physico-chemical properties and bioactive contents of coconut oil produced from 

different extraction processes 
 

กรองจันทร  รัตนประดิษฐ1*  ชลกร  อมรพิมล2  และ  สมจติต  ปาละกาศ3 
1,2คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยับูรพา  ชลบุร ี

3คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพมหานคร 
*corresponding author e-mail : krongchan@buu.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาน้ีเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบสมบัติทางเคมี-กายภาพ และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามัน

มะพราว ที่ผลิตดวยรูปแบบการสกัดที่ตางกัน คือ การบีบเย็น การหมักแบบใหความรอนไมสงูที่อุณหภูม ิ45-60 องศาเซลเซียส 
การเค่ียวรอน และการหมักตามธรรมชาติที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 48-168 ช่ัวโมง ผลการศึกษา พบวา น้ํามันมะพราวที่ไดมี
ความใส ไมมีสีและมีกลิ่นเล็กนอย ยกเวน น้ํามันที่ไดจากการเคี่ยวรอนท่ีมีกลิ่นมากกวาการสกัดดวยวิธีการอื่นๆ ทั้งนี้ การสกัด
ดวยวิธีการบีบเย็นใหปริมาณน้ํามันมะพราวสูงสุด เทากับ 25.58±1.23 มิลลิลิตรตอเนื้อมะพราว 100 กรัม อยางไรก็ตาม 
วิธีการสกัดไมมีผลตอปริมาณกรดไขมันอิสระท่ีไดอยางมีนัยสําคัญ สวนผลการวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ พบวา 
น้ํามันมะพราวท่ีสกัดดวยวิธีการเคีย่วรอนใหสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงสุดเทากับ 9.95±0.04 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกล
ลิกตอน้ํามัน100 กรัม และมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH มีคาเทากับ 3.07±0.01 มิลลิโมลารของโทรล็อกซตอ
น้ํามัน100 กรัม 

 

คําสําคัญ : น้ํามันมะพราว  การสกัดน้ํามันมะพราว  คุณภาพน้ํามันมะพราว  สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด  ฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ 
 

Abstract 
In this work, different extraction methods of coconut oil form coconut meat have been 

conducted including cold compression, fermentation at moderate temperature (45-60 °C), hot stew and 

natural fermentation at room temperature with different fermentation times (48-168 hours). Physico-
chemical properties and bioactive contents of coconut oil have been investigated. The results revealed 

that almost extraction methods gave transparent coconut oil with slightly odor except hot stew method 

that gave oil with more color and odor. Cold compression gave the highest oil volume of 25.58±1.23 

ml/100g of coconut meat. Different extraction method did not affect significantly difference of free fatty 

acid contents. Oil extraction with hot stew gave the highest total phenolic compound and DPPH 

antioxidant activity of 9.95±0.04 mgGAE/100 g oil and 3.07±0.01 mMTrolox/ 100 g oil, respectively. 
 

keywords : coconut oil,  oil extraction method,  coconut oilquality,  phenolic compound,  antiradical 

activity 
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การพัฒนาสบูกอนจากสารสกัดฟกขาว 
Development of hard soap from Gac fruit extract 

 
                         ศิริรัตน  พันธเรือง*  วิษณุ  ธงไชย  และ  เฉลมิพร  ทองพูน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : sirirat_p@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมไทโรซิ เนส  และพัฒนาส บู

กอนจากสารสกัดฟกขาว  ไดคัดเลือกฟกขาวจากเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยนําเยื่อหุมเมล็ดและเนื้อ มาสกัดดวย  95%  

เอทานอล ดวยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง นําสารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธีดีพีพีเอช พบวาสารสกัดเยื่อ
หุมเมล็ดมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสงูกวาสารสกัดเนื้อ มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เทากับ 132.18 ± 5.60 ไมโครกรัมตอ
มิลลิกรัม และ 734.14 ± 10.50 ไมโครกรัมตอมิลลิกรัม ตามลําดับ ทดสอบฤทธิก์ารยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสดวยวิธีโดพาโครม 
พบวาสารสกัดเยื่อหุมเมล็ด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสดีกวาสารสกัดเนื้อฟกขาว มีคารอยละ 50 ของการยับย้ัง (IC50) 
เทากับ 49.21 ± 1.20 ไมโครกรัมตอมิลลิกรัม และ 58.00 ± 3.25 ไมโครกรัมมิลลิกรัม ตามลําดับ ไดคัด เลือกสารสกัด เยื่อ
หุมเมล็ดนําไปพัฒนาสบูกอน โดยใชสารสกัด 0.03% โดยนํ้าหนัก พบวาตํารับสบูกอนที่พัฒนาแลว ผลการทดสอบผาน
มาตรฐานทุกขอ 

 
คําสําคัญ : ฟกขาว  สบู  ตานอนุมูลอิสระ  ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส 

 

Abstract 
The objectives of this study were to study anti-oxidant, anti-tyrosinase enzyme activities and to 

develop of hard soap from Gac fruit extract. Gac fruit was selected from Phitsanulok province. The crude 

extracts from the Gac aril and Gac pulp fruit were extracted by 95% ethanol with ultrasonic extraction. 

The extract was tested to determine its free radical scavenging activities by DPPH method. The results 

showed that the crude extracts of Gac aril possessed higher antioxidant activities than Gac pulp with the 

IC50 values of 132.18 ± 5 .6 0  μg/ml and 734.14 ± 1 0 .5 0  μg/ml, respectively. The crude extracts were 

assayed for enzyme tyrosinase inhibition by dopachrome method. The results showed that the crude of 

Gac aril possessed higher enzyme tyrosinase inhibition than Gac pulp with the IC50 values of 49.21 ± 1.20 

μg/ml and 58.00 ± 3.25 μg/ml, respectively. The development of Gac aril extract as hard soap was also 

studied. The Gac aril extract development in hard soap showed best quality which contained 0.03% Gac 

aril crude extract. The results showed that pass the tested. 

 

keywords : Gac fruit,  soap,  anti-oxidant,  anti-tyrosinase 
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ระบบฐานขอมูลรานเชาแบบเสา, แบบคาน, นั่งราน  
กรณีศึกษารานยุงทองแบบกอสราง จ.พิษณุโลก 

Database system for pillar, shoulder pole and scaffolding rental:  

A case study of Yung Thong construction design shop Phitsanulok 

 

ปฏิภาณ  โพธิ์จันทร*  และ  สิวินีย  ศรีสรอยทองสุก 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Beever@rmutl.ac.th 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลการเชาแบบเสา  แบบคาน นั่งราน กรณีศึกษา
รานยุงทองแบบกอสราง จ.พิษณุโลก ระบบท่ีพัฒนาขึ้น สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข คนหา และจัดเก็บขอมูล ตอไปนี้ ขอมูลผูเชา
แบบกอสราง ขอมูลแบบกอสรางและน่ังราน การคิดคาปรับกรณีที่มีการสงคืนแบบลาชา  ขอมูลการเชาแบบกอสรางและ
นั่งราน ขอมูลผูดูแลระบบ ขอมูลเงินเดือนพนักงาน รวมไปถึง รายงานตางๆ ผูพัฒนาใชภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม ใช 
MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล จากผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบโดยใชโปรแกรม SPSS พบวาผูใชมีความพึง
พอใจระบบอยูในระดับมาก ระบบมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของผูใช รวมไปถึงสามารถ
แกไขปญหาจากระบบเดิมไดเปนอยางดี  
 

คําสําคัญ : แบบกอสราง  ระบบฐานขอมูล  รานเชา 
 

Abstract 

 This study aims to design and develop a database system for pillar, shoulder pole and scaffolding 

rental at Yung Thong Construction Design Shop Phitsanulok. The system can add, delete, edit and store 

data as construction tenant, construction model and scaffolding, the charge for the event of delivery 

delays, information for construction and scaffolding, information administrator, information salary staff 

including a report. The developer applied the PHP programming language, MySQL as database 

management systems. The developer applied the PHP programming language, MySQL as database 

management systems. The satisfaction evaluation system by users use SPSS Program, found that users 

were satisfied with the system at a high level. Because of its convenience, fast, up-to-date and able to 

response the need of users and this system can resolve the problem of the old system effectively. 

 

keywords : construction model,  database system,  rental 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอสภาพแวดลอมในชุมชนบริเวณโดยรอบสถานท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย 
ในเขตตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Opinions of people on environment of communities around the landfill site 

in Tambon Tha Phoe, Muang, Phitsanulok 

 

เดชาธร  แสงคํา*  สุภาวดี  นอยน้ําใส 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : Dechatorn.s@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูล
ฝอยในตําบลทาโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยเครื่องมือที่ใชศึกษาและเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใช คือ ตัวแทน
ครัวเรือนประชากรตัวอยาง 228 ครัวเรือน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบวา สวนใหญประชาชนมีความคิดเห็นวาสภาพแวดลอมของชุมชนในปจจุบันเหมือนกับชวง 5 ปที่ผานมา คิด
เปนรอยละ 56.1 โดยผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนภาพรวมอยูในระดับนอย ( x =1.32±0.80) ไดแก ปญหาน้ําเนา
เสียในชุมชน (1.51±1.13) รองลงมาคือ ปญหาอากาศเสีย (1.36±0.83) ปญหาทัศนียภาพท่ีไมนาดู (1.36±0.93) ปญหาการ
ระบายน้ํา (1.32±0.88) ปญหาดานเสียงดังรบกวนจากพาหนะ (1.16±0.67) ปญหาพาหะนําโรค (1.12±0.58) ปญหาความ
คลองตัวของการจราจร (1.11±0.55) ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ (1.03±0.28) ตามลําดับ และขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการปองกันและควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมดังกลาวไดในอนาคต 

 

คําสําคัญ : ความคิดเห็น  ผลกระทบสิ่งแวดลอม  สถานท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย 

 

Abstract 

 This research has an objective to study the opinion of people about environmental around the 

landfill area in Tha pho sub-district, Phitsanulok Province.  The studies and data collection tools were 

questionnaires.  The 228 households agent was sampled and then all statistical data were analyzed by 

using percentages, mean and standard deviation.  It was found that most public opinion for the local 

community environment in the current is the same as past five years with 56.1% .  By the overview of 

environmental impact in community was at low level ( x = 1.32±0.80)  toward many problems such as 

wastewater in community (1.51±1.13)  followed by air pollution (1.36±0.83) ,  unattractive appearance 

problem (1.36±0.93) , spoiled water drainage (1.32±0.88) , noise pollution (1.16±0.67) , disease problem 

through a carrier organism (1.12±0.58) ,  traffic mobility (1.11±0.55) , and soil deterioration (1.03±0.28) , 
respectively.  All this data that was studied can be used as guideline to prevent and control 

environmental problems in the future. 
 

keywords : opinion,  environmental impact,  landfill area 
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การสํารวจและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาแมน้ํานาน 

ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
Survey and utilization of biodiversity from fish in The Nan River, Phitsanulok Province 

 

                         ประภาศิริ  ใจผอง*  และ  พิมพชนก  พริกบุญจันทร   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

  
บทคัดยอ 

 จากการสํารวจความหลากชนิดและการใชประโยชนของปลาในแมน้ํานาน อําเภอพรหมพิราม และอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ทําการสํารวจ 2 ฤดูกาล คือดูรอน ตนเมษายนและพฤษภาคม และฤดูฝนเดือนกันยายน ในป พ.ศ. 2559 
พบปลาท้ังหมด  20 วงศ (Families) 38 ชนิด (Species) โดยพบวา วงศปลากด (Begrudge)  มากที่สุดรวม 7 ชนิด  
รองลงมา คือ วงศปลาตะเพียน (Cyprinidae) และวงศปลาสวาย (Pangasiidae) พบ 4 ชนิด  วงศปลาเนื้อออน (Siluridae)  
วงศปลาชอน (Channidae)  พบ 3 ชนิดตามลําดับ  สวนการใชประโยชนดานอาหารของปลาในแมน้ํานาน พบวา แตละชุมชน
ทราบวิธีการรับประทานปลาท่ีแตกตางกันในลักษณะของปลาท้ังตัว ปลาสับ ปลาบดละเอียดและปลาห่ันช้ิน ตามลักษณะของ
การประกอบอาหาร  และสามารถเลือกวัตถุดิบท่ีเขากันไดกับปลาแตละชนิดมาประกอบอาหารใหไดรสชาติอาหารที่กลม
กลอมแตกตางกันแตละทองถิ่น และกลายเปนอาหารที่มีเอกลักษณ รสชาติเฉพาะตัวของพ้ืนที่  โดยพบรายการอาหารจากปลา
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันในแตละชุมชน จํานวน  26 รายการอาหาร 
 

คําสําคัญ : ความหลากหลาย  แมน้ํานาน  จังหวัดพิษณุโลก  
 

Abstract 

 Survey on diversity of fish in the Nan River in Phromphirom and Muang Districts, Nan River 

Phitsanulok Province.  were performed  from April May and September 2016. Eight orders, 20 families, 38 

Species of fishes were collected.  Family Begrudge  ( 7 species)  were the highest abundance of fish 

composition by number and along with Cyprinidae, Pangasiidae,  (4 species) and Siluridae, Channidae (3 

species) .  For the use of fishes in Nan river, each community knows how to consume fishes in whole, 

chopped, minced or in pieces as required for food cooking. The community can also select ingredients to 

be used with fishes to cook foods with good tastes and unique to their community. There were 26 types 

of similar foods from fishes found in the community 

 

keywords : diversity,  Nan River,  Phitsanulok Province 
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ระดับความดังเสียงบริเวณโรงเรียนที่มีการจราจรหนาแนนในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
Noise level at schools in heavy traffic areas, Muang Phitsanulok 

 
ณัชชานนท  ดอนเขียวไพร  นัทวัน  สุโพธิ์แสน*  และ  ธันวดี  ศรีธาวิรัตน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*Corresponding author e-mail: Nattawan.s@psru.ac.th 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับเสียงบริเวณโรงเรียนที่อยูใกลถนนท่ีมีการจราจรหนาแนนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานขององคกรอนามัยโลก(WHO)โดยทําการศึกษาจากโรงเรียน 3 แหง คือ 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดทามะปราง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามและโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย โดยแตละพื้นที่ทําการตรวจวัด
ระดับเสียงในชวงช่ัวโมงเรงดวนชวงเชา07.30-08.30 น. และชวงเย็นในเวลา 15.30-16.30 น. เพื่อหาคาเฉลี่ยระดับเสียง 1 

ช่ัวโมง  ผลการวิจัยพบวาระดับเสียงเฉลี่ยในชวงช่ัวโมงเรงดวนเชาและเย็นมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
โดยโรงเรียนท้ัง 3 มีระดับเสียงเฉลี่ยอยูในชวง  70.34- 74.71 เดซิเบล(เอ) ซึ่งคาที่ไดไมเกินมาตรฐานท่ี 85 เดซิเบล(เอ)ตามที่
องคกรอนามัยโลกกําหนด  
 

คําสําคัญ : มลพิษทางเสียง  โรงเรียน  ระดับเสยีงเฉลี่ย  เดซิเบล (เอ) 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate sound levels at schools in heavy traffic areas, Muang 
Phitsanulok and compared it with the standard of World Health Organization ( WHO) .  Three sound 

measurement sites were Tamaprang municipality school, Watsriwisuttharam school and Rojanawit school. 
The sound pressure level (leq)1 hours was measurement during the period of 7.30-8.30 am in morning 

session and 3.30-4.30 pm in evening session. Result showed that no significant differences were observed 

between the sound levels of the morning and evening sessions at a significance level of 0.05.   It was 

found that the sounds level were in the range of 70.34- 74.71  dB(A). When compare the benchmarks set 

by the WHO, all measurement points do not exceed the standards at 85 dB(A). 
 

keywords :  noise,  school,  Leq,  dB(A) 
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สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน 
กรณีศึกษาฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันเอกนามดีกรี n และฟงกชันประกอบ 

Homomorphism and isomorphism case study function logarithm 
 function noun degree n and function composit 

 
รภัส  มลูโมกข*  วนิดา  ขุนศรี  สิริกัญญา  อินหันต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค 
*corresponding author e-mail : Rapas1068@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การจัดทําวิจัยคณิตศาสตรเรื่องนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนสาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของฟงกชัน

ลอการิทึม ฟงกชันประกอบ และฟงกชันเอกนามดีกรี n ผลการดําเนินงานพบวาฟงกชัน � � � โดยที่ 
� � �� สําหรับ� � � เปนสาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน ฟงกชัน � �  

�  โดยที่ � � � เปนสาทิสสัณฐานและสมสัณฐานฟงกชัน� � �  

โดยที่ � � �� เปนสาทิสสัณฐานและสมสัณฐานและฟงกชันประกอบเปนสาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน 

 

คําสําคัญ : สาทิสสัณฐาน  สมสัณฐาน  ฟงกชันลอการิทึม  ฟงกชันเอกนามดีกรี n และฟงกชันประกอบ 
 

Abstract 
This is mathematical research. The objective is to study the homomorphism and isomorphism of 

function logarithmic, function composite and function noun degree n. The results show that the function 

� � �  where � � �� for � � �  is homomorphism and isomorphism 

,� � � where � � �  is homomorphism and isomorphism 

 � � � where � � �� is homomorphism and isomorphism .  And 

composit function is homomorphism and isomorphism 

 

keywords :  homomorphism,  isomorphism,  function logarithm,  function noun degree n and function 

composit 
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ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Indoor fine particulate matter (PM10) of Primary schools, Muang Phitsanulok 

 
สุพัตรา  เอี่ยมนาค  ศศิภรณ  ถาวรศักดิ์*  และ  ธันวดี  ศรีธาวิรตัน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : Sasiporn.t@psru.ac.th   

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปนเปอนของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ใน
บรรยากาศท่ีอยูภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก โดยทําการเก็บตัวอยาง
ดวยเคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศปริมาตรต่ํา เปนระยะเวลา  8 ช่ัวโมงตอวัน ผลการศึกษาพบวาโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไล
ราษฎรอุปถัมภ) ความเขมขนเฉลี่ยของฝุนละอองภายในหองเรียน มีคาเทากับ 168.22 ± 80.57 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
และภายนอกหองเรียน มีคาเทากับ 160.03  ± 53.11 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)  ความ
เขมขนเฉลี่ยของฝุนละอองภายในหองเรียน มีคาเทากับ 130.77 ± 63.36 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร และภายนอกหองเรียน 
มีคาเทากับ 125.46± 40.71 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม
สําหรับอาคารในประเทศไทย ที่กําหนดคาที่ยอมรับได 8 ช่ัวโมง เทากับ 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร การวิเคราะหโลหะ
หนักในฝุนละอองพบวา เหล็ก มีคามากท่ีสุด อยูในชวง 16.80 – 39.12 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร รองลงมาคือ สังกะสี      
(2.59 – 6.53 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) และทองแดง (0.1– 1.28 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) สวนแคดเมียมและตะก่ัว 
ไมสามารถตรวจพบได 
 

คําสําคัญ : โรงเรียน  อาคาร  ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  โลหะหนัก 

 
Abstract 

 This research aimed to study indoor and outdoor particles smaller than 10 microns ( PM10) 
concentrations in classrooms of two primary schools of Phitsanulok. The indoor and outdoor PM10 were 

collected by a mini volume air sampler (Air metrics) for 8 hours/day. Results showed that the indoor and 

outdoor PM10 concentrations at site 1 were 168.22 ± 80.57 μg/m3 and 160.03  ± 53.11 μg/m3, respectively. 
For site 2, the indoor and outdoor PM10 concentrations were 130.77 ± 63.36 μg/m3 and 125.46± 40.71 

μg/m3
, respectively. The concentrations of indoor and outdoor PM10 of all sites were above the standard 

of indoor air quality of Thailand (50 μg/m3 for 8 hours) . For heavy metal analysis, Fe was found to be 

highest level, in range of 16.80 – 39.12 μg/m3followed by Zn (2.59 – 6.53 μg/m3)  and Cu  (0.1– 1.28 
μg/m3), respectively. However, Cd and Pb were not detectable. 
 

keywords : school,  building,  PM10,  heavy metal 
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ฤทธิ์ของปูนแดงตอการฟกและการตายของลูกน้ํายุงลายบาน (Aedes aegypti)  
Effect of red lime on hatching and mortality of Aedes aegypti larvae  

 
สุจิณณา  ปญญาวิชา  และ  อรวรรณ  วนะชีวิน* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เชียงราย 
*Corresponding author e-mail : orawan.wan@crru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

การควบคุมการแพรพันธุของยุงลายมีความสําคัญตอการควบคมุการระบาดของโรคไขเลือดออก ทรายอะเบทถูกใช
อยางแพรหลายในการกําจัดลูกน้ํายุงแตการใชงานผิดวิธีเปนการเพิ่มโอกาสการตานสารเคมีของลูกน้ํายุงลาย จากภมูิปญญา
ชาวบานพบวาการใสปูนแดงในโองนํ้ามีประสิทธิภาพในการควบคุมการเพาะพันธุของยุงลายไดดี ในการศึกษานี้จึงสนใจศึกษา
ผลของปูนแดงตอการฟกของไขยุงลายและการตายของลูกน้ํายุงระยะตางๆ โดยทําการศึกษาผลของปูนแดงความเขมขน 0.05, 

0.1, 0.2, 0.4 และ 0.8 กรัม/ลติร ผลการศึกษาพบวาปูนแดงท่ีความเขมขน 0.05 - 0.4 กรัม/ลิตร สงผลลดรอยละการฟกของ
ไขยุงอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติและยืดระยะเวลาในการเริ่มฟก ในขณะท่ีในชุดปูนแดงความเขมขน 0.8 กรัม/ลิตร ไมพบการฟก
ของไขยุงตลอดเวลาการศึกษา นอกจากน้ียังพบวาปูนแดงมีฤทธ์ิฆาลูกน้ํายุงระยะที่ 1 ไดดี แตมีประสิทธิภาพนอยมากในการ
ฆาลูกน้ํายุงระยะอื่นๆ ในขณะทีไ่มพบการตายของระยะตัวโมงจากทุกชุดการทดสอบรวมถึงชุดควบคุมทรายอะเบท     
 

คําสําคัญ : ปูนแดง  ลูกน้ํายุงลาย  การฟกของไขยุง  การตายของลกูน้ํายุง  
 

Abstract 
 Controlling of mosquito breeding is important for regulation of Dengue fever outbreak. Using of 

Abate is widespread for killing of mosquito larvae, though unsuitable used would increase chemical 

resistance. According to folk wisdom, putting of red lime into water tank resulted in effective controlled 

of mosquito breeding. Thereby, the study aimed to examine effects of red lime on mosquito hatching 

and larvicidal activity. Effect of red lime powder at 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 and 0.8 g/L are tested. Data indicated 

that red lime during 0.05-0.4 g/L dramatically and significantly decreased mosquito hatching and 

extended start date of hatching. Interestingly, red lime at 0.8 g/L totally inhibited hatching as same as 

Abate. For larvicidal activity, red lime was effective to first star larvae, though it exhibited poor effect to 

second and third stage larvae. On the other hand, all tested group included Abate did not affect to 

pupae.            
 
keywords : red lime,  mosquito larvae,  mosquito hatching,  larvicidal activity 
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ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใตใบตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus 
Effect of egg woman (Phyllanthus spp.) crude extracts on  

inhibition of Staphylococcus aureus  

วรดา  แซลี1  มนตรา  ศรีษะแยม2  วราภรณ  ผาลี3  ภรภัทร  สําอางค4   
ทิพยวรินทร  ริมลาดวน5  และ  อรุณลักษณ  โชตินาครินทร6 

1,2,3,4,6คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
5คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

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

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากสวนตาง ๆ ของลูกใตใบ ไดแก ใบ ลําตน และรากท่ีผาน

การสกัดดวยตัวทําละลายที่แตกตางกัน คือ นํ้ากลั่นและเอทานอลท่ีความเขมขนรอยละ 25 50 70 และ 95 ตอการยับย้ังการ
เจริญเติบโตของเช้ือ Staphylococcus aureus ATCC25923 ผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากสวนใบและลําตนท่ีสกัดดวยเอ
ทานอลเขมขนรอยละ 95 และ 50 ตามลําดับสามารถยับยั้งเช้ือ Staphylococcus aureus  ATCC25923 ไดดีที่สุด และสาร
สกัดจากสวนของรากที่สกัดดวยเอทานอลเขมขนรอยละ 95 เทานั้นที่สามารถยับย้ังเช้ือ Staphylococcus aureus  
ATCC25923 ได สารสกัดจากสวนของใบและรากท่ีผานการสกัดดวยเอทานอลเขมขนรอยละ 95 มีคาความเขมขนตํ่าสุดของ
สารสกัดที่ยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย (Minimum inhibitory concentration, MIC) และคาความเขมขนต่ําสุดที่
สามารถฆาเช้ือแบคทีเรียได (Minimum bactericidal concentration, MBC) เทากับ 3.91 และ 7.81 mg/ml ตามลําดับ 
และสารสกัดจากสวนของลําตนที่ผานการสกัดดวยเอทานอลเขมขนรอยละ 50 มีคา MIC และ MBC เทากับ 15.63 และ 
31.25 mg/ml ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ฤทธิ์ตานจุลินทรีย  ลูกใตใบ  Staphylococcus aureus 

Abstract 
 The objective of this study was to investigate the effect of crude extracts from various parts of 

egg woman (Phyllanthus amarus) including leaves, trunk and roots extracted with different solvents; 

distilled water and 25, 50, 70 and 95% ethanol on growth inhibition of Staphylococcus aureus 
ATCC25923. The result shown that the leaf and trunk extracted with 95 and 50% ethanol, respectively 

exhibited highest antimicrobial activity against Staphylococcus aureus ATCC25923. Only the 50% ethanol 

extract of P. amarus roots can efficiently inhibit the growth of Staphylococcus aureus ATCC25923, among 

root extracts. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) from 

various parts of P. amarus extracts were further performed by broth dilution and agar dilution technique, 

respectively. Both leaf and root extracted with 95% ethanol had Minimum inhibitory concentration (MIC)  

and minimum bactericidal concentration (MBC)  values as 3.91 and 7.81 mg/ml, respectively, while trunk 

extracted with 50% ethanol had MIC and MBC equal to 15.63 และ 31.25 mg/ml, respectively. 

 

keywords : antimicrobial activity,  Phyllanthus amarus,  Staphylococcus aureus 
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ระบบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ  
มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

Vehicles’ fuel consumption: a case study of moter vehicles department, Rajamangala 

University of Technology Lanna, Phitsanulok 

 

                         วิชุดา  พุทธโกษา*  คัชรินทร  ทองฟก  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : kacharin@rmutl.ac.th 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลของการใชยานพาหนะ แผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ในการพัฒนาระบบนี้ทําใหทราบถึงอัตราการสิน้เปลืองของระยะทาง ซึ่งทําใหสะดวกตอ
การเดินทาง โดยใชภาษา HTML, PHP, CSS , JavaScript ในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อใชในการนําเสนอสื่อและใชระบบจัดการ
ฐานขอมูล MySQL หลังจากน้ันทําการประเมินผล พบวา สวนของเมนูในระบบใชงานไดงาย ไดรับการอธิบายตอผูใชแตละ
หนาของระบบ ไดรับการตกแตงอยางดีดวยดีเหมาะที่จะเปนดานหนาคําและประโยคไดงายตอการเขาใจเคาโครงหนาเปนเรื่อง
งาย ที่จะใชและใหคําอธิบายท่ีชัดเจน ผลลัพธจากท่ีไดวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม พัฒนาตามระบบที่ไดออกแบบไว 
ทดสอบระบบงาน แกไขปญหา และสามารถแสดงผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

คําสําคัญ : ระบบ  การพัฒนาระบบ  การใชน้ํามันเชื้อเพลิง  ยานพาหนะ  
 

Abstract 

 This research aims to develop a database system to collect data of motor vehicles use for the 

Motor Vehicles Department, Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok.  The developed 

system could report about consumption rate per distance which will be more convenient for traveling 

plan. HTML, PHP, CSS, and JavaScript were used to develop a web site for presenting media and data was 

managed with MySQL database system.  After system evaluation, it was found that the system’ s menu 

was easy to use. Each page was well-explained to users, well-decorated and suitable for being the front 

end. Words and expressions were easy to understand. Page layout was easy to use and clearly explained. 
Results from analysis and design of the new system indicated that the system was developed as 

designed.  The test run showed that the system could efficiently solve problems and present desired 

results.  
 

keywords : vehicles’ fuel consumption,  motor vehicles department,  Rajamangala University of 

Technology Lanna Phitsanulok 
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การศึกษาชนิดสเปกตรัมดาวฤกษในกระจุกดาว M50 

The study of spectrum type of star in M50 cluster 

 

เปรมฤทัย  ละเอียด1*  และ  รณกฤต  รัตนมาลา2 
1คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นครราชสมีา 

2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นครราชสีมา 
*corresponding author e-mail : Ipremruethai@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสมบัติของดาวฤกษในกระจุกดาว M50 โดยทําการเก็บขอมูล
กระจุกดาว M50 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา  นครราชสีมา  สถาบันวิจัยดารา
ศาสตรแหงชาติ  (องคการมหาชน)  ดวยกลองซีซีดีโฟโตมิเตอร  ผานแผนกรองแสงสีน้ําเงิน และแสงสีที่ตา
มองเห็น  ที่เชื่อมตอเขากับกลองโทรทรรศนขนาด 70  เซนติเมตร  ผลการศึกษาพบวาดาวฤกษในกระจุกดาว  
M50  มีอุณหภูมิอยูระหวาง  2,892.023  เคลวิน  ถึง  10,713.97  เคลวิน ซึ่งจัดเปนชนิดสเปกตรัม B, A, F, 

G, K และ M และมีคา Bolometric correction อยูระหวาง -3.51 ถึง -0.08 

 

คําสําคัญ :  กระจุกดาว M50  กระจุกดาว  กระจุกดาวเปด 

 

  
Abstract 

 This research was aimed to study of spectrum type of star in M50 cluster. The  data 

were observed at Regional Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, Nationnal 

Astronomical Research Institute of Thailand(Public  Organization) by CCD photometer in blue 

and visible lights connected to a 70 cm  reflecting telescope. The result of stars in M50 

cluster were B, A, F, G, K and M type of  spectrum and the effective temperature between 
2,892.023 K and  10,713.97 K. The Bolometric correction of stars in M50 cluster calculated 

was between -3.51 and -0.08. 

 

keyword : M50 clusters,  clusters,  open clusters 
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นอน-ดีเทอรมินิสติค ไฮเพอรสับสติติวชั่นเชิงเสนสําหรับระบบพีชคณิต ชนิด � �  

Non-deterministic linear-hypersubstitution for algebraic systems of type � �  
 

                         จินตนา  จูมวงษ*  และ  ดารา  ภูสงา   
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  เชียงใหม 

*corresponding author e-mail : jintana@mju.ac.th 

 

บทคัดยอ  
นอน-ดีเทอรมินิสติค ไฮเพอรสับสติติวช่ันสําหรับระบบพีชคณิตชนิด � � สงสัญลักษณการดําเนินการไป

ยังเซตของเทอม และสงสัญลักษณของความสัมพันธไปยังฟอรมูลาท่ียังคงรักษาอันดับช้ัน  นอน-ดีเทอรมินิสติค ไฮเพอรสับสติ
ติวช่ันสําหรับระบบพีชคณิต ชนิด � � จะเรียกวา เชิงเสน ถาการสงนี้สงสัญลักษณการดําเนินการไปยังเซตของ
เทอมเชิงเสน และสงสัญลักษณของความสัมพันธไปยังฟอรมูลาเชิงเสน บนเซตของเทอมเชิงเสน ในงานน้ีไดแสดงวา สวนขยาย
ของนอน-ดีเทอรมินิสติคไฮเพอรสับสติติวช่ันเชิงเสน สําหรับระบบพีชคณิตชนิด � � เปนการสงเซตของเทอมเชิง
เสนไปยังเซตของเทอมเชิงเสน และสงเซตของฟอรมูลาเชิงเสนไปยังเซตของฟอรมูลาเชิงเสน เปนผลใหชุดของนอน-ดีเทอรมินิ
สติคไฮเพอรสับสติติวช่ันเชิงเสนท้ังหมดกับการดําเนินการทวิภาคเปนโมนอยด 

 

คําสําคัญ : เทอม  ฟอรมูลา  ไฮเปอรสับสติติวชัน  ระบบพีชคณิตและโมนอยด 
 

Abstract 
 A non-deterministic hypersubstitution for algebraic systems of type � � maps 

operation symbols to set of terms and maps relational symbols to formulas over set of terms 

corresponding arity.  A non-deterministic hypersubstitution for algebraic systems of type � � is 

said to be linear if it maps any operation symbols to a set of linear-terms and maps relational symbols to 

a linear formula over set of linear-terms corresponding arity. We have shown that the extension of non-
deterministic linear-hypersubsttutions for algebraic systems of type � �  maps sets of linear terms 

to sets of linear terms and linear formulas over set of linear-terms to linear formulas over set of linear-
terms.  As a consequence, the collection of all non-deterministic linear-hypersubstitutions for algebraic 

systems forms a monoid. 
 

keywords :  Term,  formula,  hypersubstitution,  algebraic system and monoid. 
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การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย ดวยเทคโนโลยี QR CODE 

Development of electronic media about Thai’s important days using QR code 

technology 

ปญจพร  สีคําพา1  และ  วิไรวรรณ  แสนชะนะ2*  
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 

2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : wiraiwans@rmutl.ac.th 

  
บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ืออิเลก็ทรอนิกสเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย ดวยเทคโนโลยี QR CODE โดย
มีวิธีการดําเนินการวิจัย คือ 1) การศึกษาขอมูลจากเอกสารเก่ียวกับวันสําคัญของไทย 2) การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับ
วันสําคัญของไทย ดวยเทคโนโลยี QR CODE และ 3) การประเมินความพึงพอใจของผูใชสื่อ กลุมตัวอยางที่ใชในประเมินความ
พึงพอใจ ไดแก นักเรียนโรงเรียนวังพิกุลศึกษา นักศึกษา เจาหนาท่ี และอาจารย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 30 คน สถิติที่
ใช ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับวันสําคัญของ
ไทย มีความพึงพอในระดับมาก (� = 4.21, S.D. = 0.573)  
 

คําสําคัญ : การพัฒนา  สื่ออิเล็กทรอนิกส  วันสําคัญของไทย  คิวอารโคด  
 

Abstract 

 This study aims to develop electronic media about Thai’ s important days using QR code 

technology.  The research process consists of:  1)  studying information from document about Thai’ s 

important days; 2) developing electronic media about Thai’s important days using QR CODE technology; 

and 3) evaluating media users’ satisfaction. The sample group for satisfaction evaluation was 30 students 

from Wang Pikul Suksa School and students, personnel, and lecturers of Phitsanulok University. Data were 

statistically analyzed for means and standard deviation.  Results showed that the sample users of 

electronic media about Thai’s important days were satisfied with the media in high level (x ̅ = 4.21, S.D. = 
0.573)  
 

keywords : development of electronic media,  Thai’s important days,  QR code 
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การรับรูคุณลักษณะและทัศนคติที่สงผลตอการใชงานพรอมเพยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
Perceived attributes and attitude affecting the use of PROMPT PAY 

of people in Bangkok 
 

พุทธิพงศ  รัตนยืนยง*  และ  ศรัณยพงศ  เที่ยงธรรม 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กรุงเทพมหานคร  

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

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูคุณลักษณะและทัศนคติท่ีสงผลตอการใชงานระบบพรอมเพยของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นและความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอมูล  จาก
ประชาชนในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนท่ี ใชบริการพรอมเพย สถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐานไดแกการวิเคราะห  การถดถอย
เชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง
เอกชน มีรายไดสวนตัวเฉลี่ ยตอเดือน 10,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเขากันได ความไดเปรียบของ
นวัตกรรมใหม และการทดลองใชระบบพรอมเพยไดมีอิทธิพลทางบวกตอทัศนคติตอการใชงานระบบพรอมเพย ในขณะท่ี ความสอดคลอง
ทางสังคมไมมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเขากันได  ความไดเปรียบของนวัตกรรม มีอิทธิพลทางบวกตอตอความตั้งใจใชงานระบบพรอมเพย 
และพบวาทัศนคติตอการใชงานและความต้ังใจใชงาน มีอิทธิพลทางบวกตอการใชระบบพรอมเพยของประชาชนในกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  
 

คําสําคัญ : การรับรูคุณลักษณะ  ทัศนคติ  ความต้ังใจ  ความสอดคลองทางสังคม  ความเขากันได  ความไดเปรียบของนวัตกรรม    
ระบบพรอมเพย 
  

Abstract 

The purpose of this research was to study perceived attributes and attitude affecting the use of PROMPT 

PAY. Close-ended questionnaire was used to collect data from the sample of 400 people in Bangkok who had ever 

used or intended to use PROMPT PAY system. Multiple regression analysis was utilized for the hypothesis testing.  The 

results found that the majority of the respondents were female aged 25 and over, and completed bachelor’s degrees. 
The largest sample group earned an average monthly income of 10,001 – 30,000 baht.  The results found 3 variables 

which were compatibility, relative advantage and trialability had positive influence on attitude towards the use, social 

conformity had no influence on attitude towards the use of PROMPT PAY. The innovation attributes of compatibility 

and relative advantage had positive influence on behavioral Intention to use PROMPT PAY while social conformity and 

trialability had no influence on the behavioral Intention. Results of the analysis also indicated that the attitude and 

behavioral Intention had positive influence on the use of PROMPT PAY of People in Bangkok at statistical level of .05.  
 

keywords : perception,  attributes,  attitude,  intention to use,  social consistency,  compatibility,  innovation 

advantage,  PROMPT PAY 
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การศึกษากระจุกดาว M93 

The study of star in M93 open cluster 

 

บุษกร  เวชประโคน1*  สุกัญญา  ครงูเหลือม2  และ  รณกฤต  รัตนมาลา3  
1,2คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นครราชสมีา 

3คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นครราชสีมา 
*corresponding author e-mail : butsagotn_13@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระจุกดาว M93 โดยเก็บขอมูล ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชน
พรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน) ดวยกลองซีซีดีโฟโตมิเตอร ผานแผนกรองแสงสีน้ําเงิน
และแสงสีที่เรามองเห็น ท่ีตอเขากับกลองโทรทรรศนขนาด 0.7 เมตร ผลที่ไดพบวากระจุกดาว M93 ที่มีสเปกตรัมเปน A, F, 

G, K และ M และมีอุณหภูมิยังผลระหวาง 2,809.876 เคลวิน ถึง 9,231.862 เคลวิน  และคํานวณคา Bolometric 

correction ของดาวฤกษในกระจุกดาว M93 ไดอยูระหวาง -3.79 ถึง -0.08 

 

คําสําคัญ : กระจุกดาว  กระจุกดาว M93  กระจุกดาวเปด 

 

Abstract 

 This is research was aimed the study of star in M93 cluster. The 0.7-meter reflecting telescope 

with CCD photometer system with B and V bands was employed. The observations were done at Regional 

Observatory for the Public Nakhon Ratchasima. The result of star in M93 cluster were A, F, G, K and M 

type of spectrum and effective temperature between 2809.876 K to 9231.862 K. The calculations of the 

bolometric correction of stars in M36 cluster were between -3.79 and -0.08. 

 

keywords : cluster,  M93 cluster,  open clusters 



347

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

ความชุกของหนอนพยาธิที่ติดเชื้อในลําไสปลาหมอที่อยูตามธรรมชาติและเลี้ยงในบอซีเมนต 
Prevalence of helminthes infected intestinal of Anabas testudineus from natural 

habitat and cement container 
 

กัณฐิกา  จงธรรม  อรุณลักษณ  โชตินาครินทร   สิทธิชัย  อุดก่ํา  และ  วราภรณ  ผาลี* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : waraporn.noikong@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 ปลาหมอเปนปลานํ้าจืดที่นิยมนํามาเลีย้งเพื่อจําหนาย เนื่องจากปลาหมอเปนปลากินเนื้อจึงทําใหมีโอกาสท่ีจะติดเชื้อ
พยาธิจากการกินอาหารได ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณของหนอนพยาธิในลําไสปลาหมอท่ี
เลี้ยงในบอซีเมนต และปลาหมอที่อาศัยอยูในแหลงน้ําธรรมชาติ ตําบลปากโทก อําเภอเมือพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 
110 ตัว ระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560 ตรวจหาหนอนพยาธิในลําไสโดยการผาเปดชองทอง และตรวจหา
หนอนพยาธิภายใตกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ พบการติดเชื้อของ Camallanus anabantis เพียงชนิดเดียวในลําไสปลา
หมอจากบอซีเมนตมีรอยละความชุกเทากับ 18.86 และความหนาแนนเทากับ 1.4 ตัวตอปลาหมอหน่ึงตัว สําหรับปลาหมอที่
เก็บจากแหลงน้ําธรรมชาติพบการติดเช้ือของพยาธิ 4 ชนิดไดแก C. anabantis มากท่ีสุดโดยมีรอยละความชุกเทากับ 77.19 
มีความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 รองลงมาคือ  Pallisentis sp. มีรอยละความชุกเทากับ 7.01 ความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 

1.25 Plagioporus sp. มีรอยละความชุกเทากับ 5.26 ความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 และ Anisakis sp. มีรอยละความชุก
เทากับ 1.75 ความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 1.00 
 

คําสําคัญ : ปลาหมอ  หนอนพยาธิ  ตามแหลงน้ําธรรมชาติและบอซีเมนต 
 

Abstract 
Anabas testudineus is a popular fish species that is reared for selling. Due to this A. testudineus is 

a carnivorous fish, their feeding behavior can cause the helminth infection. Therefore, this study  aimed to 

determine the occurrence of helminth infection in fish obtained from natural habitat and artificial 

container. Fifty five samples were collected from a natural river and 53 samples were collected from fish 

cement container during July to September 2017. Fish intestine was dissected and observed Helminthes 

under the stereomicroscope. The results showed that only Camallanus anabantis was found from the 
fish rearing in cement container whereas four helminthes were found from the fish living in the natural 

area. The prevalence and intensity of C. anabantis were 18.86 and 1.4 for pond-reared fish. Interestingly, 

four helminthes; C. anabantis, Pallisentis sp., Plagioporus sp. and Anisakis sp. showed the prevalence and 

intensity as 77.19 and 3.93, 7.01 and 1.25, 5.26 and 3.00, and 1.75 and 1.00 respectively. 
 

keywords : Anabas testudineus,  helminthes,  natural habitat and artificial pond 
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การศึกษาสารสกัดรากยอบานตอฤทธ์ิยับยั้งการทํางานของเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเทอเรส 
Study of Yo-ban (Morinda citrifolia L.) root extraction on acetylcholinesterase 

inhibitory activity  

      ดามรัศมน  สุรางกูร1  กมลวรรณ  ศรีสวสัดิ์2  ประกรณ  เลิศสวุรรณไพศาล3   
อรุณลักษณ  โชตินาครินทร4  และ  ภรภัทร  สําอางค5*   

3,4,5คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก                        
1,2คณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณโุลก 
*corresponding author E-mail : Pornpat335@gmail.com 

บทคัดยอ 
ยอบาน (Morinda citrifolia L.) เปนพืชสมุนไพรที่สําคัญของไทยอยูในตระกูล Rubiaceae มีคุณสมบัติในการตาน

อนุมูลอิสระ ตานการอักเสบ และบํารุงสมองและระบบประสาท งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการสกัดและทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากรากยอบาน ดังนั้นไดทําการสกัดรากยอบานดวยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
เอทิลอะซิเตต และเอทานอล ตามลําดับ โดยพบวา สารสกัดเอทานอลมีปริมาณสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของ
เอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสสูงท่ีสุด มีคารอยละการยับยั้งเทากับ 39.00 ที่ความเขมขน 1 mg/mL ในขณะที่สารสกัดเฮ
กเซน สารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัดเอทิลอะซิเตต ออกฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเทอเรส มีคา
รอยละการยับยั้งเทากับ 24.32 24.31 และ 26.68 ตามลําดับ จากนั้นนําสารสกัดรากยอบานดวยเอทานอลมาหาคาความ
เขมขนที่สามารถยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสได 50% หรือ IC50 มีคาเทากับ 270 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร ซึ่งนอยกวาสารมาตรฐาน Tacrine ประมาณ 900 เทา จากผลการทดสอบนี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดรากยอบานมี
ศักยภาพในการพัฒนาตอยอดเปนอาหารเสริมสุขภาพเพื่อการบําบัดโรคอัลไซเมอร 

คําสําคัญ : ยอบาน  เอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเทอเรส  โรคอัลไซเมอร  

Abstract 
 Yo-ban (Morinda citrifolia L.) is an important herb of Thailand which is in the Rubiaceae family, 

and has antioxidation, anti-inflammation and nourishment of the brain and nervous system properties. 
This research is to study of Yo-ban (Morinda citrifolia L.) root extract on acetylcholinesterase inhibitory 

activity. Therefore, air-dried roots of Yo-ban were extracted by using different solvents such as hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate, and ethanol, respectively. It was found that the crude ethanol extract 

showed the highest acetylcholinesterase inhibitory activity as 39% at the concentration of 1 mg/mL.  
While the crude hexane extract, the crude dichloromethane extract and the crude ethyl acetate extract 

could inhibit acetylcholinesterase activity and showed inhibitory percentages as 24.32%, 24.31%, and 

26.68%, respectively. Then, the root of Morinda citrifolia L. ethanolic extract exhibited a 50% inhibitory 

concentration value (IC50) of antiacetylcholinesterase activity as 270 g/mL which is about 900 times less 

than the standard tacrine. This preliminary results provided that the crude ethanol extract of Yo-ban have 

had the potential to be developed as medicinal supplement for Alzheimer’s treatment. 

keywords : Morinda citrifolia L.,  Acetylcholinesterase,  Alzheimer’s disease 
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การผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus spp.  บนวัสดุทางการเกษตร 
Pigment production of Monascus sp. on agricultural substrates  

 
                         ณัฏฐณิชา  สงิหลี  และ  วิภาวรรณ  ปุคําปวง* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เชยีงราย  
*corresponding author e-mail : wipawan.puk@crru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการผลิตสารสีจากเชื้อรา Monascus spp. บนวัสดุทางการเกษตร โดยนําเชื้อรา 
Monascus sp. ไปเพาะเลี้ยงบนสับสเตรท 4 ชนิด ไดแก ขาว กากถ่ัวเหลือง ขาวโพด และรําขาว เปนเวลา 14 วัน ทําการ
วิเคราะหหาปริมาณสารสีแดง สีสม และสีเหลือง จากนั้นทําการปรับสูตรอาหารโดยการเติมน้ําตาลกลูโคสและกากน้ําตาลที่
ความเขมขนรอยละ 4, 6 และ 8 เพื่อหาสูตรอาหารท่ีเช้ือราสามารถสรางสารสีไดสูงที่ สุด ผลการศึกษาพบวา เช้ือรา 
Monascus spp. สามารถเจริญและสรางสารสีทั้ง 3 ชนิด ไดดีที่สุดบนขาว โดยมีปริมาณสารสีระหวาง 34.18 – 60.08 

unit/g รองลงมาคือ รําขาว ขาวโพด และกากถ่ัวเหลือง ตามลําดับ ผลการศึกษาการเพิ่มน้ําตาลกลูโคสและกากน้ําตาลใน 
รําขาว พบวาการเพิ่มน้ําตาลกลูโคสและกากน้ําตาลมีอิทธิพลรวมตอปริมาณสารสี โดยรําขาวที่เพ่ิมน้ําตาลกลูโคสรอยละ 8 ให
ปริมาณสารสีทั้ง 3 กลุมมากที่สุด มีคาระหวาง 39.45 – 87.67 unit/g สวนผลของการเพิ่มกากน้ําตาลพบวา รําขาวที่เพิ่ม
กากนํ้าตาลรอยละ 4 มีปริมาณสารสีมากกวารําขาวที่ไมไดเพิ่มน้ําตาลโดยมีปริมาณสารสีระหวาง 38.69 - 79.43 unit/g  
 
คําสําคัญ : โมแนสคัส  สารสี  วัสดุทางการเกษตร  
 

Abstract 
 This study was aim to evaluate the pigment production of Monascus spp.  on the agricultural 

substrates.  This fungus was cultivated on four substrates including rice, soybean meal, corn meal and rice 

bran for 14 days.  After incubation, the pigment color ( red, orange and yellow)  was analyzed.  
Furthermore, glucose and molasses at a concentration of 4, 6 and 8 %  were added to a selected 

substrate for improving the production yields. The result showed that Monascus spp. could growth and 

produce the highest pigment when cultivated on rice substrate with yield between 34.18 - 60.08 unit/g 

followed by rice bran, corn meal and soybean meal.  Additions of each 4% , 6%  and 8%  glucose and 

molasses potently improved the pigment yields.   Rice barn supplemented with 8 %  glucose gave the 

highest pigment with yield between 39.45 – 87.67 unit/g.  Rice barn supplemented with 4% molasses also 

gave higher pigment yield than control with yield between 38.69 - 79.43 unit/g. 
 
keywords : Monascus spp.,  pigment,  agricultural substrates 
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การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสมุนไพร 
Developing herb crackers product 

 
กนกพร ดานแกว  พนัสชนก จอยอินทร  วริศรา ศรีโพธ์ิ  โสรัจวรชุม อินเกต  กุลชญา สิ่วหงวน  และ  ผกาวดี ภูจันทร* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Pakawadee@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสมุนไพรครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารสชาติของขาวเกรียบสมุนไพร ศึกษา

องคประกอบทางเคมี กายภาพ และ ทางจุลินทรีย จากการพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบสมุนไพร โดยพัฒนาเปนรสชาติของ
อาหารไทยท่ีมีสมุนไพรพื้นบานเปนสวนประกอบ ทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก รสตมยํา รสลาบ รสเมี่ยงคํา และรสผัดฉา โดยศึกษา
การยอมรับของผูบริโภค 100 คน พบวา ผูบริโภคใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑขาวเกรียบสมุนไพรรสตมยํามากท่ีสุด
(p≤0.005) จากการทดสอบองคประกอบทางเคมี พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบสมุนไพรรสตมยํา มี โปรตีนรอยละ 5.3 

คารโบไฮเดรตรอยละ 59.0 ไขมันรอยละ 26.8 ความชื้นรอยละ 4.5 เถารอยละ 4.4 พลังงาน 498.4 กิโลแคลอร่ีตอ 100 กรัม  
และฤทธิ์การตานออซิเดช่ัน 130.26 ไมโครโมลโทรล็อก (trolox) คุณภาพทางดานคาสี พบวา ผลิตภัณฑขาวเกรียบสมุนไพร
รสตมยํา มีคาสี L*a*b* เทากับ 42.08 18.63 และ14.65 ตามลําดับ และผลิตภัณฑขาวเกรียบฟกทองสมุนไพรรสตมยํามี
คุณภาพทางจุลินทรียเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเลขท่ี มผช.107/1443 

 

คําสําคัญ : ขาวเกรียบ  สมุนไพร  ผลิตภัณฑ  
Abstract 

The objectives of this study were to develop the taste of herbal crackers and to study chemical 

composition, physical and microbial quality. Herb cracker products were developed based on Thai local 

herbal taste and Thai traditional foods, namely Tomyam (Thai hot and sour soup) flavor, Laab (spicy 

minced pork salad) Flavor, Miang Kham (Savory leaf wraps) Flavor, and Padcha (spicy stir-fried seafood) 

Flavor as ingredients in crackers to create truly unique taste.  The product acceptance was tested with 

100 consumers. The results indicated that Tomyam flavor cracker had the highest preference score 

(p≤0.005). By studying chemical composition, it was found that Tomyam flavor crackers contained 5.3% 

protein, 59.0% carbohydrate, 26.8% fat, 4.5% moisture, 4.4 % ash, 498.4 kilocalories energy per 100 grams 

of crackers. Besides, Tomyam flavor crackers contained 130.26 Micromole Trolox. Additionally, L * a * b * 

of Tomyam flavor crackers were  42.08, 18.63 and 14.65, respectively. In terms of microbial quality, 

Tomyam flavor crackers met the community product standard no. Mor Phor Chor.  107/1443.  

 

keywords : cracker,  herb,  product 
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การศึกษาของกระจุกดาว M46 

The Study of M46 Cluster 

 

ชินพรรด์ิ ณ เรียนไธสง1*  อภิวัฒน ฤาษี2  และ  รณกฤต รตันมาลา3 
1,2คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นครราชสมีา 

3คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นครราชสีมา 
*corresponding author e-mail : nutzagz@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระจุกดาว M46 ไดแก ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษในกระจุกดาว, ระยะทาง และ
อายุของกระจุกดาว M46 โดยเก็บขอมูลภาพถายในชวงแสงสีน้ําเงินและแสงสีที่ตามองเห็น ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ดวยกลองซีซีดี  ที่ตอเขากับกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 70 เซนติเมตร ผล
การศึกษาพบวาดาวฤกษในกระจุกดาว M46 มีชนิดสเปกตรัม B,A,F,G,K และ M และคํานวณคา Bolometric correction  
ของดาวฤกษในกระจุกดาว M46 อยูระหวาง -1.63 ถึง -0.08 

 

คําสําคัญ : กระจุกดาวM46  กระจุกดาว  คุณสมบัติของดาวฤกษ 
 

Abstract 

 This research was aimed to study M37 cluster in term of spectrum type of stars, distance and 

age. The data was observed at Regional Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National 

Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) by CCD photometer in B and V bands 

connected to a 70 centimeter telescope. The results show that stars in the M46 cluster have B, A, F, G, K 

and M spectral types. The Bolometric correction of stars in M36 cluster was between -1.63 and -0.08. 

 

keywords : M46 cluster,  star cluster,  star properties 
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การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
Developing of student activity transcript record system in Phitsanulok University 

 

                         สมพงษ พุทธศร   ฤทธิรงค แสงสรอย*  และ  ปรกฤษฎิ์ สายหัสด ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 
* corresponding author e-mail : ritthirongs@plu.ac.th 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อลด
ความการลาชาในการติดตามผลของการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา และสามารถใหนักศึกษาตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม
ไดดวยตนเอง โดยทําการศึกษาจากกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 100 คน ดวยการวิเคราะหทางสถิติโดยทดสอบ
คาเบียงเบนมาตรฐาน คากลางของขอมูล และคาเฉลี่ยนของขอมูล โดยผลของการวิจัยระบบจัดเก็บขอมูลการเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษาน้ี ไดคาเฉลี่ยโดยภาพรวมแลว 4.1 ซึ่งอยูในระดับดี และการแสดงผลในการตรวจสอบขอมุลได 3.9 ซึ่งอยูใน
ระดับดีเชนเดียวกัน 

 

คําสําคัญ : ทรานสคิปกิจกรรม  กิจกรรมนักศึกษา  บันทึกกิจกรรม 

 

Abstract 
 The objective of this research is to develop of student activity transcript record system in 

Phitsanulok University, to reduce time and manpower to keep record updated and provide self-checking 

of the record by students. This research is focus on 100 bachelor students of Phitsanulok University, and 

analyze by statistically, mean, median and average. From the research, the result of developing student 

activity transcript record system in Phitsanulok University is 4.1 in overall, that mean in a good rank, and 

3.9 from representative of the system. 
 

keywords : activity transcript,  student activity,  activity record 
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การคัดกรองหาเชื้อราที่สรางสารยับยั้งเช้ือรา Colletotrichum musae, Fusarium oxysporum และ 
Pyricularia grisea จากเชื้อราเอนโดไฟตที่แยกจากเปลาตองแตก 

Screening of bioactive compound-producing fungi those against Colletotrichum musae, 
Fusarium oxysporum and Pyricularia grisea from endophytic fungi of Plao Tong Taek 

 
ชนิดาภา จันทรเช่ียน  นฤมล เถ่ือนกูล  และ  รําไพ โกฎสืบ* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : kodsueb@yahoo.com 

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้ เปนการคัดกรองหาเชื้อราเอนโดไฟต ของตนเปลาตองแตกท่ีสามารถสรางสารยับยั้งเชื้อรากอโรคพืช 3 ชนิด คือ 
Colletotrichum musae, Fusarium oxysporum และ Pyricularia grisea ทําการตรวจสอบความมีชีวิตของเชื้อราเอนโดไฟตบริสุทธิ์ที่อยูใน
รูปของ stock culture แลวนําไอโซเลตของเชื้อท่ียังมีชีวิตมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Potato dextrose brothและ F4 โดยบมเชื้อบนเครื่อง
เขยาแนวราบเปนเวลา 7 วัน (ความเร็ว 130 รอบตอนาที) เก็บ culture filtrate ของเช้ือราเอนโดไฟตแตละไอโซเลตไปทําการทดสอบฤทธิ์การ
ยับยั้งเชื้อรากอโรคพืชทั้ง 3 ชนิด ดวยวิธี 96–well plate assay ผลการศึกษาพบวาจากเช้ือราเอนโดไฟตที่เพาะเลี้ยงจํานวน 64 ไอโซเลต มี culture 

filtrate ของ 3 ไอโซเลตที่แสดงผลยับยั้งการเจริญของเช้ือรากอโรค โดยไอโซเลต PL31 ที่เลี้ยงในอาหารเหลว F4 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือรา 
กอโรค Fusarium oxysporum ไดอยางนอย 48 ชั่วโมง ในขณะที่เชื้อราเอนโดไฟตไอโซเลต PL9 และ RS4 ที่เลี้ยงในอาหารเหลว F4 มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรากอโรค Pyricularia grisea และ Col letot r i chum musae  ไดเพียงชั่วระยะเวลา 24 
ชั่วโมงเทาน้ัน ผลจากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือราเอนโดไฟตแตละไอโซเลต พบวาเช้ือราไอโซเลต PL31 PL9 และ RS4 เปนเช้ือ
ราในสกุล Bipolaris, Colletotrichum และ Curvularia ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : เช้ือรากอโรคพืช  น้ําเล้ียงเช้ือ  ฤทธิ์ตานเช้ือรา 
 

Abstract 

 The objective of this research is to screen for endophytic fungi of Plao Tong Taek those able to produce 

bioactive compound against the growth of three plant pathogenic fungi; Colletotrichum musae, Fusarium oxysporum and 
Pyricularia grisea. Firstly, stock cultures of endophytic fungi were revived to check for their viability then cultured in two 

liquid media (potato dextrose broth and F4). Inoculated media were then incubated on a shaker for 7 days (at 130 rpm). 
Culture filtrate of each endophytic fungus was then collected and tested for antifungal activity using 96–well plate assay. 
The results showed that out of 64 isolates, culture filtrate of 3 isolates (i.e. PL31, PL9 and RS4)  cultured in F4 media 

were active against the growth of Fusarium oxysporum, Pyricularia grisea and Colletotrichum musae, respectively. 
Culture filtrate of isolate PL31 cultured in F4 media was inhibited the growth of F.  oxysporium and last for at least 48 

hours. However, culture filtrates of isolates PL9 and RS4 grown in F4 media could suppress the growth of Pyricularia grisea 
and Colletotrichum musae for 24 hours only.  Identification of three endophytic fungal isolates based on their 

morphological characters suggested that isolate PL31, PL9 and RS4 belong to genus Bipolaris, Colletotrichum and 

Curvularia, respectively. 
 

keywords : plant pathogenic fungi,  culture filtrate,  antifungal activity 
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คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟนอลิก และเบตาแคโรทีนของ 
สบูกอนขาวกลองงอกผสมน้ําผึ้ง 

Physical property, total phenolic content and Beta-carotene of  
germinated brown rice with honey soap 

 
มณฑา  หมไีพรพฤกษ1*  พิสุทธิลักษณ  พงโอสถ2  ณัฐธิดา  ยศปญญา3  รุงวดี  เชื้อจีน4  และณัฐภาณี  บัวด5ี 

1,2,3,4คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร  กําแพงเพชร 
5มหาวิทยาลัยราชภัฎกาํแพงเพชร แมสอด  ตาก 

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

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟนอลิก และเบตาแคโรทีน ของสบู
กอนขาวกลองงอกผสมน้ําผึ้ง และศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอสบูกอนขาวกลองงอกผสมน้ําผึ้ง โดยสบูกอนขาว
กลองงอก ใชขาวกลองงอก 2 สายพันธุ ไดแก ขาวกลองงอกพันธุหอมมะลิแดง และขาวกลองงอกพันธุหอมนิล จํานวน 2 สูตร 
คือ สบูสูตร 1 ใชน้ําขาวกลองงอกท่ีเตรียมจากวิธีของสหกรณการเกษตรไทรงาม และสบูสูตร 2 ใชน้ําขาวกลองงอกโดยใชขาว
กลองงอก:น้ํา (1:4) ผลการวิจัยพบวา สบูกอนขาวกลองงอกผสมน้ําผึ้งท้ัง 2 สูตรมีคาความเปน กรด-เบส (pH) อยูในชวง 
9.06-9.32 โดยมีปรมิาตรของฟองมาก มีความคงทนตัวของฟองดีและการสึกกรอนนอย โดยสูตร 2 ของสบูกอนขาวกลองหอม
นิลงอกผสมนํ้าผึ้งมีปริมาณฟนอลกิ และปรมิาณเบตาแคโรทีนมากท่ีสุด เทากับ 28.58±0.22 mg GAE/g. ของตัวอยาง และ 
4.05 mg/g. ตามลาํดับ และการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอสบูกอนขาวกลองงอกผสมน้ําผึ้ง พบวามีความพอใจ
ตอสบูสตูร 2 ขาวกลองหอมนิลงอกผสมน้าํผึ้ง มากที่สดุ รองลงมาคือ สบูสูตร 2 ขาวกลองหอมมะลิแดงงอกผสมน้ําผึ้ง  
 

คําสําคัญ : สบูกอนขาวกลองงอกผสมน้ําผึ้ง  ปริมาณฟนอลิก  เบตาแคโรทีน 

 

Abstract 
 This research aims to study of some physical properties, total phenolic and Beta-carotene of 

germinated brown rice with honey soap and study on the satisfaction of the samples on germinated 

brown rice with honey soap. The germinated brown rice with honey soap produce from using germinated 

brown rice 2 varieties as Hom mali deang and Hom nil to produce the sope with two method.  The 

method 1: used germinated brown rice milk from Sai Gam Agricultural Cooperative method and method 

2: used germinated brown rice milk from germinated brown rice: water (1:4). The result found that the pH 

of both method are 9.06-9.32 which enough volume and good durability of bubbles, and less erosion. 
The total phenolic and beta-carotene present highest values in germinated brown rice with honey soap 

(Hom nil method 2) were 28.58±0.22 mg GAE/g. of sample and 4.05 mg /g., respectively. The samples are 

most satisfied of method 2:  germinated brown rice with honey soap (Hom nil) , follow by method 2: 
germinated brown rice with honey soap used (Hom mali deang). 
 

keywords : germinated brown rice with honey soap,  total Phenolic,  Beta-carotene 
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สารกาบาและฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ําแช 4 ชนิด 
GABA and antioxidant activity of germinated brown rice Pathumthani 1 with  

four kinds of water 
 

อนุสรา วงษไว  สิรินลักษณ ประเสริฐบํารุง  ดวงกมล สีทา  และมณฑา หมไีพรพฤกษ* 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร  กําแพงเพชร 

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

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปริมาณสารกาบาและฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระในขาวกลองงอกหอมปทุมธานี 1   

โดยนําขาวกลองหอมปทุมธานี 1 มาลางใหสะอาดแลวแชในสารละลาย 4 ชนิด ไดแก น้ํา น้ํามะพราว: น้ํา (1:50) ขาวโพด : 
น้ํา (1:50) และใบบัวบก : น้ํา (1:75) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง บมที่ระยะเวลา 18 24 และ 36 ช่ัวโมง ลางดวยน้ําสะอาดและน่ึง
เปนเวลา 15 นาที นําไปตากใหแหงเปนเวลา 1-2 วัน หาปริมาณสารกาบาและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยพบวา  
ขาวกลองงอกหอมปทุมธานี 1 ที่แชในน้ําใบบัวบก: น้ํา (1:75) เวลา 24 ช่ัวโมง บมเปนเวลา 24 ช่ัวโมง มีปริมาณกาบาสูงสุด 
เทากับ 8.302 มิลลิกรัม/ 100 กรัม ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมปทุมธานี 1 ที่แชในใบบัวบก : น้ํา (1:75) 

เวลา 24 ช่ัวโมง บมเปนเวลา 24 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงสุด เทากับ 84.91  
 

คําสําคัญ : ขาวกลองงอก  สารกาบา  สารตานอนุมูลอิสระ 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study Gamma-Aminobutyric acid (GABA) and Antioxidant activity of 

brown rice (Pathumthani 1) in solvent-soaked such as water, coconut water : water (1:50), corn : water     
(1:50), and Centella Asiatic : water (1:75) with soaked time. The brown rice (Pathumthani 1) was used to 

germination process. The brown rice seed were cleaned and soaked in 4 different solvents for 24 hours 

and incubated at room temperature for 18, 24 and 36 hours. Germinated brown rice were washed with 

clean water and steamed for 15 minutes. The Germinated brown rice was place under sun light 1-2 days. 

The GABA and antioxidant activity were evaluated. The result showed that GABA and antioxidant activity 

of germinated brown rice (Pathumthani 1) soaked in Centella Asiatic : water (1:75) present highest about 

8.302 mg/100g and 84.91, respectively. 

 

keywords : germinated brown rice,  Gamma-Aminobutyric acid,  antioxidant activity 
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การพัฒนาเม็ดบีดอิมัลชันเพื่อใชเปนสวนผสมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
Development of emulsion bead for cosmetic product 

 
                         จิรศิต  อินทร*  ญาณิศา  จินดาหลวง  และ  เปรมนภา  สีโสภา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : jirasit.i@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

เม็ดบีดจากพอลิเมอรไดถูกพัฒนาเพื่อใชในผลิตภัณฑตางๆ มากมาย เชน อาหาร ยาและเคร่ืองสําอาง สําหรับ
วัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป งานวิจัยนี้ไดพัฒนาเม็ดบีดอิมัลชันที่มีความเหมาะสมเพ่ือประยุกตใชทางดานเคร่ืองสําอาง 
โดยศึกษาปริมาณสารโซเดียมอัลจิเนตและแซนแทนกัมที่เหมาะสมในการเกิดเม็ดบีดจากอิมัลชันสองชนิด คือ อิมัลชันชนิด
น้ํามันกระจายตัวในนํ้า (O/W emulsion) และตํารับอิมัลชันชนิดซิลิโคนมันกระจายตัวในน้ํา (Si/W emulsion) ผลการศึกษา
พบวาปริมาณโซเดียมอัลจิเนตและแซนแทนกัมมีอิทธิพลตอการเกิดเม็ดบีดอิมัลชัน รูปราง และขนาดเนื้อสัมผัสของเม็ดบีด
อิมัลชัน โดยปริมาณโซเดียมอัลจิเนตที่เหมาะสมอยูที่รอยละ 0.2 (O/W emulsion) และ 0.3 (Si/W emulsion) และแซน
แทนกัมรอยละ 0.3 ซึ่งจะไดเม็ดบีดอิมัลชันท่ีมีลักษณะทรงกลม ออนนุมและกระจายตัวไดงายเมื่อทาบนผิว และยังสามารถ
นําไปใชประยุกตใชเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑเครื่องสําอางไดหลายชนิด 
 
คําสําคัญ : โซเดียมอัลจิเนต  เม็ดบีดอิมัลชัน  ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
 

Abstract 
Polymeric beads have been developed for using in many different products such as food, 

pharmaceutical and cosmetics in different purposes. In this study, emulsion bead which appropriate for 

applying in cosmetic was developed. The amount of Sodium Alginate and Xanthan gum was varied in the 

emulsion beads production from two types of emulsion including oil in water emulsion (O/W emulsion) 
and silicone in water emulsion (Si/W emulsion) . The results showed that sodium alginate and xanthan 

gum influenced the formation of beads, shape, size and texture of emulsion beads.  The appropriated 

amount of sodium alginate were 0.2% and 0.3% and and xanthan gum 0.3% which produced emulsion 

beads as round shape, soft and spreads easily.  Furthermore, this development can be applied as 

ingredients in different types of cosmetic products. 
 

keywords : sodium alginate,  emulsion bead,  cosmetic product 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการตูนแอนิเมช่ัน เรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

Multimedia development cartoon format animation  prevention smoking for students 
of Mathayom 3 

         อาทิตยา  ทองมี*  ภราดร  พิมพันธุ  ดวงใจ  พุทธเษม 
   คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค  

*corresponding author e-mail : artitaya.t@nsru.ac.th 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการตูนแอนิเมช่ันเรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 มีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการตูนแอนิเมช่ันเรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ท่ีมีคุณภาพ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจ เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษาประกอบดวย  สื่อการตูนแอนิเมช่ันเรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ จํานวน  4 ตอน                 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 โรงเรียนวัดหนองพรมหนอ ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 16 

คนเปนกลุมทดลอง ผลการศึกษาพบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการตูนแอนิเมช่ัน    
เรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 นั้นมีคุณภาพอยูในระดับดีมากนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการตูนแอนิเมชั่น เรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดรับการสอนดวยสื่อ
มัลติมีเดียรูปแบบการตูนแอนิเมช่ันเรื่องการปองกันการสูบบุหรี่ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คําสําคัญ : การตูนแอนิเมชั่น  การปองกันการสูบบุหรี่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 
Abstract 

Research on the development of cartoon multimedia animation on smoking prevention.  For 

students of Mathayom 3 , the objectives are as follows. To create multimedia animated cartoon about 

anti-smoking.  For high school students to study learning achievement before and after class to study 

satisfaction.  Tools used in the study include :  animation cartoon about the prevention of smoking 

children in 4 episodes.  Test of achievement before class - after class satisfaction questionnaire the 

samples used in the study were the Mathayom 3 students Wat Nongphromnor school studying in the 

second semester of academic year 2560.  16 people were experimental. The study indicated that experts 

have a consistent opinion that the multimedia cartoon format animation. About smoking prevention for 

students of Mathayom 3 the quality of the students was very good. The students were taught by using 

multimedia cartoon style.  About smoking prevention the learning achievement after the study was 

significantly higher than the pre - learning level at the .05 level and the satisfaction of the Matthayom 3 

students was taught by multimedia. Smoking satisfaction was at the highest level. 

keywords : animation cartoon,  prevention smoking,  Mathayom 3 students 
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สารสกัดจากตนจัน (Diospyros decandra Lour. ) เพื่อใชเปนสียอมเสนไหม 
Extract from Diospyros decandra Lour. for use as dyeing silk 

 
เบญจวรรณ  หริัญโกย  และ  กาญจนา  ธนนพคุณ* 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
  *corresponding author e-mail : kanjanawongkuna@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาการยอมสีเสนไหมจากสารสกัดจากสวนตางๆ (ผลสด ผลแหง ใบ และกิ่ง) ของตนจัน ไดดําเนินการตั้งแต

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บสวนตางๆ ของตนจันจากพ้ืนที่ใน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ
นํามาสกัดสียอมดวยวิธีการสกัดรอนและยอมสีเสนไหมโดยใชสารสมเปนมอรแดนทดวยการยอม 3 วิธี คือ การยอมมอรแดนท
กอนยอมน้ําสี การยอมมอรแดนทพรอมยอมน้ําสี และการยอมมอรแดนทหลังยอมน้ําสีและวัดคาสีตามระบบ CIELB พบวาสี
เสนไหมท่ียอมไดเปนเฉดสีแดงปนเหลือง (นํ้าตาล) โดยแสดงคา L* (ความสวาง) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เสนไหมที่ยอมดวยสียอมสีจากกิ่งจันกอนยอมมอรแดนทมีคา L* สูงสุด (77.65) สวนยอมสีเสนไหมจากใบหลังยอมมอร
แดนทมีคา L* ต่ําสุด (55.83) สวนคา a* (ความเปนสีแดง)  b* (ความเปนสีเหลือง) C* (ความสดใส) และ h* ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาเสนไหมที่ผานการยอมจากสารสกัดจากผลสดตากแหงและยอมมอรแดนทหลัง
การยอมมีความของทนของสีเสนไหมตอแสงแดดมากท่ีสุด สวนเสนไหมที่ผานการยอมจากสารสกัดจากกิ่งทั้ง 3 วิธีการยอมมี
ความซีดจางมากที่สุด 
 
คําสําคัญ : การยอมไหม  สียอมธรรมชาติ  จัน 

 

Abstract 
The study on dyeing silk by Gold apple (Diospyros decandra Lour.) extracts viz., fleshy fruit, dry 

fruit, leave and branch was conducted between May to August, 2017. Parts of Gold apple were collected 

in Mueang District, Phitsanulok Province and extracted by hot pressed. Dyeing silk processes use 

Potassium Alum mordant in 3 methods (dyeing silk before add mordant, dyeing silk with mordant and 

dyeing silk after add mordant) and measure the color by CIELB system. The color of dyeing silk is red-

yellow shade (brown), their color values in CIELB system are L*(lightness)  different level of 0. 0 5 
statistically significant. The highest of L*=77.65 is dyeing silk by Gold apple branch extract before add 

mordent, while the lowest of L* = 55.83 is dyeing silk by Gold apple leaves extract after add mordent. 

While a*(the red values), b*(the yellow values) C*(chroma) and h*(hue) are non-significance at the 0.05 
level. And, The color fastness of dyeing silk by dry fruit extract before add mordent are very good to light 

but dyeing silk by branch extract in 3 methods are very poor to light.  
 
keywords : dyeing silk,  natural dye,  Diospyros decandra 
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การใชปลายขาวไรซเบอรรี่และกลีบดาวเรืองในอาหารไกไขท่ีเลี้ยงแบบกึ่งปลอย 

The used of riceberry broken rice and marigold petal meal in semi-free range laying 

hen diets 

ณิฐิมา  เฉลิมแสน*  ดอกรัก  ขวัญเขียว  ยิ่งยศ  แซยั้ง  สุบิณฑ  สีวิใจลําพัน  ศุภัทรชัย  โตสุข  และ  ธญัรัตน  จารี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับที่เหมาะสมในการใชกลีบดอกดาวเรืองรวมกับปลายขาวไรซเบอรรี่ใน
อาหารไกไขที่เลี้ยงแบบก่ึงปลอย ดําเนินการโดยใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (บล็อกคือรูปแบบของ
โรงเรือน ไดแก โรงเรือนที่มีแสงแดดสองถึง กับโรงเรือนท่ีมีรมเงา) ใชไกไขอายุ 56 สัปดาห จํานวน 136 ตัว ในแตละคอกของ
โรงเรือนเล้ียงไกคอกละ 17 ตัว โรงเรือนละ 4 คอก สุมไกไขในแตละโรงเรือนใหไดรับอาหารทดลอง 4 สูตร ไดแก อาหารท่ีใช
ปลายขาวไรซเบอรรี่เปนแหลงพลังงานหลักผสมกลีบดอกดาวเรือง 0, 1, 2 และ 3 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เก็บขอมูลดาน
สมรรถภาพการผลิตไขและคุณภาพไข 2 ชวง (period)  ชวงละ 28 วัน ผลการทดลองปรากฏวา ไกไขที่ไดรับอาหารทดลอง
ทุกกลุมมีเปอรเซ็นตการผลิตไข ปริมาณอาหารท่ีกินตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนไข 1 กิโลกรัม ตนทุนคาอาหารตอการ
ผลิตไข 1 กิโลกรัม อัตราการรอดชีวิต รวมทั้งคุณภาพไขในดานน้ําหนักไข ความสูงไขขาว และความหนาเปลือกไขไมแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) ไกไขที่ไดรับอาหารท่ีใชปลายขาวไรซเบอรรี่เปนแหลงพลังงานหลักผสมกลีบดอกดาวเรือง 3 เปอรเซ็นต 
มีคาสีของไขแดงสูงที่สุด สวนไกท่ีกินอาหารที่ใชปลายขาวไรซเบอรรี่ไมผสมกลีบดอกดาวเรืองมีคาสีของไขแดงต่ําที่สุด 
(P<0.05) 

คําสําคัญ : ไกไขเลี้ยงแบบก่ึงปลอย  ปลายขาวไรซเบอรรี่  กลีบดอกดาวเรือง 

Abstract 

 The aim of this research was to investigate the appropriate percentage of marigold petal meal 

mixed with riceberry broken rice in semi-free range laying hen diets.  Randomized complete block 

experimental design was conducted in this experiment, which block was housing model (sunshine and 

shade). One hundred thirty six laying hens (56 weeks of age) were divided into 4 groups in each house (17 

birds of each group) The laying hens in each group were randomly assigned to 4 dietary treatments as 

follow: Diet 1, 2, 3 and 4 which were used riceberry broken rice as energy source and mixed with 0, 1, 2 

and 3 percent of marigold petal meal respectively. There were 2 periods (28 days per period) to collect 

data on egg production and egg quality.  The results showed that, there were no statistical difference 

among 4 groups on egg production percentage, daily feed intakes, feed conversion ratio per 1 kilogram of 

egg weight, feed cost per 1 kilogram of egg weight, egg quality (egg weight, albumen height and eggshell 

thickness)  (P>0.05) .   However, birds on diet 4 ( riceberry broken rice mixed with 3 percent of marigold 

petal meal diet) had the highest yolk colour score and birds on diet 1 (0 percent of marigold petal meal 

diet) had the lowest yolk colour scores (P<0.05). 

keywords : semi-free range laying hens,  marigold petal meal,  riceberry broken rice 
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การพัฒนาเนื้อเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมินา สําหรับอุตสาหกรรมไสกรองน้ํา 
The development of the ceramic material of high-alumina. Industrial water filters . 
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corresponding author E-mail : pattananiwat@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

       การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เพื่อทดลองเนื้อเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมินา ที่เหมาะสําหรับผลิตไสกรองนํ้า 2) 
เพื่อทดลองผลิตไสกรองนํ้าจากเน้ือเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมินาใหไดตามมาตรฐาน โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนไดแก 
ขั้นตอนท่ี 1 ทดลองเน้ือเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมินา ท่ีเหมาะสําหรับผลิตไสกรองนํ้า กลุมตัวอยางคือสวนผสมของดินขาว อะลูมิ
นา และโดโลไมท จํานวน 45ตัวอยาง เผาอุณหภูมิอุณหภูมิ 1,200 1,225 1,250 1,275 1,300 องศาเซลเซียส วิเคราะห
คุณสมบัติ ดานการดูดซึมน้ํา การหดตัว และความแข็งแรง ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองผลิตไสกรองน้ําจากเนื้อเซรามิก จากสวนผสมที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมคือสูตรที่ 16 เผาที่ 1,225 องศาเซลเซียส วิเคราะหประสิทธิภาพการกรองนํ้าและการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําผลการวิจัยพบวา 1) คารอยละการดูดซึมน้ําหลังการเผา สูตรที่ 7 ที่อุณหภูมิ1,200 องศาเซลเซียสมีคาการดูดซึมน้ํามาก
ที่สุด คือ รอยละ 43.88 และสูตรที่ 29 ที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียสมีคาการดูดซึมน้ํานอยท่ีสุด คือ รอยละ 20.47 การหด
ตัวหลังการเผา สูตรที่ 29 ที่อุณหภูมิ1,300 องศาเซลเซียสมีคาการหดตัวมากที่สุด คือ รอยละ 8.25 และสูตรที่ 36 ที่อุณหภูมิ
1,300 องศาเซลเซียส มีคาการหดตัวที่สุด คือ รอยละ 0.12 คาความแข็งแรงหลังการเผา สูตรที่ 29 ที่อุณหภูมิ1,300 องศา
เซลเซียสมีความแข็งแรงมากที่สุด 472.54 kg./cm2 และสูตรที่ 36 ที่อุณหภูมิ1,200 องศาเซลเซียสมีความแข็งแรงนอยที่สุด 
คือ 29.85 kg./cm2 2) การทดสอบประสิทธิภาพการกรองนํ้า พบวาไสกรองสามารถทนความดันน้ําที่ 70kg./cm2 โดยไมเกิด
ความเสียหายใดๆ อัตราการไหลของนํ้ากรองที่ความดันน้ํา 30kg./cm2 คาเฉลี่ย 31.52 ลิตร /ช่ัวโมง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.41725 และการตรวจสอบคุณภาพน้ําพบวา คาความเปนกรดดาง 8.73 ปริมาณสารท้ังหมด 141.4 มิลลิกรัมตอลิตร ความ
กระดางทั้งหมดโดยการคํานวณเปนแคลเซี่ยมคารบอเนต 75.6 มิลลิกรัมตอลิตรคลอไรด โดยคํานวณเปนคลอรีน 16.14 
มิลลิกรัมตอลิตรไนเตรท คํานวณเปนไนโตรเจน 0.12 มิลลิกรัมตอลิตรไมพบเหล็ก ตะกั่วนอยกวา 0.01 MPN Coliforms/100 

มิลลิลิตรพบมากกวา 23 ไมพบ E. coli/100 มิลลิลิตร ไมพบ Salmonella spp. /100 มิลลิลิตร และไมพบ S.aureus/100

มิลลิลิตร 
 

คําสําคัญ : ไสกรองน้ําเนื้อเซรามิก  ไฮ-อะลูมินา  การดูดซึมน้ํา 
  

Abstract 

 The purposes of this study was to 1) test the high-alumina ceramics  2) test the production of 

water filter from ceramic high-alumina type to meet the standards. There are two methods of conducting 

research ; Step 1 : the test of high-alumina ceramics for suitable water filter. Using 45 mixture samples of 

Kaolin, alumina and dolomite with the temperature of 1,200 1,225 1,250 1,275 and 1,300 degree Celsius. 
Analysis of properties for water absorption, contraction and strength.  Step 2 :  test the production of 

ceramic water filter. From the qualifying ingredients, the suitable formula is formula 16 burned at 1,225 

degree Celsius.  Analysis of water filtration efficiency and water quality monitoring.The results showed 
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that 1) Percentage of Water Absorption after firing formula 7 with 1,200 degree Celsius. It has the highest 

water absorption values at 43.88%  and formula 29 with 1,300 degree Celsius.  It has the lowest water 

absorption value at 20.47% . The shrinkage after firing formula 29 with 1,300 degree Celsius. It has the 

highest shrinkage values at  8.25 % and formula 36 with 1,300 degree Celsius. It has the highest shrinkage 

at 0.12%. The post-firing strength for formula 29 with 1,300 degree Celsius. It has the highest strengths at 

472.54 kg/cm2 and formula 36 with 1,200 degree Celsius. It has the lowest strength at 29.85 kg/cm2 

2) Water Filtration Test It was found that the three-layer filter was resistant to water pressure at 70kg/cm2 

without any damage.  The water flow rate at 30 kg/ cm2  has mean value of 31.52 l/ hr, the standard 

deviation was 0.41725 and the water quality was found pH value is 8.73, Total content 141.4 Milligrams 

per liter, Total hardness was calculated as calcium carbonate 75.6 mg/l- chloride. Calculated as chlorine 

16.14 mg /l-nitrate. Calculated as nitrogen 0.12 mg/l-non iron found. Lead is less than 0.01 MPN. Coliforms 

/100 ML found more than 23 but not found E. coli /100 ml. No Salmonella spp. /100 ml was found and 

no S.aureus /100 ml was found. 
 

keywords : ceramic water filter,  high-alumina,  water absorption 
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ตัวแบบการพยากรณราคาทองคําในประเทศไทย 

Prediction models for gold prices in Thailand 

 

จีรพัชร ฤทธ์ิชัยเจริญ*  ศิรินภา จิตพิไล*  และ ชฎารัตน ถาปน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Sirinapa.j@psru.ac.th  

บทคัดยอ 
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอราคารับซื้อและขายออกของทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ

และเพื่อหาตัวแบบท่ีใชในการพยากรณราคารับซื้อและขายออกของทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ ขอมูลที่ใชในการศึกษา
คือ ราคาทองคําแทงและทองคํารูปพรรณในประเทศไทย เปนระยะเวลา 771 วัน ตั้งแต 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 
2560 (ไมนับรวมวันหยุดเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) มาวิเคราะห โดยกําหนดตัวแปรตามคือ ราคารับซื้อและขาย
ออกของราคาทองคําแทงและทองคํารูปพรรณในประเทศไทย และตัวแปรตน ไดแก ราคาทองคําในตลาดโลก อัตรา
แลกเปลี่ยนดอลลาร-บาท และสัญญาซื้อขายลวงหนาน้ํามันดิบ WTI ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอราคาทองคํา
แทงและทองคํารูปพรรณ คือ ราคาทองคําในตลาดโลก 1( )X และไดตัวแบบการวิเคราะหการถดถอยท่ีเหมาะสมทั้งหมด 4 ตัว
แบบ คือ ในตัวแบบแรกเปนตัวแบบการวิเคราะหการถดถอยของราคารับซื้อทองคําแทง คือ 11  3889.894 12.9ˆ 98 XY  
ในตัวแบบท่ีสองเปนตัวแบบการวิเคราะหการถดถอยของราคาขายออกทองคําแทง คือ 12   3988.503 12.9ˆ 99 XY  ในตัว
แบบที่สามเปนตัวแบบถดถอยเชิงเสนของราคารับซื้อทองคํารูปพรรณ คือ 13   4172.021 12.5ˆ 05 XY  และตัวแบบท่ีสี่
เปนตัวแบบการวิเคราะหการถดถอยของราคาขายออกทองคํารูปพรรณ คือ 14   3942.154 13.4ˆ 02 XY  ที่ระดับนัยสําคญั 
0.05 

คําสําคัญ : การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน ทองคําแทง ทองรูปพรรณ 

Abstract 

 The purposes of this study were:  to find the factors that are relationship to the price of gold bars 

and gold ornaments  to find the prediction models for gold bars and gold ornaments. The data of this 

study were price of gold bars and gold ornaments in Thailand. Using data duration 771 days from 1 

August 2014 to 30 September 2017 (excludes weekends and public holidays) . The dependent variables 

were the price of gold bars and gold ornaments in Thailand and the independent variables were Thai-US 

Dollar Exchange Rate, Gold Spot and Oil Futures WTI. It was found that  the factors that were relationship 

to the price of gold bars and gold ornaments were Gold Spot 1( )X . And  the prediction models for gold 

bars and gold ornaments were 4 models, first model was a regression analysis of gold bars purchase price 

is 11  3889.894 12.9ˆ 98 XY ,  the second model was a regression analysis of gold bars the sales price is 

12   3988.503 12.9ˆ 99 XY  , the third model was a regression analysis of gold ornaments purchase price 

is 13   4172.021 12.5ˆ 05 XY  and the fourth model was a regression analysis of gold ornaments the sales 

price is 14   3942.154 13.4ˆ 02 XY . At a significant level of 0.05. 

 

keywords : linear regression analysis, gold bar, gold ornaments 
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ทฤษฎีบทจาครอปแบบ ,s t  และจาครอป-ลูคัสแบบ ,s t  โดยวิธีการเมทริกซ 
,s t  Jacobsthal and ,s t  Jacobsthal-Lucas  theorems by matrix methods 

 
กมลรตัน   ทองเพชร*   บัญชรี เปรมศรี  และ   โชคชัย แซยา  และ  อุไรวรรณ จิตตบุรุษ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก   
*corresponding author e-mail : Kamolrat.T@psru.ac.th 
  

บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้นักวิจัยไดศึกษาเกีย่วกับจาครอปแบบ ,s t และจาครอป-ลูคัสแบบ ,s t  ของเมทริกซ A  เมื่อ

เมทริกซ 2 4 2
4

s t s
A

st t
 โดยใชวิธีการของเมทริกซ นอกจากน้ีผูวิจัยจะได สูตรCassini สูตรBinet และเอกลักษณบาง

ประการสําหรับ จาครอปแบบ ,s t และจาครอป-ลูคัสแบบ ,s t สําหรับเมทรกิซ A  

 
คําสําคัญ : ลําดับจาครอปแบบ ,s t   จาครอป-ลูคัสแบบ ,s t  เมทริกซ  
 

Abstract 
 In this paper , The researchers study ,s t  Jacobsthal and ,s t  Jacobsthal-Lucas by 

definition  matrix. use the method of the matrix , Cassini’s  formulas.  Binet’s  formulas  and  some  

identity  for ,s t  Jacobsthal and ,s t  Jacobsthal-Lucas  for A - Matrix. 

 
keywords : ,s t  Jacobsthal numbers , ,s t  Jacobsthal-Lucas numbers ,  Matrix Methods 
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การบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงแผนกถอดชั่งอัดโรงงานยางแทง จังหวัดพิษณุโลก 

 Hazard identification and risk assessment of rubber block factory  
Phitsanulok province 

 

                             ธัญลักษณ  นอยผล*  เพิ่มศิริ  นติิมานพ  และ ปยพัทธ  เลีย่มสุข 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณโุลก พิษณโุลก 
*corresponding author e-mail : tanyalux 2520@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

    การวิจัยการบงชี้อันตรายและการประเมินความเส่ียงแผนก ถอด ชั่ง อัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค
เพ่ือบงชี้อันตรายการประเมินความเส่ียง และหาแนวทางควบคุมความเส่ียง  แผนก ถอด ชั่ง อัด ของโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ แผนก ถอด ชั่ง อัด กะ A ท้ังหมดจํานวน 32  คน วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ยและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นของแผนกถอดชั่งอัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก แบงเปน 3 งาน มี
ดังน้ี งานถอดยางออกจากเกะยางมีความเส่ียงท่ียอมรับได (x̄ = 2.00 , S.D. = 0.00 ) ทุกกิจกรรม แนวทางการควบคุมความเสี่ยงคือ 
ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสมํ่าเสมอและจัดทําปายเตือนระวังอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น  งานช่ังยางงานช่ัง
ยางมีความเส่ียงปานกลาง (x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00) ทุกกิจกรรม แนวทางควบคุมความเส่ียงคือ อบรมเรื่องการใชมีดผายางและอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลอยางสม่ําเสมอ  งานอัดยาง มีความ
เสี่ยงปานกลางและเล็กนอย (x̄ = 2.33 , S.D. = 1.15) ความเส่ียงปานกลาง 2 กิจกรรมและเล็กนอย 1 กิจกรรมแนวทางควบคุมความ
เสี่ยงคืออบรมเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องอัดยางและตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัดยางใหปฏิบัติอยางถูกตองและความ
เสี่ยงในภาพรวมท้ัง 3 งานของแผนกถอด ชั่ง อัด (x̄ = 2.33 , S.D. = 0.71) 

คําสําคัญ : การบงชีอันตราย ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 
 

Abstract 
 This research is to identify the hazard and to assess the risk that may occur within the department of the 

rubber block factory located in Phitsanulok. The works in this department involve weighing, pressing, and removal 

of rubber from machine. The main objectives are to indicate possible risks and find ways to prevent them. A 

number of 32 personnel from shift A of this department are used as sampling for the research. The gathered data 

are analyzed for average figure and standard deviation. The outcome of study can be identified separately as the 

possible risk on removal of rubber is with the acceptable level (x ̄ = 2.00, S.D. = 0.00) in all work process. The 

safety measure to prevent possible accident is strictly use of personal safety device, and warning signs to be 

posted; the work on weighing the rubber is with medium risk (x ̄  = 3.00, S.D. = 0.00) in all work process. The safety 

measures are the training on the use of cutting knife, and the strictly use of personal safety device. All safety 

devices are to be checked regularly for effective use; rubber compressing works are at medium risk and minor risk 

(x̄ = 2.33, S.D. = 0.00), 2 works at medium risk, and 1 work at minor risk.The safety measure for this section is 

personnel training on safety use of the pressing machine, and strict observation on work safety. Overall picture on 

risk in this department can be indicated as ( x̄  = 2.33, S.D. = 0.71.) 

keywords : Indication of danger, risk, risk assessment 
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การศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนต  
A study gas emission in the passenger compartment 

 

                         รัตนวดี  ทองบัวบาน*  ทิพวรรณ มณีทาโพธ์ิ  ขวัญหทัย ยิ้มละมัย  และ รัตนาพร  ภูมิศรีแกว    

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณโุลก 

*corresponding author e-mail : ratta_2525@yamail.com 

บทคัดยอ 
จากการวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสาร

รถยนตขณะติดเครือ่งยนตเดินเบา และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบากับ
คามาตรฐานของ OSHA ซึ่งทําการจําลองในรถยนตสวนบุคคลจํานวนที่นั่งไมเกิน 7 ที่นั่ง จํานวน 3 คัน ใชเช้ือเพลิง                      
3 ประเภท คือ 1. แกสปโตเลี่ยมเหลว 2.แกสปโตเลี่ยมเหลวพรอมแกสโซลีน และ3.แกสโซลีน โดยใชแบบฟอรมบันทึกตัวอยาง
สิ่งแวดลอมดานความรอนและกาซ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการเก็บปริมาณกาซ ผลการศึกษาพบวา หลังจากทําการ
ทดลองหาปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา โดยใชรถยนตที่มีเชื้อเพลิง 3 ประเภท ใชเวลา
เก็บ 1 ช่ัวโมง แลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA พบวา เช้ือเพลิงแกสปโตเลียมเหลวมีคาเฉลี่ยกาซ
คารบอนไดออกไซด 710.5 ppm คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.5 % คาเฉลี่ยกาซโพรเพน 70.2 ppm และไมพบกาซ
คารบอนมอนอกไซด เช้ือเพลิงแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลียมเหลวมีคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด 461.3 ppm คาเฉลี่ย
ออกซิเจน 19.7 % ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน เช้ือเพลิงแกสโซลีนมีคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด 
445.1 ppm คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.7 % ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน เมื่อเทียบคาเฉล่ียกับมาตรฐาน
ของ OSHA เชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภทมีคาเฉลี่ยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน กาซคารบอนมอนอกไซดและ
กาซโพรเพน ไมเกินคามาตรฐาน 

คําสําคัญ : ปริมาณกาซ  ปโตเลี่ยม  โซลนี  

Abstract 
 The research  was a semi-experimental and purposed to  study gas emission in the passenger 

compartment  and  compared to OSHA standards . Simulated cars up to 7 seats were three types of fuel:              

1. Liquid petroleum gas 2. Liquid petroleum with gasoline And 3. Gasoline. The research instruments were 

a heat forms , gas forms and scientific instruments. The results revealed that : Liquid petroleum gas has a 

carbon dioxide average content of 710.5 ppm, propane average gas 70.2 ppm,oxygen average 19.5% and 

no carbon monoxide.Gasoline with liquefied petroleum gas has a carbon dioxide average content of 461.3 

ppm, oxygen average 19.7% and no carbon monoxide and propane. Gasoline has a carbon dioxide 

average 445.1 ppm, oxygen average 19.7% and no carbon monoxide and propane. Compared to OSHA 

standards results revealed that carbon dioxide, oxygen average 19.7%. Average of carbon dioxide, oxygen, 

carbon monoxide and propane are standard. 

keywords :  gas, petroleum, gasoline 
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ผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก 
Effects of health education on knowledge of dengue fever prevention. 

A study of students in Prathom Suksa 4, Ban Pai Chumphon School,  
Muang district, Phitsanulok province 

  
เยาวลักษณ ทาทอง1  รัชนีกร ดีอ่ํา1*  จีระศักด์ิ ทัพผา2  ยุวดี ตรงตอกจิ1   

1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
2ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลงที่ 2.1 พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : Ratchaneekorn.d@psru.ac.th  

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 -6 
โรงเรียนบานพลายชุมพล จํานวน 30 คน โดยไดจากการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามความรูในการปองกันไขเลือดออก สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก  สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ไดแก Paired Sample t-test  ผลการวิจัยพบวา ผลของการสอนสุขศึกษาตอ
ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก ทํา
ใหนักเรียนในกลุมทดลองหลังไดรับการสอนสุขศึกษามีความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลอง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : การสอนสุขศึกษา  ความรู  การปองกันโรคไขเลือดออก 

 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the effect of health education on knowledge of dengue 

fever prevention among Prathom Suksa 4-6 students at Ban Plai Chumphon School, Muang District, 

Phitsanulok Province. The sample consisted of 30 students in Prathom Suksa 4-6. Based on systematic 

random sampling, The instruments used were questionnaire on knowledge of dengue prevention. The 

data were analyzed by descriptive statistics : percentage, mean and Standard Deviation and inferential 

statistics was Paired Sample t-test. The research found that Effects of Health Education on Knowledge of 

Dengue Haemorrhagic Prevention among Prathomsuksa 4-6 Students at Ban Plai Chumphon School, 

Muang District, Phitsanulok. After the experiment, the students in the experimental group had more 

knowledge about dengue hemorrhagic fever. Statistically significant at the 0.05 level. 
 

keywords : teaching education, knowledge, dengue prevention 
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ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษา : จังหวัดพิษณุโลก 

Expectation of public health personnel on the role of pharmacy technicians working in 
sub-district health promoting hospitals, a case study : Phitsanulok province 

 
                         ณิชา สุริยากานนท*  และ วรวรรณ บุญโญ  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : suri.nicha@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงาน 

เภสัชกรรม และความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา โดยใชแบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 120 คน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจา
พนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จะตองมีความสามารถในดานการสงเสริมสุขภาพ ดานความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และดานอ่ืน ๆ  อยูในระดับเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ย 3.8, 4.3 และ 3.7 ตามลําดับ) ความ
ตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ในปจจุบันตองการ แหงละ 1 คน มีจํานวน 60 

แหง (รอยละ 83.33) โดยแบงเปน ความตองการในอนาคตที่ตองการเพ่ิมขึ้นปละ 1 คน มีจํานวน 29 แหง (รอยละ 40.27) 

และตองการจํานวนเทาเดิม โดยใหมีเพียงแหงละ 1 คน มีจํานวน 31 แหง (รอยละ 43.06) ในขณะที่โรงพยาบาลสงเสริมตาํบล
ที่ไมตองการใหมีเจาพนักงาน เภสัชกรรมประจําอยูที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีจํานวน 12 แหง (รอยละ 16.67) 

คําสําคัญ : ความคาดหวัง  เจาพนักงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

Abstract 
 The purposes of the study were to study the expectation of Public Health Personnel on the Role 

of Pharmacy Technicians; and  to study the demand of Pharmacy Technicians in Sub-District Health 

Promoting Hospitals in Phitsanulok Province. This research was a descriptive research, the research tool 

was a set of self-answer questionnaires. The studied population and sample were 120 persons of the Sub-

District Health Promoting Hospitals in Phitsanulok Province. The results of the study found that:  overall, 

the expectation on the role of Pharmacy Technicians working in Sub-district Health Promoting Hospitals 

will have 3 competencies Health Promoting, Knowledge and skills in professional practice and others at 

the level of agreement (Mean =3.8, 4.3 and 3.7, respectively) there were 60 Sub-district Health Promoting 

Hospitals (83.33%) demanded one person for Pharmacy Technicians, in those 60 hospitals can be 

separated to 2 groups by; 1st group-29 hospitals (40.27%) increased demand one person for Pharmacy 

Technicians by yearly basis and 2nd group-31 hospitals (43.06%) maintained one person for Pharmacy 

Technicians and 12 hospitals (16.67%) did not demand Pharmacy Technicians. 

keywords : Expectation, Pharmacy technician, Sub-district health promoting hospital 
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*corresponding author e-mail : dummee08@gmail.com  
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 42 และเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวม
การแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 จําแนกตามรอบการแขงขันและประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล
กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย “พลศึกษาเกมส” ครั้งท่ี 42 ระหวาง
วันท่ี 1-10 กันยายน 2560  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 17 ทีมเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีของ Krejcie & Morgan ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 191 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณฉบับปรับปรุงใหม 
(Revised Competitive Sport Anxiety Inventory–2 (CSAI – 2R) (Cox; Martens; & Russell. 2003) จํานวน 17 ขอ แปลเปน
ภาษาไทยโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ประกอบดวย ความวิตกกังวลตามสถานการณ 3 ดาน คือ ความวิตกกังวลทางกาย ( Somatic 

anxiety) ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive anxiety) และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self confidence) ทําการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลจําแนกตามรอบของการแขงขัน 
รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  (One – way analysis of variance) ทดสอบความแตกตางความแปรปรวนระหวางคาเฉล่ียของรอบของการแขงขันโดย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ test) กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยพบวา ระดับความวิตกกังวลทางกาย รอบ
แรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉล่ียเทากับ 
31.64  และในรอบรองชนะเลิศ มีคาเฉล่ียเทากับ 28.17  ความวิตกกังวลทางจิต พบวา ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 35.00  และ
รอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.75  และความเชื่อมั่นในตนเอง พบวา  ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักกีฬามีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณเชื่อมั่นในตนเองสูง ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ย
เทากับ 34.45 และรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 33.75 จําแนกตามประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล พบวา นักกีฬาฟุตบอลท่ีมี
ประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอลท่ีตางกันมีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และ
ความเช่ือมั่นในตนเองไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : ความวิตกกังวลตามสถานการณ  นักกีฬาฟุตบอล  กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย 

 

Abstract 

The purposes of the study were to study the anxiety level affected by circumstances of the football 

players participating in the 42nd Institute of Physical Education Games of Thailand and to compare the anxiety 

level affected by circumstances classified by the competition round and the experiences of playing football. The 

sample group was the football players participating in the 42nd Institute of Physical Education Games of Thailand 

during the 1st – 10th of September, 2017 in Supunburi Province with the number of 17 teams. The samples were 
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191 by using the random sampling of Krejcie & Morgan. The research tool was the Revised Competitive Sport 

Anxiety Inventory–2  (CSAI – 2 R, Cox; Martens; & Russell. 2 0 0 3  with 17 items translated into Thai by Dr. Pichit 

Muangnapor including the anxiety affected by circumstances in 3 areas which were the Somatic anxiety, the 

Cognitive anxiety and the Self- confidence anxiety. The data was analyzed by comparing the average of the 

anxiety affected circumstances of the football players classified by the competition round including the first 

round, the second round, the semi-final, the final and the experiences of playing football. The One – way analysis 

of variance was implemented. The Scheffe’ test was performed with the statistical significance of . 0 5 . The 

research findings were as following; It was found that the anxiety affected by circumstances in the first round, the 

second round, the semi-final and the final had the statistical significance as .05. Moreover, it was found that the 

Somatic anxiety was in high level in the final with the average of 31.64 and in the medium level in the semi-final 

with the average of 28.17. Besides, it was revealed that the Cognitive anxiety was in high level in the final with the 

average of 35.00 and in the semi-final with the average of 31.75. In addition, it was found that the Self-confidence 

anxiety in the semi-final and the final had statistical significance as . 0 5 .  The football players had the Self-

confidence anxiety in high level in the final with the average of 3 4 .45  and in the semi-final with the average of 
3 3 .7 5  as following; Being classified by the experiences of playing football, it was found that there was no 

statistical significance among the Somatic anxiety, the Cognitive anxiety and the Self-confidence anxiety. 

 

keywords : anxiety affected by circumstances, football players, physical education institute of Thailand 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือน จํานวนประชากร
25,528 ครัวเรือน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง ทาโร ยามาเน ไดขนาดตัวอยาง 400 ครัวเรือน ทําการสุมตัวอยาง
ครัวเรือนหลายขั้นตอน ศึกษาในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 โดยใชแบบประเมินสุขลักษณะบานสะอาด อนามัยดี ชีวี
รวมเปนสุข ทําการประเมินตามเกณฑสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอม 9 ดาน คือ ลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ,หองน้ํา 
หองสวม,หองนอน,หองครัวและอาหาร,น้ําอุปโภค บริโภค, การจัดการมูลฝอย, การจัดการนํ้าเสียครัวเรือน,การควบคุมสัตว
และแมลงพาหะนําโรค และการจัดเก็บสารเคมีอุปกรณเคร่ืองใชและความปลอดภัย พบวา ครัวเรือนที่อยูอาศัยมีสุขลักษณะท่ี
ดีในการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.35 รองลงมาคือ คุณภาพและ
ปริมาณน้ําบริโภค อุปโภค คิดเปนรอยละ 90.05 นอยท่ีสุดคือการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนคิดเปนรอยละ 64.79 และมี
สภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนมีสุขลักษณะท่ีดีโดยรวม(เฉล่ีย) รอยละ 81.44 

คําสําคัญ : เกณฑการประเมินสุขลักษณะ อนามัยสิ่งแวดลอม ครัวเรือนท่ีอยูอาศัย 

Abstract 

This study was survey research to evaluate the environmental health status of household in the 

area of Wang thong district, Phitsanulok province. Population from 25,528 households; get the sample size 

400 households by Taro Yamane table; multistate sampling.  Data were collected during October to 

November 2017. Health Officer. Questionnaires were used as the main tool and modified from House in 

Clean city Environmental Health and Life Survey form relevance to criteria by Department of Health, 

Ministry of Public Health. Questionnaire consisted of 9 major parts including: House and surroundings, 

restroom and toilet, bedroom, food and kitchen, water supply, solid waste management, sewage 

management, rodent and insect vectors control, chemical and equipment safety in environmental health 

of household, the assessment on health there were 2 criteria; pass or not; The results found that 

chemical and equipment safety passed the criteria level for 91.35%, water quality and supplied 90.05% .  
Lastly, solid waste management of household passed the criteria at 64.79%.The result showed that most 

environmental health of household passed the criteria at the average level for 81.44%.  

keywords : criteria to assessment on environmental health, environmental health, household 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเพื่อศึกษา รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังและการสนับสนุนการ
จัดการตนเอง โดยคัดเลือกงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ซ่ึงเปนรายงานวิจัยท่ีทําในประเทศไทยและตางประเทศต้ังแต พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 
2557ประมาณ 10 ปท่ีผานมา พบวากลุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน แนวคิดการสนับส นุนการจัดการตนเอง และการใช
รูปแบบการดูแลผูปวย ไดรับการสนับสนุนในประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ประเทศไทยเร่ิม
สนใจตั้งแตมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยในเมืองไทย ท่ีทําเกี่ยวกับการจัดการและการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง สวนใหญจะเปนการศึกษาของนิสิต นักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัย  แตยังไมพบวามีการนําการ
จัดการและการสนับสนุนการจัดการตนเองรวมท้ังรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ไปใชในระบบบริการการดูแลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
จากหลักฐานเชิงประจักษชี้ใหเห็นวาในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังถาจะใหไดผลลัพธท่ีดีจะตองมีการใชองคประกอบในรูปแบบการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรัง มากกวาหน่ึงองคประกอบ ผลการวิจัยพบวาโดยสวนใหญเปนไปในทิศทางบวกแมวาการวิจัยบางเรื่องผลลัพธยังไม
ชัดเจนแตพบกระบวนการดูแลดีขึ้น ขอเสนอแนะควรมีการนํางานวิจัยตางๆ ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมไปพิจารณาใชเพ่ือปรับปรุง
ระบบบริการการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังสําหรับประเทศไทยตอไป  

 

คําสําคัญ : รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง  การสนับสนุนการจัดการตนเอง  โรคเรื้อรัง 
 

Abstract 
           A systematic review of Chronic Care Model and Self-Management Support in Chronic disease.The selection 

of the research that has been published. The research was done in Thailand and other places around since 2004 

to 2014 and found that in Hypertension and Diabetes Mellitus patients. The concept of Chronic Care Model and 

Self-Management Support in Chronic which is also supported in developed countries like USA, UK, and Canada. 

Thailand began to focus on developing a health insurance system. The results of literature review in Thailand of 

Chronic Care Model and Self-Management Support in Chronic from most of the studies of the students and 

professors in the universities are well-performed but there were no implementations of Chronic Care Model and 

Self-Management Support in Chronic to improve the quality service. The Foundation suggests that in patients with 

chronic disease, if it is having good results, to be used in more than one element of Chronic Care Model. The 

findings revealed that most of the researches are in positive direction, although some of the results are not clear, 

but found the care process for improvement. There are suggestions to review of the literature to be used to 

improve the system of Chronic care model as well in the next development of primary care in the health system. 

 

keywords : chronic care model, self management support, chronic disease 
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การสังเคราะหสถานการณการระบาดยาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ 
Synthesis of drugs spreading situation in Uttaradit province 

 
ศรัณยู  เรือนจันทร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ  อุตรดติถ 
*corresponding author e-mail : drsruanjan@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเอกสารคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของผูตองคดียาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ โดยศึกษา
ขอมูลแบบยอนหลังจากขอมูลบุคคลที่ตองคดียาเสพติดของศาลจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 ถึง ป พ.ศ. 2557 ขอมูล
ที่ไดนํามาวิเคราะหเน้ือหา สรุปความตามประเด็นสําคัญ และใชสถิติพรรณนาดวยวิธีการแจกแจงคาความถี่  รอยละ และ
นําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิ ผลการศึกษาพบวา  การกระทําความผิดเกี่ยวกับคดีเสพเมทแอมเฟตามีน และ มีเมทแอม          
เฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย หรือพยายามจําหนายหรือมีไวจําหนายมีแนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ 0.98 
เปนรอยละ 1.66  และรอยละ 3.15 และกระทําความผิดเกี่ยวกับการเปนผูขับขี่ท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน รอยละ 31.08,  28.61 

และ 40.37  และเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีนรวมกับมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองจากรอยละ 7.74 เปนรอยละ 
9.19 และรอยละ 9.63 ตามลําดับ  การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ ชวงอายุ 20 – 34 ป และ
ประกอบอาชีพรับจาง พื้นที่การแพรระบาดคือ เขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ และ อําเภอลับแล 
 
คําสําคัญ : การสังเคราะห  สถานการณ  การระบาดยาเสพตดิ 
 

Abstract 
 The purpose of this documentary research was to analyze the characteristics of accused in 

Uttaradit province. Retrospective study in persons was conducted who have drug cases of the Uttaradit 

Provincial Court from 2012 to 2014.  Content analysis and descriptive statistics were used to the 

frequency, percentage and chart of the data.The study showed that Higher offenses related to drug 

addicts, amphetamines and methamphetamine are available for sale and distribution or trying to sell or 

have sold and the offense is a driver who takes methamphetamine and as a rider who is addicted and 

has methamphetamine in possession. Drugs Spreading during the age of labor is from 20 to 34 years old 

and employed (  =23.24, S.D.=0.53). The epidemic area is Mueang Uttaradit and Laplae District. 
  

keywords : synthesis,  situation, drugs spreading 
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ผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนนิ่งตอความเร็วในการพายเรือมังกร  
Effects of the plyometric training with medicine ball and the weight training on the 

speed of dragon boat rowing 

เสาวณีย  คําแสง  ธนกร ชางนอย  และ  พิชัยณรงค กงแกว 
คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม 

*corresponding author e-mail :  saowanee_may1992@hotmail.com  

บทคัดยอ 
การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนน่ิงท่ีสงผลตอความเร็วในการพายเรือในนักกีฬาเรือมังกรชายของ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนน่ิงตอ
ความเร็วในการพายเรือมังกรกอนฝกและหลังฝกสัปดาหท่ี 8 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของ
กลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัวท่ีสงผลตอความเร็วในหารพายเรือมังกร ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลังการฝก 8 

สัปดาห  กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือมังกรระยะ 200 เมตร ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดจํานวน 20 
คน ท่ีมีอายุระหวาง 18-22 ป (เปนนักกีฬาเรือพายท่ีมีประสบการณแขงขันเรือพายอยางนอย 1-2 ป) แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 10 คน
กลุมทดลองท่ี 1 ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและกลุมทดลองท่ี 2 ฝกแบบใชเวทเทรนน่ิง กลุมควบคุมและกลุมทดลอง เขารับการ
ฝกโปรแกรมความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและกลามเนื้อลําตัวเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน กลุมทดลองไดรับการฝกพลัยโอเมตริก
ดวยเมดิซินบอลและกลุมควบคุมไดรับการฝกดวยเวทเทรนน่ิงตอความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัว ท่ีสงผลตอความเร็วในการ
พายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ทําการเก็บขอมูลกอนและหลังการฝก 8 สัปดาห และนํามาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิติ 
Nonparametric Two-Independent-Samples Test ของ Mann-Whitney U กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  ผลการศึกษา
พบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวดีขึ้น แตไมมีความแตกตาง
กันระหวางกลุม พบวากลุมท่ีฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลมีความเร็วในการพายเรือมังกรดีขึ้นจาก 47.29 3.25 วินาที เปน 
42.95 2.67 วินาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สามารถอธิบายผลการฝกไดวาโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริกดวยเมดิซิ
นบอลรวมกับโปรแกรมการฝกเวทเทรนน่ิงในการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวรวมกับการฝกรวมกับโปรแกรมพาย
เรือปกติสามารถเพ่ิมความสามารถในการพายเรือมงกรระยะ 200 เมตรไดดีขั้น ดังน้ัน จึงสามารถนํารูปแบบการฝกท้ังสองน้ีไปใชสําหรับ
การฝกเพ่ือพัฒนาทักษะดานความเร็วในการพายเรือได 
 
คําสําคัญ : การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอล  การฝกเวทเทรนน่ิง  ความเร็วในการพายเรือมังกร 
 

Abstract 
The effects of the plyometric training with medicine ball and the weight training on the speed of dragon 

boat rowing men's institute of physical education chiang mai campus. Aimed to to study the effects of the 

plyometric training with medicine ball and the weight training on the speed of dragon boat rowing before and 

after the 8th week of training of the control group and the experimental group to compare the strength of arm 

muscles and torso muscles affecting the speed of dragon boat rowing between the control group and the 

experimental group after 8 weeks of training. The sample group was 20 dragon boat rowing athletes of 200 

meters. The purposive random sampling was implemented. The sample group was 20 rowing athletes aged 18-22 

years old with the experiences of competing in the rowing at least 1-2 years. The sample group was divided into 2 

groups with 10 people per each group. The experimental group 1 was set up to the plyometric training with 

medicine ball and the experimental group 2 was set up to the weight training. The control group and the 
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experimental group were set up to the strength of arm muscles and torso muscles program for 8 weeks which 

there was 3 days per a week. The experimental group was set up to the plyometric training with medicine ball 

and the control group was set up to the weight training for the strength of arm muscles and torso muscles 

affecting the speed of 200 meters dragon boat rowing. The data was collected before and after the 8 weeks of 

training and analyzed by using The Mann-Whitney U Nonparametric Two-Independent-Samples test of p <0.05 .  It 
was found that after 8 weeks of training, both experimental group and control group had the better strength of 

arm muscles and torso muscles but there was no difference between the groups. Moreover, it was found that the 

group which was trained by the plyometric training with medicine ball had the better speed of dragon boat 

rowing from 47.29 3.25 seconds to 42.95 2.67 seconds with the statistical significance of 0.05. The findings 

suggest that the plyometric training with medicine ball along with the weight training for enhancing the strength of 

arm muscles and torso muscles together with the normal rowing program can enhance better performance of 200 

meters dragon boat rowing. Therefore,   both trainings can be utilized for enhancing the skill of rowing speed.  
 
keywords : the plyometric training with medicine ball, the weight training, the speed of dragon boat rowing 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู เจตคติ และทักษะ  
การตรวจเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก 

The effects of a breast self-examination educational program on knowledge,  

attitude, and skills of village health volunteers in Phitsanulok  province 

 

                                                                                                      วิภาพร  สิทธิสาตร*   และ  นิดา  มีทิพย 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 

          การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู  
เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจาะจงเลือกศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก              
กลุมตัวอยาง ไดแก อสม.จํานวน 120 คน วิธีการดําเนินการวิจัย ไดจัดให อสม.เขารวมโปรแกรมการตรวจเตานมดวยตนเอง 
ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง และจัดทํากระบวนการกลุม เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง สอนทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง และมีการติดตามเย่ียมบาน ทุก 1 เดือน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถามความรู เจตคติ และทักษะในการตรวจเตานมดวยตนเอง ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ผลการศึกษา พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของ อสม. กอนและหลังการอบรม ภาพรวม
หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
  
คําสําคัญ : อาสาสมัครสาธารณสขุ  ตรวจเตานมดวยตนเอง  โปรแกรมอบรม 

 

Abstract 

 This Quasi experimental research aimed to the effectiveness of breast self- examination on 

knowledge, attitude and skills about breast self-examinations among village health volunteers.  
The purposive sampling method was used to recruit 120 samples in Phitsanulok province.   Samples 

participated in the program were taught about breast cancer and trained for breast self-examination.  

In addition, focus group was used to increase their attitudes towards breast self-examination, as well as 

home visiting every month. The research instruments were questionnaires about knowledge, attitudes, 

and skills of breast self-examination. The result showed that VHV’s competency for BSE scores in  

post-test were statistic significantly higher than pre-test scores. 
 

keywords : village health volunteer(VHV), breast self-examination, educational program 
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การจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานที่อาศัยในกึ่งเมือง 
Self-management on Eating Behaviors among People with Diabetes Mellitus  

Living in suburban 
 

สิรีวัฒน อายุวัฒน*  ชนกานต แสงคํากุล  และ จุฑามาศ รตันอําภา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail : sireewat@bcnb.ac.th 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานที่
อาศัยในเขตกึ่งเมือง ผูรวมวิจัยเปนผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่
ไดรับการวินิจฉัยเบาหวานต้ังแต 5 ปขึ้นไป เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก แบบก่ึง
โครงสรางระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา ผูเขารวม
วิจัย จํานวน 30 คน มีอายุระหวาง 38-82 ป มีอายุเฉลี่ย 65.07 ป เปนเพศหญิงรอยละ 80.00 (24 คน) การจัดการตนเอง
ดานพฤติกรรมการบริโภคมี 5 ประเด็น คือ 1) เลือกกิน 2) กินนอย 3) ไมปรับเปลี่ยน 4) กินพอหายอยาก และ5) ทํากินเอง 
ควบคุมน้ําตาล ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหพยาบาลและบุคลากรทางดานสาธารณสุข ไดรับขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการ
ตนเองดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปวางแผนกล
ยุทธหรือจัดทําโครงการการจัดการตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและสงเสริมสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป 
 

คําสําคัญ: การจัดการตนเอง  โรคเบาหวานชนิดที่ 2  โรคเรื้อรัง  วิจัยเชิงคุณภาพ  พฤติกรรมการบริโภค 
  

Abstract 
The purpose of this qualitative study is to explore a self-management on eating behaviors among 

diabetes mellitus people who live in suburban. The informants were diagnosed with Type 2 diabetes over 

5 years who lived in suburban, Muang district, Phitsanulok province. The informants were selected by a 

purposive sampling. In-depth interview with semi-structure tools were utilized for recruiting data of 

individual informants, which were undertaken between January and May 2016. Content analysis was used 

to analyze the data. Results: The 30 informants aged between 38 and 82 years old with a mean age of 

48.93 years. Eighty percent of informants were female (n=24). Five themes of self-management on eating 

behaviors were found as follows: 1) consume healthy/high quality food, 2) eat less, 3) do not change 

eating styles, 4) fulfill a craving, and 5) prepare healthy food to control blood sugar. Conclusion: Findings 

of this study are useful for developing public health intervention strategies and programs to promote 

healthy lifestyle to prevent hypertension and diabetes among the population at risk, and to prevent 

complications among those who were already diagnosed. 

 
keywords : self-management, type 2 diabetes, chronic disease, qualitative study, eating behavior 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูดานสุขภาพชองปากกับความชุก
ฟนผุในผูสูงอายุ สุมตัวอยางผูสูงอายุอายุ 60- 74 ป จํานวน 162 คน ในอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สัมภาษณผูสูงอายุเพื่อ
เก็บขอมูลการรับรูดานสุขภาพชองปาก และตรวจสภาวะฟนผุ นําผลมาวิเคราะหความสัมพันธการรับรูกับฟนผุ ดวยดวยสถิติ
ไคสแควร และวิเคราะหถดถอยโลจิสติก พบวา ผูสูงอายุ 66 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา วางงาน และมีการรับรู
ดานสุขภาพชองปากต่ําเปนผูที่มีฟนผุสูง เมื่อวิเคราะหแบบพหุตัวแปรถดถอยโลจิสติก พบวา ความชุกฟนผุสัมพันธกับอายุและ
การรับรูดานสุขภาพชองปาก โดยผูสูงอายุที่รับรูปญหา รับรูความรุนแรง รับรูความเสี่ยงของโรคในชองปาก และมีการรับรู
ประโยชนและความสามารถของตนในการดูแลรักษาและปองกันโรคตํ่า มีฟนผุสูงกวาประมาณ 2 เทาของผูสูงอายุที่มีการรับรู
สูง สรุปไดวา ระดับความชุกฟนผุมีความสัมพันธกับระดับการรับรูดานสุขภาพชองปากผูสูงอายุ  
 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ การรับรูดานสุขภาพชองปาก ฟนผุ 
 

Abstract 

 This analytical and cross-sectional study aimed at examining the relationship between the 

elderly’s oral health perceptions and their prevalence of dental caries. One hundred and sixty two 

elderly people aged between 60 and 74  who lived in Khiri Mat District were randomly selected. They 

were interviewed and dental examined to collect oral health perception data and dental caries status. 

Data were analyzed using chi-square and logistic regression. The results showed that, elderly people aged 

66 or more, with primary school educational, being unemployed and showing low oral health perception, 

were more dental caries affected. The logistic regression analyses found that there was an association of 

dental caries, age and oral health perception. The elderly people who had low perception in disease 

susceptibility, severity, risk, benefits and low self-efficacy in prevention of the disease indicated twice 

higher dental caries prevalence than those who had higher oral health perception. In conclusion, the 

level of dental caries prevalence of the elderly people was related with the level of oral health 

perception. 

 

keywords : elderly, oral health perception, dental caries 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 170 ราย ของท้ัง 5 ตําบล ใน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแลวใชวิธีจับฉลากแบบไมใส คืน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติและพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับดีคิดเปนรอยละ 65.9 กลาวคือ 
กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติและพฤติกรรมการใชสารเคมีอยู
ในชวง 91 – 120 คะแนน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมีในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 95.9 กลาวคือ กลุม
ตัวอยางมีระดับพฤติกรรมเม่ือเจ็บปวยอยูในชวงคะแนน 21 – 40 คะแนน   

คําสําคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมใีนเกษตรกรในภาวะปกติ  พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเม่ือ
เจ็บปวย  สารเคมีทางการเกษตร พฤติกรรมการใชสารเคมี  

Abstract 

 This research is a descriptive study. The purpose of this study was to investigate the used of 

chemical behavior of cassava growers in Muang District, Phitsanulok Province. The samples were 170 

persons  in 5 subdistricts in Muang District, Phitsanulok Province. Which is derived from the sampling 

method and use a non-return method. Data were collected using statistics used to analyze data were 

frequency, percentage, average, minimum, maximum, and standard deviation. The study indicated that 

Self-care behavior in normal to healthy. The sample consisted of 65.9 percent of the respondents who 

had self-care behaviors in normal, healthy and behavioral levels. Chemistry is in the range of 91 - 120 

points. The sample was 95.9 percent for example, the sample had a behavioral level when the illness 

ranged from 21 to 40 points. 
 

keywords : self-care behaviors of using chemicals in farmers in normal condition, self-care behaviors of 

farmers in illness, agricultural chemicals, chemical behavior 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพยากรณ (Predictive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมความปลอดภัย

ของเกษตรกรผูปลูกยาสูบและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางคือ เกษตรกรผูปลูกยาสูบจํานวน 250 ครัวเรือน ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูก
ยาสูบมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยูในระดับดี รอยละ 64.8 ปจจัย ที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ ไดแก ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12) การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (X13) อายุ (X2) โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.920, 0.454 และ 0.146 ตามลําดับ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ  ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไดรอยละ 28.30 

 

คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผล  พฤติกรรมความปลอดภัย  เกษตรกรผูปลูกยาสูบ 
 

Abstract 

The predictive research was designed to study Factors effected to safety behavior of tobacco 

famers in Thap Phueng Sub-district, Si Samrong District, Sukhothai province. The research sambling 250 

household and used multistage stage sampling. Data was collected by used questionnaire. Descriptive 

statistic were percentage, average, minimum, maximum, standard deviation and Multible Regression Analysis. 

The study found that the results showed that tobacco famers have security behaviors good level 64.8 

percent. Factor effected the safety behavior of tobacco famers, Self-care factors in normal (X12), Tobacco 

famers' Disease Behavior (X13),  Age (X2), by valuable the coefficient is related to multiple  0.920, 0.454 และ 
0.146 can forecast health oneself care of the elderly, 28.30 percent.  

 

keywords : factors, safety behavior, tobacco growers 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของความรู 
ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงช้ัน จํานวน 75 คน ซึ่งเปนผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาความสัมพันธระหวางความรู ทัศคติ กับพฤติกรรมการสุ ขาภิบาล
อาหารของผูประกอบการรานอาหาร โดยใชสถิติอางอิง ไดแก Pearson’s product moment Correlation coefficient 

ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการรานอาหารมีความรูดานการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับตํ่า มีทัศนคติดานการสุขาภิบาล
อาหารอยูในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการปฏิบัติดานการสุขาภิบาลอาหาร อยูในระดับการปฏิบัติมาก จากการทดสอบ
ความสัมพันธ พบวา ความรูมีความสัมพันธระดับต่ํามากกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารและทัศนคติมีความสัมพันธระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 

 

คําสําคัญ : สุขาภิบาลอาหาร  ความรู  ทัศนคติ พฤติกรรม โรงเรียนประถมศึกษา 
 

Abstract 

The survey research was designed to study the relationship of knowledge, attitudes and behavior of food 

sanitation of the restaurant operators in primary school Muang District, Phitsanulok Province. The samples 

were stratified random sampling of 7 5  restaurant operators in the district primary schools. Phitsanulok 

Province. The tool used in research was questionnaire. The statistics used in analyzing information was 

frequency, percentage, average, minimum, maximum and standard deviation. The referable statistics 

“Pearson’s product moment Correlation coefficient” was also used to find relation between knowledge, 

attitudes and behavior about food sanitation of the restaurants operators in school. The results showed 

that operators of restaurants have low knowledge. Attitudes about food sanitation moderate and 

behavior about food sanitation have a good. In addition, a relationship was found at a very low level 

between knowledge and behavior about food sanitation and moderate level of relationship was also 

found between attitude and behavior about food sanitation at a significant level of 0.05 

 

keywords : food sanitation, knowledge, attitudes, behavior, primary school 
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คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 

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

 

บทคัดยอ 
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เปนรูปแบบการศึกษาการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงระดับ

เสียงของพนักงานและสรางแผนที่เสนเสียงของแผนก Hard Coat(HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี โดย 
ทําการประเมินความเสี่ยงพื้นที่แผนก Hard Coat(HA) ทั้งหมด 37 จุด เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ทําการ
ตรวจวัดดวยระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (Leq 15 min) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา  ผลการศึกษาพบวา เม่ือ
นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มีระดับเสียงมากกวา 90 เดซิเบล(A)  เปนระดับเสียงท่ีเกิน
มาตรฐานมีจํานวน 3 จุด คิดเปนรอยละ 8.00  ซึ่งมีคาระดับเสียงสูงมากท่ี 140.0 เดซิเบล(A)  และมีระดับเสียงไมเกินคา
มาตรฐานจํานวน 34 จุด คิดเปนรอยละ 92.00 ดังนั้นจากผลการประเมินความเสี่ยงผูวิจัยไดมีมาตรการปองกันโดยสรางแผนที่
เสนเสียงเพื่อใหพนักงานทราบถึงบริเวณท่ีเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินและเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน
ควรใหพนักงานสวมอุปกรณปองกันเสียงในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยง 
 
คําสําคัญ : ประเมินความเสี่ยง  ระดับเสียง  แผนท่ีเสนเสยีง 
 

Abstract 
This research study was conducted using descriptive research the objective to assess the risks on 

the exposure to the noise level of staff and to noise contour lines model of the Hard Coat(HA) 

department of an industrial plant in Prachinburi province. All 37 Hard Coat (HA) departmental risk 

assessment sites were collected by using sound level meter. Measurement was done by 15 minutes of 

average noise level (Leq 15 min). Data was then analyzed by using descriptive statistics. Study results 

discovered that when compared with the standard of the Ministry of Industry the noise level is more than 

90 dB(A), the noise level exceeds the standard of 3 stations(8.00%), which has a very high noise level of 

140.0 dB(A). And had a noise levels do not exceed the standard of 34 stations (92.00%). As a result of the 

risk assessment, there are measures by building the noise contour lines model of vocal cords to staff 

aware of the risk of hearing loss and the safety and performance should allow staff to wear the hearing 

protector in areas at risk. 

 
keywords : risk assessment, noise level, noise contour 
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ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
Cost of injuries by using the bicycle in Phitsanulok municipality 
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2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

 
บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนการบาดเจ็บจากการขี่จักรยานของผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก และสํารวจความตองการของรูปแบบเสนทางจักรยานที่ผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตองการ โดยมี
เปาหมายไปสูการเปนเมืองจักรยานของเทศบาลนครพิษณุโลก จากการศึกษาพบวาตนทุนจากการบาดเจ็บของผูใชจักรยานมี
มูลคา 3,936.91 บาทตอป ผูขับขี่จักรยานตองการใหมีเสนทางจักรยานเฉพาะเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน โดยกลุมตัวอยางมี
ความพอใจกับรูปแบบทางจักรยานเรียงตามลําดับ ดังน้ี แบบเฉพาะ>แบบแยกสวน>แบบปนสวน 

 

คําสําคัญ : เมืองจักรยาน  สิ่งแวดลอม  ตนทุนการบาดเจ็บ  พิษณโุลก 

 

Abstract 
 This research aims to study the cost of cycling injuries of bicycle users in Phitsanulok municipality 

and explore the needs of the bicycle users for bike route model in Phitsanulok municipality. The goal is 

to become a bicycle city of Phitsanulok. The study found that the cost of cycling injuries was 3,936.91 

baht per year, the biker still want to ride in the specific bike lane because they want to reduce accidents. 

The Opinion of biker on the bike lane showed in the following order: the exclusive bikeway>restricted 

bikeway>the share bikeway. 

 

keywords : city of bike, environmental, injury cost, Phitsanulok municipality 
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ผลการพัฒนานวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” 

The effect of the innovation “fortune sticks for saying goodbye to hypertension” 

ปกิตตา มิยา1  ชนนิกานต จันทโสภณน1 อมรประภา โมกไธสง1 สิรวีัฒน อายุวัฒน2* และ กรรณิการ โกศัย3 
1,2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  พิษณุโลก 

3โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจาํตําบลปากโทก 
*corresponding author e-mail : sireewat@bcnb.ac.th 

 

บทคัดยอ 

โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงควรมี
การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เปนอยู โดยเฉพาะอาหารลดเค็ม การศึกษาน้ีเปนการศึกษาผลของการพัฒนานวัตกรรม 
“เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในการเลือกอาหาร
หลังการใชนวัตกรรม  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูงหลังการใชนวัตกรรม และศึกษาความพึง
พอใจในการใชนวัตกรรม ทดลองใชนวัตกรรมในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุม
ตัวอยางอยางงายจํานวน 52 คน วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา หลังจากการนํานวัตกรรมไปใชผูปวย
มีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงถูกตองเฉลี่ยรอยละ 85.9 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองรอยละ 64.6 มีความ
พึงพอใจในการใชนวัตกรรมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 2.7 จากคะแนนเต็ม 3.0) จะเห็นไดวาการเลือกและปรุงอาหารลดเค็มใน
ชีวิตประจําวันตามแบบนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” สามารถใหความรูและชวยในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงได 
 

คําสําคัญ : โรคความดันโลหิตสูง  การบริโภคเกลือ  เมนูอาหาร  นวัตกรรม 

 

Abstract 

Hypertension is a non-communicable disease which is a most important public health problem. 

In order to maintain proper blood pressure, patients with hypertension should change their eating 

behaviors to control salt diet. The purpose of this study was to examine the effect of “Fortune Sticks for 

Saying Goodbye to Hypertension” innovation by studying knowledge and eating behaviors of patients with 

hypertension, and examining the attitudes toward the innovation. The participants were 52 patients with 

Hypertension living in Paktok sub district, Muang district, Phitsanulok province. The data were analyzed 

using descriptive statistics. The results showed that: after participating in using “Fortune Sticks for Saying 

Goodbye to Hypertension” innovation, the participants had knowledge at the good level (85.9%) and had 

precise eating behaviors at the medium level (64.6%). The satisfaction on using the innovation of them 

was good (average 2.7 out of 3.0). It can be summarized that choosing and cooking low salt foods in the 

daily life by using the innovative “Fortune Sticks for Saying Goodbye to Hypertension” might help patients 

having knowledge and change their eating behaviors controlling salt consumption. 

 

keywords : hypertension, salt consumption, menu, innovation 
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ผลของการใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเส่ือม" ตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ 

โรคไตเร้ือรังในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  
The effect of an innovation “Warning renal impairment Wheel” on knowledge and 

attitudes towards chronic kidney disease in diabetes mellitus                                 

and hypertension Patients  

                         ศุภวรรน ยอดโปรง1* ชิณกรณ แดนกาไสย2 สุภิญญา  สุขรอด3และ ภาวิณี วิพัชครุฑ4  
1,4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  พิษณุโลก  2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม   

3โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกราง  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Pengawin.109@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีมีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นท้ังในประชากรโลกและประเทศไทย และหาก
ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไมเหมาะสมกับโรค ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ซ่ึงหน่ึงในภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญ คือ โรคไต
เรื้อรัง โดยในระยะแรกจะไมพบอาการผิดปกติ จนการเส่ือมของไตไดดําเนินเขาสูระยะสุดทาย จึงจะแสดงอาการ และไมสามารถรักษา
หรือฟนฟูสภาพของไตใหกับคืนมาได โดยผูปวยท่ีมีปญหาโรคไตเรื้อรังจะตองไดรับการรักษาท่ีซับซอน ยุงยาก เสียคาใชจายสูง แ ละ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน การไดรับการบําบัดทดแทนไต การฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม และการลางไตทางหนาทองอยาง
ตอเนื่อง การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชนวัตกรรม “วงลอเตือนไตเส่ือม” ตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคไต
เรื้อรังในผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต ตําบล  บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 
82 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณความรูและทัศนคติ เกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและหรือโรคความ
ดันโลหิตสูง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากการใชนวัตกรรม ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต ระยะท่ี 1-4 มีคะแนนความรูอยูในระดับดีจากเดิม รอยละ 46.34  เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 73.17 และ
มีคะแนนทัศนคติท่ีดีจากเดิมรอยละ 50 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.02 ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายไดวาการแจงผลระดับภาวะไตเสื่อมตาม
นวัตกรรม “วงลอเตือนไตเสื่อม” ใหกับกลุมตัวอยางทราบ รวมท้ังการบอกอาการและอาการแสดงของภาวะไตเสื่อมในแตละระดับและ
การใหคําแนะนําตามสีของระดับภาวะไตเส่ือม ทําใหผลลัพธทางดานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น 

 

คําสําคัญ : ผูปวยโรคเบาหวาน  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ภาวะไตเส่ือม  นวัตกรรม  

  

Abstract 

 Hypertension and diabetes, non-communicable diseases have been increasing worldwide and 

Thailand.When hypertension patients have inappropriate behaviors, the serious complication consequent. Chronic 

kidney disease is the crucial complication among these patients. They know this problems when they confront 

the end stage of condition that the condition could not recovery because of no symptom of the first stage of 

kidney disease.  The treatments of chronic kidney disease are complicated, expensed high cost and effected 

quality of life such as renal replacement therapy, hemodialysis or continuous peritoneal dialysis. The purpose of 

this study was to examine the effect of an innovation “Warning renal impairment Wheel” knowledge and attitude 

among 82 patients with hypertension and diabetes diseases, who had renal impairment at Ban Krang  District, 

Muang, Phitsanulok Province. The instruments composed of an innovation “Warning renal impairment Wheel and  

knowledge and attitude nterview questionnaires among renal impairment in patients with hypertension and 
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diabetes diseases. The data were analyzed using descriptive statistic. The results showed that: after implemented 

an invovation “Warning renal impairment Wheel”, scores of knowledge level was increased from 46.34 percent to 

73.17 percent and scores of attitude level was increased from 50 percent to 89.02 percent. It can be summarized 

and discussed that an innovation “Warning renal impairment Wheel” implementation for renal impairment 

education including sign and symptoms or condition of this disease improved knowledge   and attitude among 

chronic kidney disease patients.  

 

keywords : diabetes mellitus, hypertension, renal impairment, innovation 
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ผลของการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ตอการควบคุมระดับความดันโลหิต 
และระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

The effect of the innovation “TuangKlua Mun Tan Tungtan Mun Klua” on Blood 

pressure and Blood sugar level in Patient with non-communicable diseases 
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บทคัดยอ 

โรคไมติดตอเรื้อรัง เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทั่วโลกในปจจุบัน ซึ่งนําไปสูการการเกิดภาวะแทรกซอน      
ที่รุนแรง ไดแก โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด แผลเรื้อรังที่เทา รวมท้ัง  โรคหลอดเลือด
สมอง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ตอการควบคุม
ระดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือด ในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ตําบลง้ิวงาม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 
15 คน ที่ไดรับการสอน สาธิต และนํานวัตกรรมกลับไปใชในการตวงเกลือ และน้ําตาลในชีวิตประจําวัน วิเคราะหขอมูลใชสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมสัมพันธกัน (Paired-t test) ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากการ
นํานวัตกรรมไปใช ผูปวยโรคไมติดตอเรือ้รัง มีคาเฉลี่ยคาความดันโลหิตชวงบน  คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับน้ําตาล
ปลายนิ้ว (DTX) ต่ํากวากอนการใชนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายไดวาการตวง
เกลือและนํ้าตาลเพื่อบริโภคในชีวิตประจําวันตามแบบนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” สามารถลดคาความ
ดันโลหิตชวงบน  คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับน้ําตาลปลายนิ้ว (DTX) ในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังได  
 

คําสําคัญ : โรคไมติดตอเรื้อรัง  เกลือ  นํ้าตาล  นวัตกรรม  
  

Abstract 

 Non-communicable diseases is a major public health problem in the world today. It can lead to severe 

complications, such as retinopathy, chronic kidney disease, cardiovascular disease chronic ulceration and stroke. 

The purpose of this study was to examine the effect of “TuangKlua Mun Tan Tungtan Mun Klua”  innovation to 

control blood pressure level and blood glucose level in 15 patients with Non-communicable diseases in Ngiu 

Ngam District, Muang, Phitsanulok Province, Who were taught  and demonstrated and took innovation to measure 

salt and sugar in daily life at home. The data were analyzed using descriptive statistic and pair-t test. The results 

show that: after participating in using “TuangKlua Mun Tan Tungtan Mun Klua” innovation, they had systolic blood 

pressure, diastolic blood pressure and fingertip blood glucose (DTX) significantly lower than those before 

participating (p<.05). It can be summarized and discussed that measuring salt and sugar for consumption in the 

daily life according to the innovative “TuangKlua Mun Tan Tungtan Mun Klua” could reduce the systolic blood 

pressure, diastolic blood pressure and fingertip blood glucose (DTX) in patients with chronic non-communicable 

disease. 

 

keywords : noncommunicable diseases,  salt,  sugar,  innovation 
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ศักยภาพดานการจัดการโลจสิติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคา 
การบริการสูเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู 

The potential of logistics management for commerce entrepreneurs in driving green 

economy : Udon Thani and Nong Bua Lamphu 

 

รัชนีวรรณ  พูลสวสัดิ ์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย  เลย 

*corresponding author e-mail : Ratchaneewan.phu@Lru.ac.th 

 
บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจการคาการบริการที่
สามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูประกอบการธุรกิจ 
SMEs ที่เปนนิติบุคคลในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลําภู กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 253 คน โดยการสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล สถิติที่ใชในการวิจัยไดแกความถ่ีและคารอยละ ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 1) ขอมูลทั่วไป
ของผูประกอบการธุรกิจท่ีประกอบการการคาการบริการสวนใหญอยูจังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 5 – 10  ป จํานวนคนงานประจํา
นอยกวา 15 คน ประเภทสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนสินคาที่ผลิตจากโรงงาน แหลงการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสวนใหญไดรับจากส่ือโทรทัศน/วิทยุ 2) ผลการศึกษาพบวาศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs กลุมธุรกิจ
การคาการบริการท่ีสามารถพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู จําแนกตามรายจังหวัด จังหวัดอุดรธานี
ผูประกอบการการคาการบริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโลจิสติกสในภาพรวมอยูในระดับที่ดี-ดีมาก กลาวคือ ผูประกอบการธุรกิจมีการจัดการ
คลังสินคาและการจัดเก็บ โดยมีการวางสินคาอยางเปนระเบียบในระดับที่ดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 60.10) รองมาไดแก การจัดซ้ือ (รอยละ 
48.20) และการขนสง (รอยละ 47.20) ในขณะที่ผลศักยภาพในระดับดี ไดแก การพยากรณความตองการ (รอยละ 59.20) การจัดการสินคาคงคลัง 
(รอยละ 54.60) กระบวนการส่ังซ้ือ (รอยละ 51.40) การสื่อสารดานโลจิสติกส (รอยละ 50.90) การบรรจุภัณฑ (รอยละ 46.30) การบริการลูกคา 
(รอยละ 45.90) และโลจิสติกสยอนกลับ (รอยละ 44.00) เปนลําดับสุดทาย สําหรับจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา  ผูประกอบการการคา
การบริการมีศักยภาพทางดานกิจกรรมโลจิสติกสในทั้ง 3 ระดับ กลาวคือผูประกอบการธุรกิจมีการจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บโดยมีการวาง
สินคาอยางเปนระเบียบ ในระดับท่ีดีมากเปนลําดับแรก (รอยละ 62.90)  รองลงมาไดแก การจัดการสินคาคงคลัง (รอยละ54.30) และการขนสง 
(รอยละ 47.20) โดยศักยภาพในระดับดี ไดแก การสื่อสารดานโลจิสติกส (รอยละ 71.40) กระบวนการส่ังซ้ือ และ การบรรจุภัณฑ (รอยละ 68.60) 
โลจิสติกสยอนกลับ (รอยละ65.70) การพยากรณความตองการ (รอยละ 60.00) และ การจัดซ้ือ  (รอยละ45.70) ตามลําดับ ในขณะที่การบริการ
ลูกคา (รอยละ 51.40) มีผลศักยภาพในระดับพอใช เมื่อพิจารณาท้ัง 2 จังหวัด มีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสที่โดดเดน ดานกิจกรรมการ
จัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ ที่มีโอกาสในการพัฒนาสูเศรษฐกิจสีเขียว กลาวคือ สามารถรับและจัดเก็บสินคาไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ลด
ระยะเวลาในการทํางานและจํานวนบุคลากรได โดยสามารถระบุการจัดเก็บสินคาที่มีการเคลื่อนไหวบอยไวในตําแหนงท่ีเหมาะสม และยังชวย
ปองกันความเสียหายของสินคา ลดปญหาสินคาสูญหาย/โจรกรรม ลดการสูญเสียจากกระบวนการโลจิสติกสที่ไมจําเปน 

 

คําสําคัญ : ศักยภาพ  การจัดการโลจิสติกส  ธุรกิจการคาการบริการ  เศรษฐกิจสีเขียว 
 

Abstract 

 The objective of this research was to study the potential of logistics management for commercial 

entrepreneurs in driving green economy in Udon Thani and Nong Bua Lamphu province. The samples used for this study 

were 253 registered commercial entrepreneurs by simple random technique.  The tool used for this research was a 

questionnaire.  Statistics used were frequency and percentage.  The results of the research were 1)  General information: 
most of commercial entrepreneurs in Udon Thani had run their business for 5-10 years with less than 15 employees, and 
environmentally friendly products were factory made; 2)  The potential of logistics management for commercial 

entrepreneurs in driving green economy in Udon Thani and Nong Bua Lamphu provinces. Classifying by provinces, Udon 
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Thani has the overall potential of logistics activities at a good - very good level. The best performances was warehouse and 

storage management, with well-organized shelf display (60.10%). Secondly, purchases (48.20%) and transportation (47.20%). 
While, the potentials at good were demand forecast (59.20%), inventory management (54.60%), order processing (51.40%), 
logistics communication (50.90% ) , packaging (46.30% ) , customer service (45.90% ) and the  last one was reverse logistics 

(44.00% ) .  As for Nong Bua Lamphu, there were 3 levels of potential of logistics activities.The best performances was 

warehouse and storage management, with well-organized shelf display ( 62.90% ) followed by inventory management 

(54.30% ) and transportation (47.20% ). The potential with good performance were logistics communication (71.40% ) , 
ordering processing and packaging (68.60%), reverse logistics (65.70%), demand forecast (60.00%) and purchasing (45.70%). 
While, customer service ( 51.40% )  was at fair level.  Considering the two provinces, there were outstanding logistics 

management in warehouse management and storage activities which had the opportunity to develop into a green 

economy - they can receive and store goods quickly, accurately which can reduce the working time and a number of 

personnel.  Moreover, frequently moving items could be stored in the right place.  It also helps prevent damage to the 

products, reduce the problems of lost / stolen goods and reduce losses from unnecessary logistics processes. 
 
keywords : potential, logistics management , entrepreneurs ,green economy 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูความงาย ความมีประโยชน และความตั้งใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG 
PAY ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Factors affecing perceived ease of use, perceived usefulness and intention to use 
samsung pay payment system of comsumers in Bangkok 
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*corresponding author e-mail : akarapas.kiat@bumail.net 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะบุคคลดานความมีนวัตกรรม และดานประสบการณ ลักษณะนวัตกรรม
ดานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ  ความสลับซับซอน ความเขากันได การสังเกตเห็นได และการทดลองไดท่ีสงผลตอการรับรูค วาม
งาย และการรับรูความมีประโยชนของระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY และเพ่ือศึกษาการรับรูความงาย และการรับรูความมี
ประโยชนท่ีสงผลตอความตั้งใจใชระบบการชําระเงิน SAMSUNG PAY โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากผูใช
ระบบ SAMSUNG PAY ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ การแจกแจงความถ่ี 
การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง อายุ 
21-30 ป สภานภาพสมรส/แตงงาน/อยูกินรวมกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดอยูในชวง 15 ,001 - 30,000 บาท และประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะบุคคลดานประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรู
ความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY และมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความงายในการใชงานระบบ SAMSUNG PAY ลักษณะ
นวัตกรรมดานการสังเกตเห็นไดมีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูความมีประโยชนของระบบ SAMSUNG PAY การรับรูความงายในการใช
งาน และการรับรูความมีประโยชน แตละปจจัยมีอิทธิพลทางบวกตอความต้ังใจใชระบบ SAMSUNG PAY ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 

คําสําคัญ : ระบบชําระเงิน คณุลกัษณะนวัตกรรม การรับรูความงาย ความมีประโยชน ความต้ังใจใชระบบ 

Abstract 
 The study aimed to study consumer’s innovativeness and mobile payment experiences, the innovation 

attributes of relative advantage, complexity, compatibility, observability and trialability that affected perceived 

ease of use and perceived usefulness of SAMSUNG Pay payment system, and to study perceived ease of use and 

perceived usefulness of the system factors that affected the intention to use SAMSUNG PAY payment system by 

using the questionnaire as the tool to collect data from the sample group of 400 Bangkok consumers.Statistics 

used for data analysis were percentage, frequency, standard deviation and linear model of multiple regression 

analyses. The results indicated that the majority of respondents were females with 21-30 years of age, married or 

living together with their partners, Bachelor’s degree holders, employees with monthly personal income ranged 

15,001 - 30,000 baht. The results of hypothesis test showed that mobile payment experiences had a positive 

influence on both perceived usefulness and perceived ease of use. The innovation attributes of observability 

influenced positively on perceived usefulness. Both the perceived ease of use and perceived usefulness had 

positive effects to the intention to use of SAMSUNG PAY payment system at .05 significant level. 

keywords : payment system, innovation attributes, perceived ease of use, perceived usefulness, intention to use 
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การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

financial management for community : Case study of community enterprise in Nong 
luang subdistrict administration organization, Lan Krabue district, Khampang phet 
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คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร  กําแพงเพชร 

*corresponding author e-mail : tampoo31@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

การศึกษา การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการดานการเงินการบัญชีของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อถายทอดความรูดานบัญชีการเงินใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม คาสถิติที่ใช คือ 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T - test โดยศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 50 คน พบวาสวนใหญ
เพศหญิง จํานวน 32 คน และเพศชาย จํานวน 18 คน มีอายุระหวาง 51–60 ป สวนใหญเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ดาน
การจัดการธุรกิจ พบวามีความรูดานการเงินและความรูดานการบัญชี อยูในระดับนอย ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัด
อบรมความรูเบื้องตนทางบัญชี คาเฉลี่ย 3.79 อยูในระดับมาก ความพึงพอใจตอการจัดอบรมความรูการวางแผนการเงินเพื่อ
การกูยืม คาเฉลี่ย 3.92 อยูในระดับมาก และผลการทดสอบกอน-หลังการเขารวมอบรม พบวาหลังการเขารวมอบรมผูเขารวม
อบรมมีความรูสูงกวากอนอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : การจัดการการเงิน  ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน 

 

Abstract 
 A study of financial management for community : Case study of community enterprise in Nong 

luang Subdistrict Administration Organization, Lan Krabue district, Khampang phet. The research aims was 

study the financial management of accounting of community enterprises. And train of financial accounting 

knowledge to community enterprise. Tools was a questionnaire, testing and workshop seminars. The 

statistics were percentage, mean, standard deviation and T - test. This research founded 50 member of 

community enterprises . Most of them were 32 female and 18 male, aged 51-60 years. Most of them were 

members of community enterprise. Business Management Found that knowledge of finance and 

accounting knowledge. Low level The results of the evaluation of satisfaction with the training of 

accounting knowledge had a mean of 3.79 at the high level. Satisfaction with training, knowledge, financial 

planning for loan was 3.92 at the high level. And the test before - after the training. After training, 

participants had higher knowledge than before training. Statistically significant at the .05 level. 

keywords : financial management, community,  community enterprise 
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การพัฒนาระบบบัญชีเชิงพานิชยสําหรับวิสาหกจิชุมชน 

กรณีศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก 

The development of commercial accounting systems for community enterprises 

Case study of the Kanomcheen Ban-nongbuanaur Tak province 

ยุพิน  มีใจเจริญ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ตาก 
*corresponding author e-mail : kumpa_pun@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบัญชีโดยใชกรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือ
จังหวัดตาก โดยมีขั้นตอนการวิจัยคือ ศึกษาระบบบัญชีเดิมหลังจากนั้นพัฒนาระบบบัญชีใหมใหสอดคลองกับแนวคิดระบบ
บัญชีเพื่อการพาณิชย ผลการวิจัยพบวา ระบบบัญชีเดิมยังไมสอดคลองกับแนวคิดระบบบัญชีเชิงพาณิชย ผูวิจัยจึงปรับปรุง
ระบบบัญชีใหมใหสอดคลองกับแนวคิดระบบบัญชีเพื่อการพาณิชย นําระบบบัญชีทั้งเกาและใหมเปรียบเทียบใหเห็นผลการวาง
ระบบที่ชัดเจน ระบบัญชีใหมจะทําใหการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบานหนองบัวเหนือสามารถพัฒนาให
เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเพื่อเตรียมตัวกาวสูประเทศไทย 4.0 

 

คําสําคัญ : ระบบบัญชีเชิงพาณิชย  วิสาหกิจชุมชน  ประเทศไทย 4.0  

 

Abstract 

 The aim of this study is development of accounting systems.  The example is community 

enterprises of the Kanomcheen Ban-nongbuanaur Tak province.  Process is to study background of 

accounting system after to set new accounting systems with the concept of commercial accounting 

system. Comparison of existing accounting system and new accounting system to illustrate the 

development of accounting system. The commercial accounting systems influence to performance of 

community enterprises of the Kanomcheen Ban-nongbuanaur Tak province. It can be developed to 

economic changing and to prepare move for Thailand 4.0. 

 

keywords : commercial accounting systems, community enterprise, Thailand 4.0 
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การศึกษาการรับรูและทัศนคติที่มีตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
Awareness and Attitudes of the Students from Faculty of Management Science, 

Pibusongkram Rajabhat University toward the Images of PSRU Communication Arts 
Department 

ศีลดา สุขเกิด  ชนกนันท คุยปรางค  รจชรินทรญา ศรีอินทร  สิรินทรทิพย ขันทรี 

สุวารีย วงศวัฒนา*  ลําเนา เอี่ยมสอาด  และ  วราภรณ ซื่อประดิษฐกุล 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : suvaree_tim@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูขาวสาร และทัศนคติของนักศึกษาคณะวิทยาการที่มีตอภาพลักษณ

ของสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอ
ภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจําแนกตาม เพศ อายุ  ช้ันป 
และสาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาสวนใหญเคยเห็นผลงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร เคยเขารวมกิจกรรมของสาขา
โดยรูจักผลงานผานชองทาง facebook รับชมหนังสั้นมากที่สุด ไดชมละครเวที “ทุงสานสะเทือน”และ “สปอตรณรงคขับขี่
ปลอดภัย  มรพส.  นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอภาพลักษณของสาขาวิชานิเทศศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีทัศนคติตอภาพลักษณดานบุคลิกภาพซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมาดานกิจกรรมซึ่งอยูใน
ระดับมาก และต่ําสุดคือดานพฤติกรรมซึ่งอยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบความแตกตางของทศันคติที่มีตอภาพลักษณสาขา
นิเทศศาสตรโดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางท่ีมี เพศ อายุ สาขาวิชา และช้ันปตางกันพบวาไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : ทัศนคติ  การรับรู  ภาพลักษณ 

Abstract 
This research aims to investigate the information awareness and attitudes of the students from 

Communication Program, faculty of Management Science, Pibusongkram Rajabhat University toward the 

university image and to compare their attitudes, in terms of different sex, age, major and year of study. 

The study showed that: The most students had ever seen the contributions of the Department and had 

participated with the department activities. They were aware the contribution via Facebook and they had 

seen the state play “Thungsan Sathuean” and the spot about “PSRU Security Driving Campaign”. The 

positive attitudes of most students toward the image of the department were generally high. Firstly, 

about the personality of the department was high. Secondly it was about its activity and lastly about its 

behaviors. The attitudes of the students from different sex, age, year of study and program toward the 

image of PSRU Communication Arts Department were not different. 

keywords : attitude, awareness, image 
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การรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากส่ือโทรทัศนของ
นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

The Benefit Awareness and Satisfactions of Students Toward Watching Crime News TV 

Programme 

จิรวัฒน ทองสุข  ปทุมรัตน ปรางวิรุฬห  วริศรา อนุสิทธิ ์ ภาสวิทย ดเีทิดเกียรติ  ยุรนันท รอดทุง 

สุวารีย วงศวัฒนา*  ลําเนา เอี่ยมสอาด  และ วราภรณ ซื่อประดิษฐกุล 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : suvaree_tim@hotmail.co.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการรับรูถึงประโยชนและความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อ
โทรทัศนของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความ
พึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศนของนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูถึงประโยชนของรายการขาว
อาชญากรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเม่ือแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา มีการรับรูถึงประโยชน ดานเน้ือหารายการ ไดรับ
ความรูใหม และแนวคิดใหมจากการรับชมรายการขาวอาชญากรรม สูงสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมา คือดานขอมูลขาวสาร รับชม
ขอมูลขาวสารจากรายการขาวอาชญากรรม เพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซ่ึงอยูในระดับมาก และต่ําสุด คือนําขอมูลท่ีไดรับ
ไปใชในการปองกันตนเองจากบุคคลแปลกหนา และนําขอมูลท่ีไดใชเปนหัวขอสนทนากับบุคคลอื่นทางสังคม ซ่ึงอยูในระดับมากเทากัน 
2)นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอใจในการรับชมรายการขาวอาชญากรรมจาก ส่ือโทรทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจดานผูประกาศขาว ความนาเชื่อถือในการอานขาวอาชญากรรมสูงสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ดานเทคนิค ความชัดของสัญญาณโทรทัศน ซ่ึงอยูในระดับมาก และต่ําสุด คือเน้ือหาขาวอาชญากรรมมีความนาเชื่อถือ 
และความคลองในการอานขาวอาชญากรรม ซ่ึงอยูในระดับมากเทากัน   การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับชมรายการขาว
อาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน โดยภาพรวมระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ชั้นป และสาขาวิชาตางกันพบวา ไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ : การรับรูถึงประโยชน  ความพึงพอใจ  ขาวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน 
 

Abstract 

This research aims to  find out the awareness and satisfactions of the students from faculty of 

Management Science, Pibulsongkram University toward crime news TV programme; and to compare the 

differences of their satisfactions regards to their sex, age, year of study and field of study. The study showed that: 

The student Awareness about the benefit of watching crime news TV programme was generally high. The most 

benefit awareness was its contents, gaining new knowledges, and new ideas. Secondly, they gained useful 

information from the crime news program and could use their time wisely. Lastly, they could use the information 

for preventing themselves from dangerous strangers and could use the information for setting topic discussion. 

The satisfactions of the most students toward watching crime news TV programme was high. The most satisfaction 

was about reporters and reliability of news reporting. Secondly, it was technically clear TV signal and lastly 

reliability of crime news contents as well as reporting ability of reporters. The satisfactions of the most students 

about watching crime news were not different, regardless of their sex, age, year of study and field of study. 

keywords : benefit awareness, satisfaction, crime news TV programme 
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Behaviors and attitudes of psru students toward choosing to buy online products 
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*corresponding author e-mail : suvaree_tim@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และทัศนคติท่ีมีตอการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษา

ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติท่ีมีตอการซ้ือ
สินคาออนไลน ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นป และ
สาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาสวนใหญมีชองทางในการซื้อสินคาออนไลนทาง Line มีการเลือกซ้ือสินคาออนไลนเพราะราคาถูก 
เลือกซ้ือสินคาออนไลนสัปดาหละ1 คร้ัง สวนใหญใชเวลาในการเลือกซ้ือสินคาตั้งแต 1 – 2 ชั่งโมง เลือกซ้ือสินคาออนไลนในชวงเวลา 
เวลา 12.01 - 16.00 น. เลือกซ้ือสินคาออนไลนประเภทอาหารเสริม โดยมีการเลือกซ้ือสินคาออนไลนมาใหพอแม ซ่ึงเลือกซ้ือสินคา
ออนไลนคนเดียว สวนใหญมีการเลือกซ้ือสินคาออนไลน 1 ชิ้นตอคร้ัง โดยมีการโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย นักศึกษาสวนใหญมี
ทัศนคติตอการเลือกซ้ือสินคาออนไลน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีทัศนคติตอ
สินคาออนไลนในเร่ืองมีความนาสนใจ มีแบบใหมๆ มาใหเลือกซ้ืออยูตลอดเวลาซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีการสงเสริมการขาย 
เชน การลดราคาสินคา มีการจัดโปรโมชั่น ซ้ือสองแถมหน่ึง ซ่ึงอยูในระดับมาก และต่ําท่ีสุดคือ การจัดรูปแบบการตกแตงรานบนเว็บไซต
ท่ีทันสมัย ซ่ึงอยูในระดับมาก 3)การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติ ท่ีมีตอการซ้ือสินคาออนไลน ของนักศึกษา ภาคปกติ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกตาม อายุ และสาขาวิชา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ยกเวนนักศึกษาท่ีมีเพศ และชั้นป แตกตางกัน มีทัศนคติตอการเลือกซ้ือสินคาออนไลนไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : การรับรูขาวสาร  ทัศนคติ  สินคาออนไลน 
 

Abstract 
This research aims to investigate the behaviors about information receiving and attitudes of the students 

from faculty of Management Science, Pibusongkram Rajabhat University toward online products purchasing and to 

compare their attitudes. The study showed that: the most students used Line application to buy products 

because the prices were cheaper. They spent one to two hours once a week from 12.01 to 16.00. They bought 

mostly supplementary foods for their parents. They did that by themselves alone and for one item each time. 

Then they transferred the money to the sellers via Krungthai Bank service. Generally the level of positive attitudes 

of the most students were high. They thought the goods were interesting and fashionable. Secondly, there were 

always promotions, including reducing price and buying two getting one free. Lastly, the online shop websites 

were decorated. The attitudes of the students from different sex, age, year of study and program were different at 

level 0.5, statistically. 

keywords : information awareness behavior, attitude, online products 
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การศึกษาพฤติกรรมการรับขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
Behaviors and participations of psru students toward environment activity 

 

ขนิษฐา กริมหนู  ชลาทิพย ฟกทอง  นฏกร พันธุอุดม  นิตยา ขันทองดี  แพรวพรรณ ปดถา  สุกัญญา พุมมวง   
ภานุพงษ สาสะกลุรี  สุวารีย วงศวฒันา*  ลําเนา เอี่ยมสอาด  และ  วราภรณ ซื่อประดิษฐกุล 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : suvaree_tim@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

ของมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามโดยท่ีมี เพศ อายุ 
สาขาวิชาและช้ันปแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาสวนใหญมีการรับรูขาวสารจากเว็บไซตของทางมหาวิทยาลัยมาก
ที่สุด สวนใหญมีการรับรู 2-3 ครั้ง/สัปดาห  มีการรับรูในชวงเวลา 12.00-18.00 น. รองลงมาคือสื่อโซเชียล และนอยที่สุดคือ 
สื่อวารสาร นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง  แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา สวนใหญมีสวนรวมในดานการเคยนําน้ําที่ใชแลวมารดน้ําตนไม 
อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ดานการเคยนําส่ิงที่ใชแลวกลับมาใชซ้ํา ซึ่งอยูในระดับมาก และนอยที่สุดคือ ดานการเคยอาสา
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายใตกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในระดับมาก  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมของนักศึกษาระหวางกลุมตัวอยางที่มีเพศ  อายุ และช้ันปตางกัน  พบวา ไมแตกตางกัน  แตนักศึกษาที่อยูในคณะ
ตางกัน พบวา มีสวนรวมในกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการรับขาวสาร  การมีสวนรวม  สิ่งแวดลอม 

 

Abstract 
This research aims to investigate the behaviors and participations of the students toward environment 

activity and to compare their participations. The population were the students from Pibulsongkram Rajabhat 

University. The students were classified into different sex, age, program, and year of study. The study showed that: 

The students were aware the environment information mostly from the university website, two to three times per 

week between 12.00-18.00, during night time (19.00-24.00). The second channel was from social media and the 

last was periodical newsletter. The most popular media among the students was Facebook. They knew the media 

by themselves and they had more than 200 friends in the media. Generally the level of the most student 

participation toward environment activity was average. The most activity participation was watering plants by using 

used water, secondly was material recycle, lastly was taking care of university environment. The environment 

activity participations between the students from different sex, age and year of study were not different. However, 

the participations of the students from different faculty were different at level 0.5, statistically. 

 

keywords : information awareness behavior, participation, environment 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูขาวสาร 
และสงผลตอพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก 

Service Marketing Mix Factor relates to the Perception of News  
and affecting Decision to select Beauty Clinics of Customers in Phitsanulok Municipality 

 

สิริรตัน บุญเรือง*  สมศักดิ์ พงษเดช  และ  นภาภรณ ขลุยนาค   
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  

*corresponding author e-mail : sirirat.b@psru.ac.th 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
คลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก โดยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากผูเขารับ
บริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือการวิเคราะห
สหสัมพันธ (Correlations) และสถิติถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression) ดวยวิธี Stepwise ผลการวิจัยพบวา 
ความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูล ซึ่งไดแก การเปดรับสื่อ การเลือกสนใจ การเลือกตีความ และการเลือกจดจํามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในระดับปานกลางสู ง และสําหรับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลกคือ  ดานชองทาง
การจัดจําหนาย  ดานกระบวนการใหบริการ  ดานราคาและบุคลากรหรือพนักงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) 

เทากับ 0.474 และคา Durbin-Watson เทากับ 1.676   

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  การรับรูขาวสาร  คลินิกเสริมความงาม 

Abstract 
 The purposes of this study were to analyze  relationships between the perception of news and 

service marketing mixed factors and service marketing mixed factors affecting decision to select beauty 

clinics of customers in Phitsanulok Municipality. The data were collected by questionnaires, were drawn 

from 400 respondents. In this study, Correlation analysis and multiple regression method were used as a 

tool to analyze. According to the analysis, we found the relationships between the perception of news 

(the selective exposure, selective attention, selective comprehension and selective retention) and service 

marketing mixed factors was medium-high there were 4 service marketing mix factors affecting on decision 

to select beauty clinics of customers in Phitsanulok Municipality: Place Process Price and People.              

A coefficient of determination of R2 = 0.474 and Durbin-Watson = 1.676 
 
keywords : services marketing mix factors, perception of news, beauty clinics 
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ตนทุนและผลตอบแทนการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองของเกษตรกรหมู 4 
ตําบลเนินมะปราง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

Cost and return of golden namdokmai mango growing of farmers in village No.4,     
Noen Maprang sub-district, Noen Maprang district, Phitsanulok province 

 
  รัตนา  สิทธิอวม  พัชรินทรา ชัยสมตระกลู  สุธีรา วิไลกุล  และ พมิพยุพา  ปญญาคํา   

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : i_ammoly@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออก
นอกและขายในประเทศ เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองจํานวน 10 ราย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชวิธีทางการบัญชีในการคํานวณหาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนตอไร ในรอบเวลาของขอมูลทางบัญชี คือ 6 เดือน 
ผลการศึกษาพบวา การปลูกมะมวงนํ้าดอกไมสีทองสงออกนอกมีตนทุนผลิตตอไร 13,479.19 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง 
คาแรงทางตรงและคาใชจายการผลิต 3,500 บาท, 171.82 บาทและ 9,807.37 บาท ตามลําดับ ยอดขายสุทธิ 80,000 บาท กําไร
ขั้นตน 66,520.81 บาท อัตรากําไรข้ันตน 83.15% สําหรับการปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองขายในประเทศ มีตนทุนผลิตตอไร 
13,080.40 บาท ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง คาแรงทางตรงและคาใชจายการผลิต 3,500 บาท, 101.40 บาท และ 9,479 บาท 
ตามลําดับ ยอดขายสุทธิ 40,000 บาท กําไรข้ันตน 26,919.60 บาท อัตรากําไรข้ันตน 67.29%  

คําสําคัญ : ตนทุน  ผลตอบแทน  มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง 
 

Abstract 
 This research aims to study and analyze cost and returns from golden Namdokmai growing for 

export and domestic distribution.  Data were collected from 10 farmers who grew Golden Namdokmai 

Mango and data were analyzed by using accounting method to calculate production cost and return per 

Rai,  accounting period is 6 months.The study result was found that the production cost per Rai for 

growing Golden Namdokmai Mango for export is 13,479.19 Baht consisting of direct raw materials, direct 

wage and production expense of 3,500 Baht, 171.82 Baht and 9,807.37 Baht, respectively. The net sales 

are 80,000 Baht while gross profit is 66,520.81 Baht with rate of gross profit of 83.15% . As to growing 

Golden Namdokmai mango for domestic distribution, the production cost per Rai is 13,080.40 Baht 

consisting of direct raw materials, direct wage and production expense for 3,500 Baht, 101.40 Baht and 

9,479 Baht respectively. Net sales are 40,000 Baht with gross profit of 26,919.60 Baht or rate of gross profit 

at 67.29%. 

keywords : cost, return, golden Namdokmai Mango 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจทางอินเทอรเน็ต 
Factors affecting online business success 

 
ปนัญมพร  ตันตราพล 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางดานวิจัยและทดลองทางวิทยาศาสตร  สําหรับเด็กและเยาวชน  เชียงใหม 
*corresponding author e-mail : sininart@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และ ปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของ

ผูบริโภค  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชกลุมตัวอยางทั้งในสวนของผูประกอบการและผูบริโภค ท่ีทําธุรกรรมซ้ือขายสินคา

ผานทางระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จํานวนท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คารอยละ ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของผูประกอบธุรกิจซื้อขาย

สินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต คือการขาดความรูความสามารถในการพัฒนารานคาใหนาสนใจ  ปจจัยดานองคประกอบ

ของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภค คือความนาเช่ือถือของเว็บไซต ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการหลังจากไดรับชุดคูมือพบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี  (  = 3.59  S.D. 

= 0.58 ) 

 
คําสําคัญ : อินเตอรเน็ต  ปญหาและอุปสรรค  การซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเตอรเน็ต 

 
Abstract 

This research aims to study and analyze the factors that affecting E-commerce success and the 

elements of electronic commerce website effected on purchasing behavior.  The data were collected 

from 400 e-commerce entrepreneurs and custocmer who have purchased products and services on 

electronic commerce website in Thailand via online survey.  The data were analyzed by mean, standard 

deviation and percentage.  The research found that major problems and obstacles of E-commerce 

Entrepreneurs through the internet is the lack of knowledge and ability to develop attractive shop. The 

elements of electronic commerce website effected on purchasing behavior is the credibility of the 

website.  Evaluation to satisfaction of the online business entrepreneur after receiving the factors that 

affecting E-commerce sucess manual overall satisfaction was found to be at a good level ( x = 3.59  S.D. = 

0.58 ). 

 
keywords : Internet, problems and obstacles, e-commerce 
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บทคัดยอ 

 การศึกษางานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจําเปรียบเทียบ
กับเจาของกิจการ ในจังหวัดเชียงใหม  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา 
วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออม รวมถึงอธิบายการใหระดับความสําคัญของปจจัยกําหนดการออม
โดยวิธีหาคาเฉล่ีย และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติไคสแควร เพื่อทดสอบสมติฐาน และ นําเสนอผลในเชิงเปรียบเทียบ 
ประชากรกลุมตัวอยาง เปนกลุมคนวัยทํางาน และเจาของกิจการในจังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 400 
ตัวอยาง ผลการศึกษาพนักงานเอกชนและเจาของกิจการที่มีการออมเงินสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป  มีรายไดเฉลี่ย
อยูในชวง  20,001-20,000 บาท / เดือน ดานรายจายพบวากลุมตัวอยางมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท/เดือน ดาน
พฤติกรรมการออมพบวาท้ังพนักงานเอกชนและเจาของกิจการ ไมมีการวางแผนการออมคือ ไมมีการกําหนดไวแนนอน ในแต ละเดือน
แตจะออมตามเงินท่ีเหลือ มีจํานวนเงินออมเฉล่ียตอเดือนคิดเปนเปอรเซ็นตประมาณ 10% ของรายไดในแตละเดือน (ประมาณ 1,000 
– 5,000 บาท/เดือน) มีวัตถุประสงคการออมคือเก็บไวใชจายยามฉุกเฉิน ดานรูปแบบการออมสวนใหญเปนการออมประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย และ มีแนวโนมการออมในอนาคตท่ีเพิ่มขึ้น ดานปจจัยกําหนดการออมท้ังพนักงานเอกชนและเจาของกิจการจะให
ความสําคัญกับปจจัยดานระดับรายไดมากท่ีสุด 
 
คาํสําคัญ : พฤติกรรมการออม  พนักงานเงินเดือนประจํา  เจาของกิจการ 
 

Abstract 
 This research is aimed to study comparative on savings behavior and to study the factors related to 

saving behavior between private company employee and owner in Chiang Mai Province.   The questionnaires was 

used to collect data.  Data analysis using descriptive statistics, mean and standard deviation.  The population 

sample A group of people of working age and business owner in Chiang Mai. Using a convenience sample of 400 

specimens.  The results showed that the independent study revealed that the majority of these population were 

female with average ages between 20-30 years old. Their marital status was single, and they had no one to be 

looked after. The average income ranging from 20,001-25,000 baht. The average monthly expense ranging from 

10,001-15,000 Baht. According to saving behavior, the results showed that both private company employee and 

business owner no saving plan.  In the other words, they did not set a certain amount of saving money for each 

month but would save the remaining amount instead.  The average monthly savings was ranging from 1,000-5,000 

Baht with the purpose of saving for emergency reserves.  Regarding saving patterns, the majority of these 

participants had saving accounts and tended to save more for the future.  For factor affecting saving, both private 

company employee and business owner considered the level of income as the most important aspect. 

 
keywords :  savings behavior, companies employee, owner 
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บานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 

The reinforcement community network  to be able to develop community-based tourism 

using community-based research BanBangkhanoi, Bang Krathum district, Phitsanulok province 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหนุนเสริมเครือขายชุมชนบานบางกระนอย อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก  ใหสามารถ
พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนได เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เทคนิค AIC การ
สนทนากลุม การฝกอบรม การปฏิบัติงาน และการสาธิต เปนเครื่องมือสําคัญในการวิจัย และขับเคล่ือนใหชุมชนสามารถใชกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่นพัฒนาการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย การประสานงานภาคี การ
สรางและพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชน การหนุนเสริมทีมวิจัยชุมชนในการเก็บขอมูลทุนของชุมชน การออกแบบเสนทางทองเท่ียว การ
ทดลองและการประเมินผลการใชเสนทาง การสรุปบทเรียน และเผยแพรผลงานผลการวิจัยพบวา 1. ชุมชนบานบางกระนอย อําเภอ
บางกระทุม มีทักษะ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมทองเท่ียวตามเสนทางในชุมชน และมีศักยภาพในการสรางความพึงพอใจแก
นักทองเที่ยว 2. สมาชิกในชุมชนสวนใหญเริ่มรับรูวาการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว ทําใหสมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
สงผลใหคนในชุมชนกระตือรือรนท่ีจะชวยดูแลทรัพยากรทองเท่ียว เกิดเจตคติท่ีดีตอการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม  พบปญหาวา มี
ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น 3. สรางทางเลือกทางการทองเท่ียว สงผลใหนักทองเท่ียวเพิ่มจํานวนและขยายวันพํานัก ชุมชนเกิดความตระหนัก
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว เกิดรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
ดานแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติและตอยอดการพัฒนาดานตาง ๆ ไดจริง  
 

คําสําคัญ : หนุนเสริมเครือขายชุมชน  งานวิจัยเพื่อทองถิ่น  การทองเท่ียวโดยชุมชน  

 

Abstract 

          This research aims to reinforce Bang Bangkhanoi community network, Bang Krathum District, Phitsanulok 

Province to be able to develop Community-Based Tourism using Community-Based Research with participatory 

action research. In addition, AIC techniques,  Focus group, trainings, implementations, as well as demonstrations 

were used as research tools to drive forward the community in order to apply community-based research 

procedures in developing and managing Community-Based Tourism.  The research procedures consist of 

coordinating with associated networks, creating and developing the efficient community research team, reinforcing 

a data collection of community capital, designing tourism routes, testing and evaluating tourist routes, as well as 

summarizing lessons and publishing the work done. The research result found that 1. Ban Bangkhanoi community 

network has some skills in holding tourism activities along tourism routes in the community, including some 

efficiency in creating satisfaction for tourists.  2.  Most community members begin to realize the need of 

participation regarding the holding of tourism activities. This makes them earn more income and results in making 

people in the community to be more enthusiastic in taking care of tourism resources. Moreover, a good attitude 

concerning a preservation of cultures and traditions has been created, and also a problem regarding the increase 

of garbage is occurred. 3. The creation of more selections of tourism results in having more numbers of tourists, 
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and their longer stays.  This makes the community realize more on a preservation of tourism resources, and 

creates such a new way of co-working among government sector, academic sector, private sector, and citizen 

sector. Finally, such management of Community-Based Tourism can actually be applied as a guideline of practice 

for future developments.  
 

keywords : reinforcement of community network, community based research, community based tourism 
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The approach of knowledge promoted participation with farmers in reducing use of 

chemical for protects and eliminates pests  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมความรูและพฤติกรรมแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการลดการใชสารเคมี
ในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 4 จังหวัด ไดแก ตําบลซับสมบูรณ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร ตําบลทาศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย และตําบลบานเส้ียว อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวนรวม 882 ราย เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 

คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาตํ่าสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ียเทากับ 52.99 ± 11.54 ป สวนใหญเปน
เพศชายรอยละ 52.67 สําเร็จการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษารอยละ 54.98 มีการปลูกขาวมากท่ีสุดรอยละ 47.26 ในสวนของคา
คะแนนความรูของเกษตรกรในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชในภาพรวมมีคารอยละ 77.35 สําหรับพฤติกรรมการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก (3.56 ± 0.36) อยางไรก็ตามเกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใช
สารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชรวมกับองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับมาก (4.25 ± 1.08) จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดง
ใหเห็นวา เกษตรกรมีสวนรวมตอการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช แตอยางไรก็ตามเจาหนาท่ีเกษตรกรผูเกี่ยวของ
ทุกหนวยงานและชุมชนตองรวมมือกันสงเสริมใหความรูและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและถูกตองดวยเชนกัน 

 

คําสําคัญ : ความรูและพฤติกรรม  การใชสารเคมี  การมีสวนรวม  เกษตรกร 
 

Abstract 

The purpose of this research was to study the approach of knowledge promoted participation with 

farmers in reducing use of chemical for protects and eliminates pests in 4 province Sap Sombun subdistrict, 

Wichian buri district, Phetchabun province Pho Thale subdistrict, Pho Thale district, Phichit province, Tha Sala 

subdistrict, Phu Ruea district, Loei province and Ban Sieo subdistrict, Fak Tha district, Uttaradit province. The 882 
samples were selected by purposive sampling. The data were collected by using of a set of questionnaires and 

analyzed with descriptive statistics i.e. percentage, arithmetic mean, minimum, maximum and standard deviation. 

The result revealed that the farmers’ average age was 52.99 ± 11.54 years old, most farmers were male (52.67%) 

and had primary school education level (54.98%). Most of farmer grown rice field (47.26%). Average mean score of 

knowledge of farmers was 77.35%. The overall mean of behavior in using pesticides were high level (3.56 ± 0.36). 

The participation with farmers in reducing use of chemical for protects and eliminates pests was high (4.25 ± 1.08). 
This result revealed that even though farmer had high level of knowledge and behavior in using pesticides. 
Government, related personals and organization should be to emphasize on appropriate knowledge to 

agriculture. 

 

keywords : knowledge and behavior, using pesticides, participation, farmer 
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แนวทางการลดใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล  
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

The guidelines for reducing use of chemical for protect and eliminate pests of farmer 

in Mae Yang Tan sub-district, Rong Kwang district, Phree province 

 

                         พัทธนันท  โกธรรม1*  ประภาศิริ  ใจผอง1  สุภาวดี  แหยมคง1 Tuan Nguyen Ngoc1  ปยวดี  นอยน้ําใส1 

ปาริชาต อยูแยม1 และ พิมลกานต เทียนทอง2  
1คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  

 2องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล แพร  
*corresponding author : patthanun2309@gmail.com 

  
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบลแมยางตาล 
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จากกลุมตัวอยาง 84 ครัวเรือน นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยสถิติท่ีใช 
ไดแก คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 44.07 ± 13.77 ป สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 63.10) และสําเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 35.71) เกษตรกรมีการปลูกขาวมากท่ีสุด (รอยละ 54.76) และแหลงความรูท่ีไดรับเกี่ยวกับ
การใชสารเคมีสวนใหญมาจากการเรียนรูดวยตนเอง  (รอยละ 35.71) สําหรับคาคะแนนความรูใ นภาพรวมของการใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช พบวามีอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 79.05) สวนใหญมีคะแนนของความรูกอนการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเปน
ลําดับแรก  และพฤติกรรมการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติอยูในระดับปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง (2.75 ± 

0.43) โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมขณะการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเหมาะสมอยูในลําดับแรก อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวาง
ความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาความรูกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.55, P<0.01) ดังน้ันแนวทางการลดการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวของ ควรดําเนินการลดใชสารเคมีแบบ
มีสวนรวม  และสงเสริมใหความรูและปรับพฤติกรรมของเกษตรกรในเร่ืองเกี่ยวกับการใชสารเคมีทําใหเกิดโรคตางๆ และควรสงเสริมให
เกษตรกรรวมมือกับเพื่อนบานหาทางแกไขปญหาผลกระทบจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 

คําสําคัญ : การลดการใชสารเคมี  เกษตรกร  จังหวัดแพร 
 

Abstract 

 The main purpose of this research was to study the guidelines for reducing use of chemical for protect 

and eliminate pests of in Mae Yang Tan Sub-district, Rong Kwang District,  Phree Province. The 84 household 

samples were selected sampling. The data were collected by using of questionnaires and analyzed with 

percentage, arithmetic mean, minimum, maximum, standard deviation and correlation between knowledge and 

behaviors of farmers. The result showed that the farmers’ average age was 44.07 ± 13.77 years old, most farmers 

were male (63.10%) and had primary school education level (35.17%). Most of farmer grown rice (54.76%). The 

source of knowledge in using pesticides was from selft learning  (35.71%). Overall average means score of 

knowledge of farmers was medium (79.05%). Most farmers had highest score of knowledge in before using 

pesticides. The overall mean score of behavior in using pesticides was 2.75 ± 0.43 (medium high level). The most 
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of farmers had highest score of behavior in while using pesticides. However, the correlation between the 

knowledge and behaviors regarding pesticides usage was negative at statistically significant level (r = -0.55, P<0.01). 

Thus, the guidelines for reducing use of chemical for protect and eliminate pests of farmer in Mae Yang Tan Sub-

district, Rong Kwang District,  Phree Province, government, related personals and organization should be to 

emphasize knowledge and behavior of farmer about after using pesticides and reduce impact from using 

pesticides by participation process.  

 

keywords : reducing use of chemical,  farmer,  Phree province 
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การศึกษาการมีสวนรวมดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร : ดานหัตถกรรมพื้นบานเคร่ืองจักสาน 

A study of Community’s Participation in Local Wisdom, Art and Culture of Buengtubrat 
Community, Lan Krabue District,  Kamphaeng Phet Province : Wickerwork Handicrafts 

 
                         โชติ บดีรัฐ  นันทพันธ คดคง  และ อุมาภรณ ยศเจรญิ 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail : chotbodeerat@psru.ac.th 

  
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมและแนวทางการสงเสริมและอนุรักษหัตถกรรมพ้ืนบานเครื่อง
จักสาน การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง จํานวน 340 คน เชิงคุณภาพ จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน นํามาแจกแจงความถี่ 
หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( =3.57, S.D. = 0.84)  เรียงตามลําดับดังนี้ ดานบริหารจัดการทรัพยากร ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานการสืบ
ทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และดานการมีสวนรวม สวนแนวทางการสงเสริมฯ ควรมีการบรรจุใน
แผน อบต.บึงทับแรต เพื่อรวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนบึงทับแรต ควรมีการนําความรูเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่นมา
พัฒนาและตอยอดเปนผลิตภัณฑประจําชุมชนอยางยั่งยืน  
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม  ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม  หัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสาน 

 

Abstract 
The purpose of this research were to study the level of participation and the guidelines to 

promote and preserve the Wickerwork Handicrafts. The participants were 340 people of Buengtubrat 

Community, Lan Krabue District, Kamphaeng Phet Province. The instruments used for data collection 

were a questionnaire and an interview. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, 

standard deviation and content analysis. The research showed that the level of participation in all five 

aspects as a whole was at a high level, with the highest mean on resource management, conservation of 

local wisdom, transferring of local wisdom, learning local wisdom, and participation. As for the guidelines, 

the results suggested that, first, community enterprise establishment should be included in the plan. 

Second, local wisdom should be introduced and developed into a community product for sustained 

development. 

 

keywords : participation,  local wisdom, art and culture,  wickerwork handicrafts 
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การสรางสรรคสื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมการรูเทาทันสื่อ ตอการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ
ในวัยเรียน ของ โรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

The study of exposure unwanted media and media literacy to the risk of pregnancy in 

adolescence  and development appropriate activity for increasing media literacy of 

Nongnok Peek Ka school Pongdang district Amphoe Mueng , Tak province 

 

                                    ยรรยงวรกร ทองแยม*  ธนพร รังสิกรรพุม  และ  ปุณฑริกา สนุทรวร  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

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

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการรับส่ือไมพึงประสงคและรูเทาทันสื่อท่ีมีผลตอการเพิ่มความเสี่ยงในการต้ังครรภในวัยเรียนและพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมการรูเทาทันส่ือที่เหมาะสม ของ โรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา 
โดยมีวัตถุประสงคคือ  เพื่อศึกษาสภาพการรับส่ือไมพึงประสงค และการรูเทาทันสื่อของนักเรียนหญิงโรงเรียนบานหนองนกปกกา ตําบลโปงแดง 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อพัฒนารูปแบบ ทดลองกิจกรรม และสื่อ ที่สงเสริมการรูเทาทันสื่อที่เหมาะสมโดยเก็บขอมูลแบบสามเสา เชิง
ปริมาณ คือจํานวนเด็กในโรงเรียน และเชิงคุณภาพจาก ครูในโรงเรียน เด็กนักเรียน และผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนมากเปนนักเรียน
ชั้นมัธยมตนเพศหญิงอายุ 13-15 ป เนื้อหาสารที่รับมากท่ีสุดคือ ละคร รองลงมาคือ บันเทิง ขาวและ กีฬา ที่นาสนใจคือ รอยละ 58 คิดวาเนื้อหา
ในสื่อที่เกี่ยวของทางเพศเชน เซ็กซ่ี หรือเลิฟซีน เปนเร่ืองธรรมดา รอยละ 26 เห็นวาเร่ืองอาชญากรรมเปนเร่ื องธรรมดา รอยละ 30 เรื่องธรรมะ
เปดรับเพียงอยางเดียว เนื้อหาการขายของที่มีการโชวหนาอก หรือ เร่ืองราวซีรียเชน คุณแมวัยใสเปนเร่ืองธรรมดา รอยละ 12 เห็นวาเรื่องของการ
เขาอยูกลุมเกี่ยวกับเพศเปนเร่ืองธรรมดา ในดานกิจกรรมท่ีเหมาะสม ไดใชสื่อภาพยนตรสั้นและกิจกรรมฐานเพ่ือพัฒนาความรูแบบบูรณาการเรียน
การสอนกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

คําสําคัญ : การรับส่ือ  รูเทาทันสื่อ  ตั้งครรภในวัยเรียน   

 

Abstract 

 The research on the study of undesirable media exposure and media literacy has implications on increasing 

pregnancy risk in school-age children and the development of activities to promote appropriate media literacy at 

Bannongnokpikka School in Pong Daeng sub-district, Muang Tak district, Tak province. This research is a developmental 

research that aims to examine the circumstances of undesirable media exposure and media literacy of female students at 

Bannongnokpikka School in Pong Daeng sub-district, Muang Tak district, Tak province, and to develop approaches and test 

activities and media that promote appropriate media literacy. Data were collected through triangulation method; the 

quantitative data is the number of students in the school; the qualitative data are collected from teachers in the school, 

students and parents. The study results reveal that majority of students are female middle school students at the age of 

13-15 years old. The most exposed genre of media content is TV drama and soap opera, followed by entertainment, news 

and sports. The interesting result is that 58% express that sexual contents such as erotic, sexual or love scenes shown in 

media are normal. 26% express that crime is common and normal while 30% viewed commercial contents that include 

chest exposure or series such as ‘Teen Mom’ as normal. 12% agreed that being a part of a sexual-related group is common 

and normal. Regarding activities that promote media literacy, short films and station activities are used to develop 

integrated knowledge of teaching and learning with students of the Faculty of Management, Pibulsongkram Rajabhat 

University.  

keywords : exposure, media literacy,  pragnent in school 
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แนวทางการจัดการภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวม  
บานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

  Knowledge management models for fork wisdom and local culture conservation of 

Ban Huai Thua Nuea, Nong Bua district, Nakhonsawan province 

 

อรรถพล รอดแกว*  อรษา ภูเจรญิ  วิภาดา ศรเีจรญิ พิมรินทร ครินิทร  สุวิมล ทองแกมแกว  รุงฤดี ล่ําชม  
และ ธัญลักษณ  ชูศร ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Atthaphol_Rn@psru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาขอมูล องคความรู สภาพปจจุบันปญหา และแนวทางจัดการในการอนุรักษภูมิปญญา
ชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่นแบบมีสวนรวมในหมูบานหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยใช   วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก วิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกหมวดหมูตามประเด็น ตีความและ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย นําเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห กลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลเปนประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีความรูความสามารถใน
ภูมิปญญาแตละดาน ผลการวิจัยพบวาการสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนหวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค เปนการสืบทอดผานการบอกเลาจากบรรพบุรุษ และ ผูอาวุโสในชุมชนไมมีการจดบันทึก ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
บางสวนยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ไดแก ความเช่ือท่ีเกี่ยวกับหมอเดินเบี้ยหรือหมอบนเบ้ีย ประเพณีของชุมชนท่ียังคงปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมาและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในทองถิ่นอยางเดนชัด ไดแก ประเพณีกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา และภูมิ
ปญญาดานการจักสาน แตท่ีกําลังจะ สูญหายและไมมีผูสืบทอด ไดแก เพลงโคราช หมอนํ้ามนต หมอจับเสน แนวทางในการจัดการแบบ
มีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ สืบทอด และการคงอยูดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนบานหวยถั่วเหนือ เกิดขึ้น
จากการประชุมสภากาแฟของชุมชนท่ีกระตุนใหเกิดแนวคิดของการรวมมือกันระหวางผูนําทองถิ่ น ผูนําชุมชน และผูรูในแตละหมูบาน
เพ่ือจัดทําขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนท่ีถูกตองและชัดเจน การรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของปราชญในชุมชนเพื่อไมใหเกิดการ
สูญหาย โดยการวางแผนใหปรากฏอยูในกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุท่ีองคการบริหารสวนตําบล   หวยถั่วเหนือมีแผนดําเนินการท่ีจะ
จัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมทองถิ่น  การจัดการแบบมีสวนรวม 

 

Abstract 

 This research aims to study the knowledge, current state of problems and the management approach 

to conservation. Folk wisdom and local culture participated in Ban Huai Thua Nuea, Nong Bua District, 

Nakhonsawan Province by qualitative research. Collect data from in-depth interviews,  data analysis by 

classification,  interpret and create inductive conclusions and presented by descriptive analysis. The sample or 

informant is a person in a knowledgeable area. The research found that the wisdom and local culture of Ban Huai 
Thua Nuea community, Nong Bua district, Nakhonsawan province. It is inherited through ancestral narratives and 

no senior citizen in the community. Some local wisdom and culture are still inherited to this day, including beliefs 

about the doctor, or a doctor on a pawn. The traditions of the community continue to be inherited and 

supported by local agencies prominently, including the tradition of stirring rice on the day of Visakha Puja and 

wisdom of basketry. But that's going to be lost and no successor. Community participation management 
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approaches for conservation, heritage, and preservation of local wisdom and culture of the Ban Huai Thua Nuea 

community. It is the result of community coffee conferences that stimulate the concept of collaboration between 

local leaders, community leaders, and educators in each village to provide accurate and clear information about 

community history to gather the knowledge of the sages in the community to avoid loss. By planning to appear in 

the activities of the elderly school, the Ban Huai Thua Nuea district administrative organization plans to establish a 

senior school in the year 2019. 

 

keywords : folk wisdom, local cultural, participatory management 
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ยั่งยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

The study of behavior and approach to manage banana peel waste for using as a 

sustainable waste management model in Nong Tum community, Kongkrilas district, 

Sukhothai province 

ปุณณดา ทะรังศร ี  จักรกฤช ศรีละออ และ ชัชวินทร นวลศรี* 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก 

*corresponding author e-mail : chatchawin.n@gmail.com 

บทคัดยอ 

 ผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเปนสินคาที่สําคัญของชุมชนตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากกลวยกอใหเกิดขยะเปลือกกลวยในปริมาณมากกวา 16 ตันตอวัน ซ่ึงเปลือกกลวยสวนมากยังไมมีการจัดการอยางถูกวิธี และอาจกอใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอมได งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปญหา และความตองการในการจัดการขยะจากเปลือกกลวย มีกลุมตัวอยาง
คือ ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยในตําบลหนองตูม จํานวน 38 ราย ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการจัดการขยะเปลือกกลวย
และขยะอินทรียของประชาชนคือการนําไปทําปุยหมัก แตยังไมใชวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม เนื่องจากเปนลักษณะการกองท้ิงไวบริเวณท่ีอยู
อาศัย ซ่ึงประชาชนควรไดรับความรูในดานการทําปุยหมักอยางถูกวิธีตอไป ในดานพฤติกรรมการคัดแยกขยะ พบวา ประชาชนสวนใหญมีการ
ปฏิบัติเปนประจํา โดยประชาชนมีทั้งความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการปฏิบัติอยูในเกณฑดี แตในประเด็นการมีสวนรวมเกี่ยวกับการวางแผน
แกไขปญหา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอบต. ประชาชนยังมีสวนรวมอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด นอกจากนี้ ในดานความตองการของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ พบวาประชาชนมีความตองการใหอบต. เพ่ิมจํานวนถังขยะแบบแยกประเภท แสดงใหเห็นวา ประชาชนสวนใหญ
ใหความรวมมือในการคัดแยกประเภทของขยะเปนอยางดี ดังนั้น ประเด็นสําคัญที่สามารถนําไปใชในการรางนโยบายเพื่อพัฒนาดานการจัดการขยะ
จึงควรเปนเรื่องของการจัดการขยะเปลือกกลวยอยางถูกวิธี  และการสงเสริมการมีสวนรวมในข้ันตอนการวางแผนแกไขปญหาและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอบต. 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการจัดการขยะ  เปลือกกลวย  การมีสวนรวม 

 

Abstract 

 Banana processing products are important products from Nong Tum community, Kongkrilas District, Sukhothai 

Province. The processing activities caused more than 16 tons of banana peel waste per day. Mostly, the banana peels were 

still not properly managed and may cause environmental problems. Then the objectives of this research were to study the 

people's behaviors, problems and requirements of banana peel waste management. The samples were 38 units of banana 

processing entrepreneurs in Nong Tum community. Results revealed that the people's behavior to manage the banana peel 

and organic wastes was composting. However, the method of composting was not suitable due to the banana peels were 

dumped into residence areas. Thus peoples should be more educated about the composting process. For the waste 

segregation behaviors, peoples always segregate the hazardous and recycle wastes from the general waste. The people's 

knowledge and participation in practice were in a good level but the people's participation in the planning process for 

solving problem and performance appraisal of the Subdistrict Administrative Organization (SAO) were in a low to very low 

level. Moreover, most of people required more waste segregation bins in the community revealing a good participation in 

the segregation of waste. Therefore, the important issues that can be used to draft the development strategy of waste 

management should be the proper banana peel waste management, and the promotion of people's participation in the 

planning process and performance appraisal of SAO. 

 

keywords :  waste management behavior,  banana peel,  participation 
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แนวการสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต 

อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
Creating a participatory educational network in the community Bueng Tharat , Lan 

Kabu District, Kamphaengphet 

 

นันทพันธ คดคง 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก   
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 บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางเครือขายทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต  เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมการสราง
เครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต และเพ่ือศึกษาแนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณใชกลุมตัวอยางที่ไดจากการกําหนดขนาด โดยใช
ตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาเน (Yamane) จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนานํามาแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการทดสอบ t-test 

สถิติ F – test สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชกลุมตัวอยางที่ไดจากวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และทําการสนทนากลุม (Focus group) 

วิเคราะหขอมูลที่ไดมาดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาแลวสรุปผลเปนความเรียง ผลการวิจัยพบวา  ระดับการมีสวนรวมการสรางเครือขายทาง
การศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต ทั้งหมด 4 ดาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
บริหารทั่วไป รองลงมาตามลําดับ คือ ดานการบริหารงานบุคคล  ดานวิชาการ และดานงบประมาณ  เปรียบเทียบการมีสวนรวมการสรางเครือขาย
ในชุมชนตําบลบึงทับแรต พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได เปนปจจัยที่สงผลตอการการสรางเครือขายทาง
การศึกษาอยางมีสวนรวมในชุมชน ตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเพศ เปนปจจัยท่ีไมสงผล
ตอปจจัยการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษา แนวทางในการสงเสริมการสรางเครือขายทางการศึกษาในชุมชนตําบลบึงทับแรต จากการ
สัมภาษณและสนทนากลุมพบวา ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารงานทั่วไป โดยจะเร่ิมตองเร่ิมตนตั้งแตกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมนําสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดี โดยประชาชนจะตองเขามามี
สวนรวมในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา อีกท้ังยังอาจเขามาในรูปแบบของปราชญชาวบาน วิทยากร หรือผูใหความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่น เมื่อมีการวางระบบตางๆที่ดีแลว ก็จะยอมนํามาซ่ึงเครือขายทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลและยั่งยืนตอไป 

 

คําสําคัญ : การสรางเครือขาย  การมีสวนรวม 

Abstract 
This research was study creating a participatory educational network in the community Bueng Tharat , Lan Kabu 

District, Kamphaengphet. The aims of this paper were to study level of participatory educational network in the community 

Bueng Tharat , Lan Kabu District, Kamphaengphet to compare participatory educational network in the community Bueng 

Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet and to study approach for support participatory educational network in the 

community Bueng Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet. This paper was Mix-Method research. The Quantitative 

research was used to determined sample size. The instrument for collected data was a questionnaire. Data were analyzed 

descriptive statistics. Inferential statistics were T-test and F-test. The qualitative research were using semi-structure interview 

with key persons and focus group. Data was analyzed with content analysis. The result of this paper shown that;  the result 

of study level of study level of participatory educational network in the community Bueng Tharat, Lan Kabu District, 

Kamphaengphet 4 sides found that in overall was high level. When considered by sides, The highest average was general 

management. Next was a human resource management, academic and budgeting, representatively.  The result of 

compared participatory educational network in the community Bueng Tharat , Lan Kabu District, Kamphaengphet found 
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that age, education, status, occupation and incomes were factors that effective with participatory educational network in 

the community Bueng Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet significantly except sex wasn't factors that effective with 

participatory educational network in the community Bueng Tharat, Lan Kabu District, Kamphaengphet. Approach for support 

participatory educational network in the community Bueng Tharat , Lan Kabu District, Kamphaengphet from semi-structure 

interview and focus group found the most people should be participation in every steps such as academic , budgeting, 

human resource management and general management. The people is going to participation begin with thinking, doing and 

leading to better changing. The people in community should setting school committee. Moreover, people in community 

can be philosopher, lecturer and wisdom expert. Finally, If community have good system, It will be bring to effective and 

sustainable educational network. 

 

keywords : Participatory,  network 
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*corresponding author e-mail : Passakorn_che@yahoo.com 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
บริบทชุมชน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานรูปแบบสวนประสมทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูสูงอายุใน
ตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อพัฒนารูปแบบสวนประสมทางการตลาดของกลุมผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูสูงอายุในตําบล
เข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ นําไปสูการสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ จัดทํานโยบายการสงเสริมดานการผลิตและการตลาด
ใหแกกลุมผูสูงอายุในชุมชนตําบลเข็กนอย จังหวัดเพชรบูรณ โดยวิธีการแจกแบบสอบถามเพื่อสํารวจระดับความพึงพอใจดาน
สวนผสมทางการตลาด และทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ เพื่อรับทราบถึงสวนประสมทาง
การตลาดของผาปกลายมง และทําการตรวจสอบขอมูลท้ังสองดานเพื่อการพัฒนาที่ตรงกลุมเปาหมาย พบวาผาปกลายมงไมมี
ตราสินคา ควรพัฒนาตราสินคาใหมีเอกลักษณ และพัฒนารูปแบบสินคาใหหลากหลาย ลูกคาตองการใหมีการตอรองราคาได 
เพราะมรีาคาที่สูงเกินไปสําหรับคนท่ัวไป หาซ้ือไดงายและสะดวก ปจจุบันทางกลุมไมมีการจัดโปรโมช่ันการขาย 

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ  กลุมอาชีพ  สวนประสมทางการตลาด 

Abstract 
 This research is the mixed method between qualitative and quantitative research. The purposes of the 

research are: to study the context of community, problems and obstacles of the operation according to marketing 

mixtures to increase commercial value of local products of elderly group from Khegnoi district, Phetchabun 

province. To develop the marketing mixtures to increase commercial value of local products of elderly group 

from Khegnoi district, Phetchabun province which results in income gain of elderly people. Develop the policy to 

support the production and marketing method to elderly group in Khegnoi district, Phetchabun province by 

providing questionair measuring satisfaction to the marketing mixtures to increase commercial value of local 

products of elderly group from Khegnoi district. The research found out that the embroidered Mong pattern 

clothe does not have obvious trademark. There should be the wider range of products for different groups of 

customers. The price should also negotiable since the product is usually used by few particular groups. The 

research also found that customers would like the group to increase product selling channels for their 

convenience, the group should also build online channel for selling products. The product should also have 

promotion to increase sell revenue which align with consumer survey. 
 
keywords : elderly, career group, marketing mix 
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Wangsaipoon District, Phichit province 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคการวิจัยนี้เปนการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีสวนรวมที่เหมาะสมของชุมชนตําบลหนอง
ปลาไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ปญหาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตําบลหนองปลาไหล  ยังไมถูกหลัก
สุขาภิบาลเนื่องจากอบต.ยังไมมีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีรถเก็บขยะ ขอตกลงของสภาตําบลหนองปลาไหลใหแตละหมูบานดูแลและการ
กําจัดขยะกันเองภายในบริเวณบาน  พฤติกรรมสวนใหญแยกขยะรีไซเคิลไวเพ่ือขาย สวนประเภทขยะอินทรีย  ขยะทั่วไป และขยะอันตราย สวน
ใหญใชวิธีการเผา  และบางครัวเรือนยังมีนําขยะใสถุงรวมกันแลวนํามาท้ิงขางถนนพื้นที่วางขางทางริมถนนทําใหเกิดมลพิษ  ประชาชนยังไมเห็น
ความสําคัญของปญหาขยะที่เพิ่มขึ้น  ขาดความรูความเขาใจเร่ืองการคัดแยกขยะ และขอจํากัดดานงบประมาณ ดังนั้นแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนหนองปลาไหลจึงใชรูปแบบจัดการขยะโดยชุมชน  โดยอบต.จัดอบรมทุกชุมชนมีความรูความเขาใจการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี  
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตครัวเรือนและผังกลบภายในบริเวณบาน  แตละหมูบานมีจุดทิ้งสําหรับขยะอันตรายและรวบรวมมาท้ิงท่ีอบต.  โดย
ทางอบต.จัดพื้นท่ีเก็บขยะอันตรายเพื่อรอการกําจัดอยางถูกวิธี อบต.จะสงเสริมสนับสนุนสรางตนแบบ “โครงการชุมชนไรถังขยะ” เพ่ือกระตุนใน
การมีสวนรวมการจัดการขยะโดยชุมชน 

คําสําคัญ :   แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย  พฤติกรรม  การมีสวนรวมของชุมชน  

Abstract 

          The objective of this research was to study the problem, difficulty and model of solid waste disposal through 

community participation of Nongplalai Sub-district, Wangsaipoon District, Phichit Province.  The findings of the study 

indicated that the problem and behavior of solid waste disposal of Nongplalai Sub-district was not hygienic due to the fact 

that the Sub-district local administration has no solid waste disposal, no truck for solid waste collection.  The council 

agreement of the Sub-district local administration was that they assigned each village to dispose the solid wastes within 

their families.  The behavior of the villagers on solid waste disposal was that they separated the recycle solid wastes to 

sell; however, the organic wastes, general solid wastes, and dangerous wastes were mainly burnt; some families put the 

solid wastes in plastic bags and disposed on the roadsides or on the empty areas along the roadsides which result to the 

pollution.  The people did not see the importance of the increasing solid waste; they lack the know-how to separate the 

solid wastes and lack of budget so the model of solid waste disposal of the Nongplalai community used the solid waste 

disposal by community starting by the local administration organizing the training for every community to understand the 

proper solid waste disposal, separating solid wastes from the families and landfill in the house area.  Each village designates 

the spot for dangerous waste disposal and collects them then disposes at the Sub-district local administration.  The Sub-
district local administration provides the area to collect dangerous wastes for the proper disposal. They will promote and 

support the constructing of the role model “Solid waste free community project” to encourage the participation of solid 

waste disposal by community. 

keywords :  model of solid waste disposal, behavior, community  participation 
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Wichiaenburi district, Petchaboon Province  

 

ธัญญพร  มาบวบ*  และ  ศิริพงศ   กันตะบุตร   
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณโุลก  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบริบทและปญหาการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น   ดานศิลปะการแสดงการขับ
รองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน  เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสาน การวิจัยคร้ังน้ีไดความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบล  บึงกระจับ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 
ในการใหขอมูลของกลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน บานบึงกระจับ และบานเกาะบอระเพ็ด ตําบลบึงกระจับ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยการศึกษาบริบท การสัมภาษณเชิงลึกปญหาของการอนุรักษ สืบสาน รวมถึงการ
คนหา SWOT เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ   สืบสาน ตลอดจนดําเนินการนําแนวทางการอนุรักษ  สืบสานเสนอตอผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
ประเมินความถูกตอง และความตองการอนุรักษ สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษา
อีสานตําบลบึงกระจับ  อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมผูขับรองทํานองสรภัญญะเปน
ภาษาอีสานสืบเชื้อสายมาจากภาคอีสาน บุคคลท่ีจะสามารถขับรอง และแตงบทกลอนได ปจจุบันเปนผูสูงอายุซ่ึงเริ่มมีจํานวนนอยลง 
อีกท้ังผูรับการถายทอดตองสามารถพูดภาษาอีสานได แตตองเขาศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายท่ีกําหนดในโรงเรียน ไมมีเวลาเรียนขับ
รองทํานองสรภัญญะ ซ่ึงแนวทางในการอนุรักษ สืบสานการขับรองนองสรภัญญะเปนภาษาอีสานน้ัน ควรโดยเริ่มจากการปลูกฝง
จิตสํานึกใหครู บุคลากร และนักเรียนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ สืบสาน และผลกระทบของการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่น ดาน
ศิลปะการแสดง การประยุกตบทกลอน และทํานองการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสาน เพื่อจัดทําเปนคูมือการขับรองทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาอีสานใหโรงเรียนจัดกิจกรรม หรือจัดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ หนวยงานราชการมีสวนรวมในการจัดเวทีการประกวดอยางสม่ําเสมอ การลงบทความวิจัยใน
วารสารงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติเพื่อเผยแพรขอมูลการขับรองทํานองสรภัญญะเปนภาษาอีสานของตําบลบึงกระจับ อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณใหรูจักกวางขวาง 
 

คําสําคัญ : การอนุรักษ  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปะการแสดง  สรภัญญะ  เพชรบูรณ 
 

Abstract 

            The purposes of this research were  to study the context and problems in preservation and inheritance 

of local wisdoms on performing arts of Sorapanya chant into Northeastern dialect, to study the ways in 

preservation and inheritance of local wisdoms on performing arts of Sorapanya chant into Northeastern dialect. 

This research was cooperated from Buengkrajab Subdistrict Administration Organization Wichiaenburi District, 

Petchaboon Province by giving the information of people who perform Sorapanya chant into Northeastern dialect 

of Banbuengkrajab and Bankohborrapet Buengkrajab Subdistrict, Wichiaenburi District, Petchaboon Province. The 

research methodology was context studying, in-depth interview about the problem of preservation and 
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inheritance including SWOT analysis. To find the ways in preservation and inheritance also reported it to the 

confederates. Then they evaluated accuracy and demand of preservation and inheritance the local wisdom in 

performing arts of Sorapanya chant into Northeastern dialect of Buengkrajab Subdistrict, Wichiaenburi District, 

Petchaboon Province by using the questionnaires. The findings found that the singing group of Sorapanya chant 

into Northeastern dialect was from Northeastern Thailand. The ones who can sing and compose the poems 

currently are elderly people and seem to be declining as well as the ones who have been transferred have to be 

able to speak Northeastern language and study the basic education designated by the schools; therefore, they do 

not have enough time to study the singing of Sorapanya chant. The ways of preservation and inheritance of 

Sorapanya into Northeastern dialect should start with teacher’s awareness instilling, personnel and students’ to 

preserve and inherit it.  They have to realize the impact of losing the local wisdoms on Arts performing, the 

application of poems, and Sorapanya chant into Northeastern dialect.   The manual for the Sorapanya chant into 

Northeastern dialect should be made for the schools’ activities or include it into the syllabi of social study, 

religion and culture by the Buengkrajab Subb-district local administration.  In addition the official units  should 

organize the contest venue regularly, besides the chance of national and international publications should be  

disseminated the Sorapanya chant into Northeastern dialect of Buengkrajab Sub-district, Wichienburi District, 

Phetchabun Province widely well known. 

 

keywords : preservation, local wisdom, arts performance, Sorapanya, Petchaboon 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภูมิปญญารากบัวเช่ือมของชุมชนทับกฤช  

อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  
People opinion towards wisdom development of a lotus root in syrup of Tubkrit 

Community, Chum Saeng district, Nakhon Sawan province 
 

สุพัตรา เจรญิภักดี บดีรัฐ1*  โชติ บดีรัฐ2 ยุวดี พวงรอด2 หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส2 และ พรศักด์ิ วงศมหา3 
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

2วิทยาลัยการจดัการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
3องคการบริหารสวนตําบลทับกฤช  นครสวรรค 

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

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหากลุมคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับรากบัวเช่ือมและสํารวจความคิดเห็นที่แทจริงของ
ประชาชนสําหรับการวางแผนบริหารจัดการการรากบัวเชื่อมเปนผลิตภัณฑชุมชน นักวิจัยเชิญชวนผูนํา ครู แมคา และอาสาสมัคร
ในชุมชนทับกฤช เขารวมกิจกรรมใหความรูและนําเสนอขอดีแบบปากเปลาเกี่ยวกับการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนในการผลิตราก
บัวเช่ือม จํานวน 40 คน พบวามีคนที่สนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 12 คน (30%) ที่ตองการพัฒนารากบัวเช่ือมเปนผลิตภัณฑ
ชุมชน เพราะมีความสัมพันธกับอาชีพน้ี ตองการสืบสานภูมิปญญาน้ีและสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงใหลูกหลาน สวนที่เหลือ
สนใจในการทําอาชีพอ่ืน จากน้ันใชการสนทนากลุมศึกษาปญหา ความคิดเห็นและความตองการ พบปญหา คือรากบัวเชื่อมตก
ทราย ขาดบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและไมดึงดูดใจลูกคา ขาดความรูในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานใหถูกตองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการผลิตรากบัวเช่ือม ตามลําดับ และทุกคนตองการให อบต. จัดฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งชวยผลักดันใหราก
บัวเช่ือมเปนผลิตภัณฑชุมชนอยางแทจริง  
 

คําสําคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน  ทับกฤช  รากบัวเชื่อม 

 

Abstract 

 The objective of this research was to search a group of people who was interested in production of lotus 

root in syrup and surveyed their truly opinion for management plan of lotus root in syrup as community product. 

Researcher invited leader, teacher, trader and volunteers to join, educated and pointed a good reason in oral 

about integration as community enterprise for produce a lotus root in syrup for 40 people. It was found that 12 

people (30%) truly desired to develop a lotus root in syrup because they had a relation with this career, wanted 

to heritage in this wisdom and needed a stable career and income for descendants. The others wanted to do 

other careers. Then, focus group was used to study problem, people opinion and people requirement. The 

problems were crystallized lotus root in syrup, without modern and unattractive package to customers and lack 

of knowledge in standard quality process of lotus root in syrup for Good Manufacturing Practice respectively. Their 

all opinions wanted TSAO to set training from experts and push forward a lotus root in syrup to be actually 

community product. 

 

keywords : people opinion, Tubkrit, Lotus Root in Syrub 
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กลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพ่ือสงเสริมรายไดของผูสูงอายุ ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
The management modle on mecnanisms for promotion Income of aging at Pisalee 

subdistrict, Nakornsawan province 

 

จีรภัทร  ใจอารีย1* พลอยพัชร กอนบาง2 สันติ โตเจริญ3 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  พิษณุโลก  2องคการบริหารสวนตําบลไพศาลี  นครสวรรค 

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

  
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพื่อสงเสริมรายไดของผูสูงอายุ  
ตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ใชรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Study ผลการศึกษาพบวา  ความรูเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานดานตางๆในตําบลตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ความตองการความรูเรื่องภูมิปญญาชาวบานดานตางๆของ
ผูสูงอายุ ภาพรวมอยูในระดับมากโดยดานท่ีมีความตองการมากท่ีสุดคือ ความรูความเช่ียวชาญดานการทํากองแฝก โดย
การศึกษาดวยตัวเอง และคิดวาภูมิปญญาดานน้ี สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนหรือทองถิ่นได เพราะผลผลิตสามารถสงออก
ตลาดได 2) การสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา อาชีพหลักของผูสูงอายุคือ เกษตรกรรม 
อาชีพที่เสริมรายไดของผูสูงอายุคือ อาชีพรับจางทั่วไป ปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมคือ ปจจัยดานครอบครัว 3) 
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมอาชีพของชุมชนในตําบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ปญหาและอุปสรรคที่ทาน
ประกอบอาชีพเสริม คือ อายุมาก ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือในการประกอบอาชีพคือ เงินสนับสนุน และฝกอบรมให
ชาวบาน ผลการวิจัยพบวากลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพื่อสงเสริมรายไดของผูอายุมีคุณลักษณะรายไดที่มั่นคงดวยการ
ประกอบอาชีพเสริมจากภาครัฐดวยเงินทุนและปจจัยดานตางๆ  

 

คําสําคัญ : กลไก  รายได  ภูมิปญญา  ผูสูงอายุ  

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the model management mechanism to promote the 

elderly people’s income in Phaisalee District, Nakhonsawan. The results of this qualitative showed that 

the elderly people’s needs for local wisdom were at a high level, and the most needs were on 

knowledge and expertise about piling elephant grass. This local wisdom could help the community make 

more income because their products could be sold at the market. Their main career was agriculture, and 

they had to find additional jobs as general employees because of their families. Their problem and 

burden to do additional jobs were their old age and they would like the university to provide them with 

funding and training. Also, the results indicated that the model management mechanism to promote the 

elderly people’s secure income could be done by doing additional jobs supported by government funds 

and other factors. 

 

keywords : mechanism, income, local wisdom, elderly people 
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ชุมชนนํารองลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใชชุมชนเปนฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
Pilot community-based diabetes mellitus risk reduction: a case study in area of 

responsibility of wangtakhien health promotion hospital, Ang Thong Sub-district, 

Muang, Kamphang Phet province 

 

กูเกียรติ  กอนแกว1*  เจษฎากร โนอินทร1  วิภาดา ศรีเจริญ1  เอกภพ จันทรสุคนธ1  ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ2  วรินทร ทีเวียง3  
และ  ปณณวัฒน หมีคุม4 

1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก   
2องคการบริหารสวนตําบลอางทอง 3โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานปากอาง   

4โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังตะเคียน กําแพงเพชร  
*corresponding author e-mail : kukietk@gmail.com  

  
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแนวทางชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานโดยใชชุมชนเปนฐาน ตําบลอางทอง  
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation Influence Control: A-I-C) ผูให
ขอมูลหลักประกอบดวยผูที่มีสวนไดสวนเสียกับโรคเบาหวานในชุมชน ผลการวิจัยไดแผนงานทางสุขภาพ 2 แผนงาน
ประกอบดวย แผนงานกิจกรรมในการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน และแผนงานกิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน หนวยงานที่
เกี่ยวของควรนําแผนงานท่ีไดจากกิจกรรม A-I-C เขาสูนโยบายของทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวตอไป  
 

คําสําคัญ : โรคเบาหวาน  ชุมชนเปนฐาน  การวางแผนแบบมีสวนรวม  
 

Abstract 

 The aim of this research was to create the way of the community-based diabetes mellitus risk 

reduction in Ang Thong Sub-district, Muang, Kampaeng Phet Province using Appreciation Influence Control 

(A-I-C). The key informants were stakeholders involved with diabetes mellitus in community. It was found 

that two main plans including activity plans in reducing risk of diabetes and  activity plan in caring diabetic 

patients were acquired in this time.  The related agencies should bring the obtained results of A-I-C to 

local policy for further solving those problems. 
 

keywords : diabetes mellitus,  community base,  A-I-C 

 



419

การประชุมวชิาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561  “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน” 
 

ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรสาขาวิชาฟสิกส   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

Database system of science apparatus of physic program, faculty of science and 
technology, Pibulsongkram Rajabhat University 

                         วีระศักดิ์  ทองออน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Thongonkap@Psru.ac.th 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา

ฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พัฒนาระบบฐานขอมูล และเพ่ือศึกษาความ            
พึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล โดยศึกษาความตองการใชระบบฐานขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยและนักศึกษาสาขา
ฟสิกสจํานวน 20 คน และศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยการใชแบบสอบถามจากอาจารย 
เจาหนาท่ี และนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสจํานวน 52 คน ผลการวิจัยพบวา ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชา
ฟสิกสที่ตองการมีลักษณะที่สามารถดรูายการเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกสทั้งหมด, สถานะการใชงาน, การยืมคืน 
และตําแหนงที่ตั้งของเครื่องมือผานระบบฐานขอมูลออนไลนได ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูวิจัยดําเนินการพัฒนา โดย
จัดทําขึ้นมาในรูปแบบ เว็บแอพพลิเคช่ัน ใชโปรแกรมภาษา PHP (Personal Home Page) ผานเว็บเซิรฟเวอร  ซึ่งใช มาย
เอสคิวแอล (MySQL) เปนตัวจัดการระบบฐานขอมูล  ผลการทดลองใชระบบฐานขอมูลพบวาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ฐานขอมูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานการนําผลไปใชงานเปนไป
ตามความคาดหวังของผูใชระบบ อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.52) รองลงมาตามลําดับไดแก ดานการใชงานของโปรแกรม อยู
ในระดับมาก ( x = 4.39) และดานการทํางานของระบบ อยูในระดับมาก ( x = 4.38)     

คําสําคัญ : ระบบฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตรของสาขาวิชาฟสิกส  การพัฒนาระบบฐานขอมูล  ความพึงพอใจ 

Abstract 
  The objectives of this research were to study the needs on database system of Science apparatus of 

Physic Program, Faculty of Science and Technology at Pibulsongkram Rajabhat University and to study the 

satisfaction of the database system users. The data were collected by interviewing 20 instructors and Physic 

students for their needs on database system and by the satisfaction questionnaire developed by the researchers 

for 52 instructors, staff and Physic students.  The findings found that 1) the database system of Science apparatus 

of Physic Program wants the characteristics on seeing the all detailing Science apparatus, using status, the in-out 

apparatus, and location of the apparatus on line; 2) the database system development, the researcher conducted 

the development in the forms of web application by using PHP (Personal Home Page), through web server by 

MySQL; 3) the result of tryout database system found that the satisfactions of the users overall were at a high 

level and when considering by items ranging from high to low, it was found that the application met the user 

expectations at the highest level ( x =4.52), then the program usage was at a high level ( x =4.39), and the 

operational system was at a high level ( x =4.38). 

keywords : database system of science apparatus of physic program, database system development, satisfaction. 
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The proposal analysis of research project supported by Pibulsongkram Rajabhat 
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                         จิราพร  บุญมีพิพิธ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 

corresponding author e-mail : tabu.jiraporn@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดาน งบประมาณ กลุมสาขา ลักษณะขอมูลของโครงการวิจัย ประเภทการวิจัย และพื้นที่
ดําเนินการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกขอมูล โดยแหลงขอมูลในการศึกษาในครั้งนี้เปนขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับ
ทุนสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 132 โครงการ สถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบดวยคารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (arithmetic mean, ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation , S.D.)  ผลจาก
การศึกษาพบวาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณเฉล่ียอยูในชวง 20,000 ถึง 200,000 บาท โดย
เฉลี่ยเปน 194,910.98 บาทตอโครงการวิจัย กลุมสาขาที่มีการทําวิจัยมากที่สุดคือกลุมสาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา คิ ดเปนรอยละ 21.97 
รองลงมาคือกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย และกลุมสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช คิดเปนรอยละ 18.94 และ 15.15 
ตามลําดับ แตกลุมสาขาการวิจัยที่นอยท่ีสุดคือกลุมสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีเพียงรอยละ 0.76 ซ่ึงลักษณะโครงการวิจัยจะเป นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) รอยละ 36.37 การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) รอยละ 33.33 และการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed 

research) รอยละ 30.30 โดยเปนการวิจัยประยุกต (applied research) รอยละ 68.18 และการวิจัยพื้นฐาน (basic research) การพัฒนาการ
ทดลอง (experimental development) รอยละ 15.91 เทากัน สําหรับพื้นที่การดําเนินการวิจัยสวนใหญอยูในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งลักษณะการลง
พื้นที่ชุมชนและการทําวิจัยในหองปฏิบัติการ (lab scale) คิดเปนรอยละ 49.24 และ34.09 ตามลําดับ ทั้งน้ีเพื่อเปนขอมูลแกผูบริหารสําหรับ
กําหนดแนวทางหรือนโยบายทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอไป  

คําสําคัญ : ขอเสนอโครงการวิจัย  ทุนสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

Abstract 

 The objective of this research was to analyze the proposal of research projects that were supported funds by 

Pibul Songkram Rajabhat University in the budget year of 2557-2559. This research collected and analyzed the information 

of budgets, fields, information features of research projects, types of research, and study areas of the research. The 

research resources of this study were 132 research projects that were supported funds by Pibul Songkram Rajabhat 

University in the budget year of 2557-2559. The statistics of this study consisted of percentage, arithmetic mean, and 

standard deviation. The results of this study revealed that the research projects of Pibul Songkram Rajabhat University were 

supported funds about 20,000-200,000 Baht and in average about 194,910.48 Baht a project. The fields  that made the 

research most were agriculture and biology fields; 21.97%, then engineering and research industry fields; 18.95%, and 

chemistry and pharmacy science fields; 15.15%, respectively. The field that made the research least was medical science; 

0.76%. The features of the research projects were qualitative research; 36.37%, quantitative research; 33.33%, and mixed 

research; 30.30%. The types of the research projects were applied research; 68.18%, and basic research and experimental 

development, equally; 15.91%. The study areas of the research were mostly in Phitsanulok province both in communities 

and lab scales that were 49.24% and 34.09%, respectively. Finally, the information of this research would be submitted to 

the administrators to define the guidelines or make the policies for the research of Pibul Songkram Rajabhat University. 

keywords :  proposal of research project, supported fund, Pibulsongkram Rajabhat University 
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บทคัดยอ 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัดแพร สาขาลอง ขนาดตัวอยางจํานวน 132 ราย   สุมตัวอยางใช
แบบความสะดวก สรางแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square)  โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหเชิงพรรณนา จากผลการวิจัยพบวาสวนใหญผูใชบริการทั้งเพศชายและเพศหญิง ในสํานักงานที่ดิน
จังหวัดแพร สาขาลอง มีความพึงพอใจแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผูใชบริการในสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง มีความ
พึงพอใจไดแก ดานรูปลักษณ มีความทันสมัยของอุปกรณคอมพิวเตอร มีที่พักสําหรับประชาชน หองปรับอากาศเย็นสบาย มีหองน้ําสะอาด
ปลอดภัย เจาหนาที่แตงกายเรียบรอย มีเอกสารเผยแพรขอมูลกรมท่ีดิน ดานความนาเชื่อถือ เจาหนาที่มีความสามารถในการใหบริการไดตรง
ตามท่ีสัญญาไว การเก็บรักษาขอมูลของประชาชนและการนําขอมูลมาใชในการใหบริการแกประชาชน การทาํงานไมผิดพลาด การบํารุงรักษา
อุปกรณเคร่ืองมือใหพรอมใชงานเสมอ มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ ดานการตอบสนองของประชาชน มีระบบการใหบริการที่
รวดเร็ว เจาหนาที่มีความพรอมในการใหคําแนะนําปรึกษาแกประชาชน ความรวดเร็วในการทํางานของเจาหนาที่ ความพรอมของเจาหนาที่
ในการใหบริการแกประชาชนทันทีที่ตองการ ดานการรับประกัน/ ความมั่นใจ ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริการ การสรางความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการรับบริการ ความมีมารยาทและความสุภาพของเจาหนาที่ พฤติกรรมของ
เจาหนาที่ในการสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการของสํานักงานที่ดินฯ การดูแลเอาใจใส การใหความสนใจและเอาใจใสประชาชนแตละคน
ของเจาหนาท่ี เวลาในการเปดใหบริการและใหความสะดวกแกประชาชน โอกาสในการรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ของกรมท่ีดิน ความ
สนใจประชาชนอยางแทจริงของเจาหนาที่ การเขาใจความตองการเฉพาะของประชาชนชัดเจน สวนที่ไมแตกตางมีประเด็นเดียวกันไดแก ดาน
รูปลักษณ ไดแก ที่จอดรถสะดวกสบายและกวางขวาง 
 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ  สํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร สาขาลอง  ผูใชบริการ 
 

Abstract 
The objectives of this independent study for Users’ Satisfaction of Phrae Provincial Land Office Long Branch. 

Sample suze was 132 samples by Chi-square .  Analysed used SPSS to test the hypotheses. From research found 

that in overview of 5 sides on Pleased level. Detailed consideration found that most satisfied level was Empathy, 

Responsiveness, Assurance, Empathy and least satisfied was Tangibles. Comparing results of Users’ Satisfaction of 

Phrae Provincial Land Office Long Branch. In sex’s difference found has both significant difference and not difference 

at 0.05. User’s Satisfaction of Phrae Provincial Land Office Long Branch, there was statisfied on Tangibles: Good 

technology,  Comfortable place, Clean toilet, Dress appropriately, Have a publications. Reliability : Good service, 

Privacy policy, Meticulous and thorough, Maintenance office equipment, Enough staff to service. Responsiveness: Fast 

service system, Fast service employee, Happy to be of service. Assurance: Knowledgeable staff, Create confidence for 

customers, Courteous staff. Empathy : Attention and empathy of the staff, Open and close the appropriate service, Get 

information, Customer Care, Meet demand. Tangibles : extensive parking lot was significant difference  

 
keywords : satisfaction, Phrae provincial land office long branch, service person 
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บทคัดยอ 
งานวิจัย สภาพปจจุบันปญหาความตองการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความ
ตองการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อหาความจําเปนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง และใหเห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใชในการปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยาง 169 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม เปนการผสมผสานระหวางวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน 112 คน และ เพศ ชาย จํานวน 57 คน วิธีการ
พัฒนาศักยภาพของทานท่ีผานมา สวนใหญ เคยเขารับการปฐมนิเทศ จํานวน 169 คน รองลงมาการอบรมสัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชวงเวลา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 การพัฒนาท่ีบุคลากรเปนผูดําเนินการเอง การศึกษา
จากตํารา ระเบียบขอบังคับตางๆ จํานวน 167 คน รองลงมา  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมงาน จํานวน 162 คน การ
สอนงานโดยผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ จํานวน 157 คน และลําดับทายสุด การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 156 
คน ปญหาการพัฒนาบุคลากรท่ีผานมา สวนใหญ ไมมีคูมือในการปฏิบัติงานใหศึกษา จํานวน  79 คน รองลงมา งบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอจํานวน 78 คน วิธีการพัฒนาที่ทานคิดวาจะเกิดประโยชน สวนใหญการปฐมนิเทศบุคลากรใหม จํานวน 
160 คน รองลงมา การศึกษาดูงาน จํานวน 157 คน การอบรมสัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 156 คน การศึกษา
จากตําราและขอบังคับตางๆ จํานวน 156 คน การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 151 คน การสอนงานโดย
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นๆ จํานวน 146 คน และลําดับทายสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพ่ือนรวมงานจํานวน 141 คน 
ความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของทาน พบวา สวนใหญ แรงจูงใจสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จํานวน 
160 คน  

คําสําคัญ : ความตองการ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุน 

Abstract 
 The research on the objective to study the current condition, problems, the need and guidelines of developing 

potential of academic supporting personnel, dean-related work office of  Rajamangala University of Technology  

Suvarnabhumi to find the necessity and guideline in developing potential of academic supporting personnel in dean-related 

work office of  Rajamangala University of Technology  Suvarnabhumi so that the supporting personnel's potential would be 
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developed continuously and to see the potential and can pum their potential and use it in the operation effectively. The 

population used in the research was academic supporting personnel (supporting personnel), in dean-related work office of 

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi who were working in Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi. They were received by specifying the sample group. The size of the group of people were 169 .  The tools 

used in collecting the data was a combination between qualitative and quantitative research. From the research it was found 

that most of questionnaire answerers were female in the number of 112 people which were 66.3% and male in the number 

of 57 people. How to develop your potential in the past, most of the questionnaire answerers used to receive orientation for 

169 people and arranged by university for 169 people. Seminar training and operating meeting during the 1st of October, 2016 

- the 30th of December, 2017 most of them used to be trained for 111 people and had never received the training for 58 

people, arranged by the university for 98 people, from work trip during the 1st of October, 2016 - the 30th September, 2017. 

Most of them have never partied the work trip for 103 people and used to received work trip for 66 people and arranged by 

university for 66 people. Development of personnel who is the operator. From the study of the rule and regulation in the 

number of 167 people. It was exchange from colleagues for 162 people and never further the study for 161 people, furthering 

study from the work start day - today in the number of 158 people, teaching the work by superiors or other people in the 

number of 157 people and lastly, studying form work operation manual for 156 people. The problem of developing 

personnel was mostly because there was no manual in the work operation to study in the number of 79 people. Then it was 

insufficient budget for 78 people. Developing method that you think would be beneficial. Most of questionnaire respondents 

were ne personnel orientation for 160 people. Then it was work trip for 157 people. Training and seminar and work operation 

meeting for 156 people. The study from the books and various guidelines for 156 people, from studying from work operating 

manual for 151 people, teaching the work by superior the people for 146 people and the last one exchanging from 

colleagues for 141 people. The necessary knowledge and skill for developing the potential of most question respondents it 

was found that the motivation to the work operating success for 160 people. 

 

keywords : the need, guideline of developing, staff personal 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหของภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสํารวจสภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ  และทําการพัฒนาตาม
องคประกอบหลักความปลอดภัย 7 ดาน ของระบบ ESPReL Checklist จากผลการประเมินหลังการพัฒนา พบวา ดานที่ 7 
การจัดการขอมูลและเอกสาร มีการพัฒนาดานความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนสูงสุด คือ 95.24 % รองลงมา คือ ดานที่ 6 การให
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน 90.14 % และดานที่เพิ่มขึ้นนอยสุด คือ ดานที่ 1 การบริหาร
ระบบการจัดการดานความปลอดภัย 62.24 % ซึ่งจากการพัฒนาดังกลาวทําใหภาควิชาเคมี  มีหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางเคมีวิเคราะห ตามนโยบายสงเสริมความปลอดภัยของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อใชอางอิงในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักวิจัยในภาควิชาเคมี นอกจากน้ีได
ทําการถายทอดความรูดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหกับบุคลากรที่ เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรใหมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 

คําสําคัญ : การยกระดับมาตรฐาน  ความปลอดภัย   หองปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห 

Abstract 
 The purpose of this research is to enhancement a safety standard in the analytical chemical 

laboratory at Faculty of Science, Naresuan University. By investigating the laboratory safety and 

development in accordance with 7 key safety components of the ESPReL Checklist and based on the 

results of the post-development evaluation, it was indicated that the evaluation score from section 7: 

Data management and documentation increased by 95.24%, followed by the 6th component: Basic 

knowledge about laboratory safety increased by 90.14%. The least improvement was observed in the 1st 

component which is related to the safety management system. From these development, the 

department of chemistry has a laboratory that meets safety standards for teaching and research in 

chemistry according to the safety policy from National Research Council's (NRC) for research funding to 

researchers in the department. Furthermore, the safety knowledge in the laboratory has been transferred 

to related personnel. This can be a guideline for developing the laboratory in the Faculty of Science to 

be more concern in chemical safety. 

 

keywords : enhancement, safety, analytical chemistry laboratory 
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บทคัดยอ 

โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 51 คน วิธีการสุมตัวอยางใชแบบงายโดยวิธีจับฉลาก เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
สรางแบบสอบถาม ออกภาคสนามสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ และคา  Chi-Square 
วิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบวา บุคลากรกลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจตอโรงเรียนปาซางโดยรวมทั้ง 5 ดานแตกตางกันในทุกประเด็น คือ  ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  เพศชายมีความพึง
พอใจในประเด็นสวัสดิการตางๆที่ไดรับมากกวาประเด็นอื่นๆ สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็นความสะดวกในการใช
สิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาลมากกวาประเด็นอ่ืนๆ   ดานความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ในประเด็นปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากกวาประเด็นอื่นๆ ดานการยอมรับทางสังคม  เพศชายมีความพึงพอใจในประเด็น
การเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน ,สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได และมีกิจกรรม
สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรมากกวาประเด็นอื่นๆ เพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็น เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน,การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ยอมรับในดานความรู ผลงาน และความสามารถ ,
สามารถปรึกษาปญหาการทํางานได ,คอยใหความชวยเหลือ ,กิจกรรมสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรมากกวาประเด็น
อื่นๆ ดานเกียรติยศและช่ือเสียง  เพศชายมีความพึงพอใจเทากันในทุกประเด็น สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจในประเด็น การ
จัดพิธีตอบุคลากรที่เกษียณอายุมากกวาประเด็นอ่ืนๆ  ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ เพศชายมีความพึงพอใจใน
ประเด็นมีโอกาสพัฒนาความรูและประสบการณการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา มากกวาประเด็นอื่นๆ สวนเพศหญิงมีความ
พึงพอใจในประเด็นการกําหนดความกาวหนาในตําแหนงงานอยางชัดเจน การมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาท่ีสงผลตอ
ความกาวหนามากกวาประเด็นอ่ืนๆ 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ  โรงเรียนปาซาง  บุคลากร 
 

Abstract 
 The purpose of research aims for studying personnel satisfaction towards Pa-sang school by 

studying from 51 representatives. Using easy random method by drawing tools applied in studies creating 

questionnaire, interviewing in field trip. Statistics using in data analysis are frequency, percentage and Chi-

square. Data analysis by using microcomputer and SPSS program package. Research results reveal that 

representative personnel has got the overall satisfaction towards Pa-sang school in five different topics 

which are  Salary and welfare issue; Male has got the satisfaction in welfare issue more than other issues 

while female has got the satisfaction in convenience issue in medical reimbursement rights more than 

other issues. For Safety workplace issue ; both Male and Female have got the satisfaction in life safety 

issue and property more than other issues. For Social acceptance issue ; Male has got the satisfaction in 
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colleague issue and helpfulness or promotion from commander including getting some advice from work 

and have activities that promote co-operation between personnel more than other issues while Female 

has got satisfaction in colleague helpfulness or promotion from commander , opinion exchanging , 

acceptance in knowledge achievement and abilities , also could get consultation in working problems , 

helpful and activities that help promoting relationship between personnel more than other issues For 

Honour and reputation issue ; Male has got the same level of satisfaction in all topics while Female has 

got the satisfaction in retirement ceremony holding more than other issues. For Security and profession 

progress; Male has got the satisfaction in knowledge development opportunity and experiences in 

attending trainings or seminars more than other issues while Female has got the satisfaction in clearly 

career path progress specification assignments from commander that has an effect on profession progress 

more than other issue. 

 

keywords : satisfaction, Pa-sang school, personnel 
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บทคัดยอ 

         การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ และเพ่ือนําเสนอแนวทางการ
บริหารความเส่ียงดานความปลอดภัยของการทํางานในหองปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม กลุมเปาหมายท่ีศึกษา ไดแก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา สภาพ
การบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีอยูดานเดียวท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 นอกน้ัน อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 ดาน
การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรดําเนินการ ดังน้ี มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ 
แผนงานดานความปลอดภัย การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย  มีการตรวจสุขภาพใหกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี  การสรางอาคารเก็บขยะอันตราย แยกจากอาคารอื่น  
 
คําสําคัญ : การบริหารความเส่ียง  ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

Abstract 

      The purposes of this research were to study the state of the safety in the laboratory and to propose the 

guideline for risk management on the work in the laboratory of personnel at the Faculty of Science and 

Technology, Pibulsongkram Rajabhat University.  The samples were 80 personnel who work for academic and 

supporting staff of the faculty.  The data were collected by using a questionnaire. The findings found that the 

state of risk management overall was at a moderate level and the only item being at a high level was how to 

operate oneself safely with the mean of 3.76 whereas the rest of 3 items were at a moderate level as follows: a 

safe building and environment with the mean of 3.18, a risk management in laboratory with the mean of 3.15, 

and a safe operation with mean of 3.11.  Therefore, the Faculty of Science and Technology should have a safety 

committee to designate the policy on management structure, plan on safety, knowledge training for the 

personnel,  making the working manual on safety, health checking for the personnel who deal with chemicals, 

building the place for storing the dangerous wastes separating from other buildings. 

 

keywords :  risk management, work safety, personnel of faculty of science and technology 
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ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒค า     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ดร.ภัทรพร ตัสโต      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พัชรี ครูขยัน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.กมัปนาท ปิยะธ ารงชัย    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ส าราญ มีแจ้ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ดนุลดา  จามจุรี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.สุวรรณี ทองรอด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นุตา ศุภคต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.โรชินี อุปรา      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน     มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผศ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.สุพรรณี  อินทรแ์ก้ว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ฐิติพร เจาะจง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ดร.พงพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิโรจน ์ติ๊กจ๊ะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.จิตศิริน ก้อนคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิจิตรา  จ าลองราษฎร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สุพัตรา บดีรัฐ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.วาสินี มีเครือเอ่ียม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สมเกียรติ ติดชัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.สุภาวดี น้อยน้ าใส     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 



สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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