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สารจากอธิิการบดีี

	 ในสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดติ่อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่่�เกิดข้�นติ่อเน่�องมาถ้งปััจจุบันได้ส่งผลกระที่บ

อย่า่งกว้างขวางในปัระเที่ศต่ิาง	ๆ 	ที่ำให้รู้ปัแบบการใช้ช่้้วิติของผู้คนที่ั�วโลกเปัล่�ย่นแปัลงไปั	โดย่เฉพาะอย่า่งย่ิ�งการเปิัดรบัเที่คโนโลย่่	

บริการดิจิที่ัลให้ม่	ๆ	รวมถ้งแพลติฟอร์มออนไลน์	จ้งนำไปัสู่เที่รนด์การปัรับติัวและใช้้ช่้วิติ	แบบ	Next	Normal	ที่่�เริ�มขย่าย่ติัว

ในวงกว้าง	พร้อมที่ั�งม่บที่บาที่ในการปัรับการศ้กษาให้้เข้ากับการเปัล่�ย่นแปัลงดังกล่าว	

	 การวจิยั่จง้มค่วามสำคญัย่ิ�งติอ่การสรา้งองคค์วามรู	้เพ่�อเติรย่่มความพรอ้มของสงัคมสามารถให้ป้ัอ้งกนั	ปัรับติวัในที่ศิที่าง

ที่่�ติอบสนองต่ิอภาวะวกิฤติ	ห้รอ่การแสดงออกถง้ศลิปัะ	ดนติร	่วรรณ์กรรมที่่�ช่้วย่ปัลอบปัระโลมใจ	การสร้างกำลังใจที่่�จะอยู่ร่่วมกนั

อย่่างม่ความห้วัง	 ความรู้ส้กเห็้นคุณ์ค่าของความร่วมม่อในการฟันฝ่่าวิกฤติน่�ไปัด้วย่กัน	 ความเช้่�อมั�นระห้ว่างภาคชุ้มช้น	ภาครัฐ	

และภาคเอกช้น	 ในการน่�สถาบันการศ้กษาถ้งเปั็นพลังที่างสังคมและกลไกที่่�สำคัญด้านการวิจัย่ที่่�สร้างนวัติกรรมที่างสังคม

ในครั�งน่�	ซึ่้�งสอดคล้องกับนโย่บาย่และยุ่ที่ธศาสติร์การอุดมศ้กษา	วิที่ย่าศาสติร์	วิจัย่และนวัติกรรม	(อววน.)	พ.ศ.	2563	-2570	

และแผนยุ่ที่ธศาสติร์ด้านวิที่ย่าศาสติร์	วิจัย่	และนวัติกรรม	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	พ.ศ.	2564-2568	 (TSU-Social	 Innovation	

Movement;	TSU	SIM	Movement)	ที่่�ได้เช้่�อมโย่งกับนโย่บาย่ฯ	และการเปัล่�ย่นแปัลงของโลกโดย่ให้้ความสำคัญกับ	

(1)	 การพัฒนากำลังคนย่กระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศด้านวิที่ย่าศาสติร์	 วิจัย่และนวัติกรรม	 (2)	 การวิจัย่และสร้าง

นวัติกรรมเพ่�อโจที่ย่์ที่้าที่าย่ของสังคม	(3)	การวิจัย่และสร้างนวัติกรรมเพ่�อเพิ�มข่ดความสามารถในการแข่งขัน	พร้อมย่กระดับ

การพ้�งพาตินเองในระดับปัระเที่ศ	และ	(4)	การวิจัย่และสร้างนวัติกรรมเพ่�อพัฒนาเช้ิงพ่�นที่่�และลดความเห้ล่�อมล�ำ	เพ่�อให้้

ความสำคัญของการพัฒนาการวิจัย่	และระบบส่งเสริมสนับสนุนการแสวงห้า	องค์ความรู้จากการวิจัย่ในแติ่ละศาสติร์เพ่�อพัฒนา

วิช้าการ	ให้้สามารถนำไปัใช้้ปัระโย่ช้น์ติ่อการพัฒนาคุณ์ภาพช้่วิติของปัระช้าช้น	

สำห้รับการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	ภาย่ใติ้ห้ัวข้อ	“นวัติกรรมสังคมยุ่ค	

Next	Normal”	เปั็นจุดสร้างเคร่อข่าย่ความร่วมม่อระห้ว่างมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์และสถาบันอุดมศ้กษา	องค์กร	และเคร่อข่าย่ใน

ระบบวจิยั่ที่ั�วปัระเที่ศ	ที่่�จะนำเสนอผลงานวิจยั่ที่่�มศั่กย่ภาพพร้อมใช้้ปัระโย่ช้น์อนัเป็ันปัระโย่ช้น์เช้งิวชิ้าการ	เช้งิสงัคม	และเช้งิพาณ์ชิ้ย์่	

และขับเคล่�อนให้้เกิดการเผย่แพร่องค์ความรู้	กระจาย่โอกาสการเข้าถ้งฐานข้อมูลความรู้การวิจัย่และนวัติกรรม	อ่กที่ั�งเปั็นกลไก

สง่เสรมิและถา่ย่ที่อดความรูเ้พ่�อปัระโย่ช้น์	ติอ่การพฒันาสงัคมไที่ย่ให้เ้กิดความเขม้แขง็และปัรบัติวัให้เ้ขา้กบัสถานการณ์ใ์นปัจัจุบนั	

มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์ขอขอบคุณ์สำนักงานการวิจัย่แห้่งช้าติิ	 (วช้.)	 สำนักงานพัฒนาการวิจัย่การเกษติร	 (สวก.)	

สำนักงานนวัติกรรมแห้่งช้าติิ	 (NIA)	 กรมที่รัพย่์สินที่างปััญญา	 (DIP)	 ห้น่วย่บริห้ารและจัดการทีุ่นด้านการพัฒนาระดับพ่�นที่่�	

(บพที่.)	ห้น่วย่บรหิ้ารและจดัการที่นุด้านการเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของปัระเที่ศ	(บพข.)	บรษิทัี่	แอบโซึ่เที่ค	จำกดั	บรษิทัี่	

อนาไลติคิ	 เย่น่า	ฟาร์อส่ต์ิ	ปัระเที่ศไที่ย่	จำกดั	และบณั์ฑิติิวทิี่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่กัษณิ์	ที่่�ร่วมเป็ันห้น่วย่งานร่วมจัด	และขอขอบคณุ์	

ผูท้ี่รงคณุ์วุฒ	ินักวจิยั่	ผูน้ำเสนอผลงานวจิยั่	คณ์ะกรรมการดำเนนิการจดัปัระช้มุวชิ้าการฯ	ที่กุที่า่น	รวมที่ั�งบคุลากรสงักดัสถาบนัวจิยั่

และพัฒนา	 และบุคลากรห้น่วย่งานติ่าง	 ๆ	 ทัี่�งในและนอกมห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	 ที่่�ม่ส่วนร่วมและอำนวย่ความสะดวกในการจัด

ปัระชุ้มวิช้าการในครั�งน่�	และห้วังเปั็นอย่่างย่ิ�งว่าการจัดปัระชุ้มฯ	ในครั�งน่�	จะสัมฤที่ธิ�ติามความมุ่งห้มาย่ทีุ่กปัระการ

(รองศาสติราจารย่์	ดร.วิช้ัย่	ช้ำนิ)

อธิการบด่มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
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สารจากคณบดีีบัณฑิิตวิิทยาลััย

บณั์ฑิติิวทิี่ย่าลยั่	มห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษิณ์	มพ่นัธกจิของส่วนงานอยู่	่6	พนัธกจิ	โดย่มพ่นัธกจิที่่�จำเป็ันและสำคญัอยู่	่2	พนัธกจิ	

ค่อ	พันธกิจที่่�	1	กำกับดูแลคุณ์ภาพและมาติรฐานการศ้กษาระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาให้้สอดคล้องติามเกณ์ฑิ์มาติรฐานห้ลักสูติร

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาของช้าติิและมาติรฐานสากล	 และพันธกิจท่ี่�	 4	 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผย่แพร่ผลงานวิจัย่

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	ซึ่้�งเปั็นพันธกิจที่่�ที่างบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่ได้เล็งเห็้นถ้งความสำคัญและจำเปั็นเร่งด่วนที่่�จะติ้องร่บเร่งดำเนินการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุอย่า่งเติม็ที่่�เติม็กำลงั	ที่ั�งน่�เน่�องจากผลลพัธท์ี่่�ไดจ้ะสง่ผลกระที่บติอ่จำนวนนสิติิระดบับณั์ฑิิติศ้กษาในอนาคติ

และการเป็ันที่่�ย่อมรับของสังคมวิช้าการภาย่นอกมห้าวิที่ย่าลัย่ที่่ามกลางการเปัล่�ย่นแปัลงอย่่างรวดเร็วและรุนแรง	 (Disruptive	

Changing)	ของโลกภาย่นอก

ด้วย่เห้ตุิน่�	 บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	 มห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	 จ้งได้เข้าร่วมเปั็นเจ้าภาพร่วมจัดการปัระชุ้มการปัระชุ้มวิช้าการ

ระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	ภาย่ใติ้ห้ัวข้อ	“นวัติกรรมสังคมยุ่ค	Next	Normal”	อย่่างเปั็นที่างการ

ติามคำเช้ิญของสถาบันวิจัย่และพัฒนา	 มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	 บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่จ้งได้ปัระช้าสัมพันธ์และเปัิดโอกาสให้้นิสิติ

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	สังกัดห้ลักสูติรระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาของทุี่กส่วนงานวิช้าการภาย่ในมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ที่ั�งวิที่ย่าเขติสงขลา

และวทิี่ย่าเขติพัที่ลงุ	ที่่�กำลงัจะจบการศก้ษาไดม้โ่อกาสเขา้รว่มนำเสนอผลงานวจิยั่ที่่�เปัน็สว่นห้น้�งของสารนพินธ	์วทิี่ย่านพินธ	์และ

ดุษฎี่นิพนธ์	ในการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิครั�งน่�	นอกจากน่�ย่ังได้จัดกิจกรรมแสดง	ผลงานของนิสิติระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาท่ี่�

จบการศก้ษาไปัแลว้ห้รอ่อยู่ร่ะห้วา่งการศก้ษาที่่�มห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษณิ์ในรปูัแบบของการแสดงโช้วผ์ลงานที่างวชิ้าการ	(Show	Case)	

เพ่�อเป็ันการปัระช้าสัมพันธ์เช้งิวิช้าการแก่ผูท้ี่่�สนใจที่ั�วไปัและผูท้ี่่�สนใจเขา้มาศก้ษาต่ิอในระดับบัณ์ฑิติิศก้ษาที่่�มห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์

ติ่อไปัในอนาคติ

	 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผย่แพร่ผลงานวิจัย่ของนิสิติระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาในที่่�ปัระชุ้มวิช้าการ

ระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	 รวมทัี่�งในท่ี่�ปัระชุ้มวิช้าการนำเสนอผลงานวิจัย่บัณ์ฑิิติศ้กษาระดับช้าติิของเคร่อข่าย่สถาบัน

อุดมศ้กษาที่ั�งของรัฐและเอกช้นจากทัี่�วปัระเที่ศและติ่างปัระเที่ศ	จะเปั็นแนวที่างห้ลักที่่�สำคัญของบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่ในการกำกับ

ดูแลคุณ์ภาพและมาติรฐานการศ้กษาระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาให้้สอดคล้องติามเกณ์ฑ์ิมาติรฐานห้ลักสูติรระดับบัณ์ฑิิติศ้กษาของช้าติิ

และมาติรฐานสากล	ซึ่้�งสอดคล้องกับแผนยุ่ที่ธศาสติร์การพัฒนามห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	พ.ศ.	 2561	–	2580	ภาย่ใติ้วิสัย่ทัี่ศน	์

“การเปั็นมห้าวิที่ย่าลัย่ท่ี่�ม่ความเปั็นเลิศที่างวิช้าการที่่�สอดคล้องกับความติ้องการของสังคมและชุ้มช้น	 ภาย่ในปัี	 2580	

(Academic	 Excellence	 Through	 Social	 Relevance	within	 2037)”	 และสอดคล้องกับแผนกลยุ่ที่ธ์ของบัณ์ฑิติิวิที่ย่าลัย่	

มห้าวิที่ย่าลัย่ที่กัษิณ์	 พ.ศ.	 2565-2568	 ที่่�กำลังดำเนินการนำเสนอเข้าที่่�ปัระชุ้มต่ิอคณ์ะกรรมการปัระจำบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่เพ่�อ

พิจารณ์าเห้็นช้อบติ่อไปั	

บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ขอขอบคุณ์ที่างสถาบันวิจัย่และพัฒนา	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ที่่�ได้เช้ิญให้้เข้าร่วม

เปั็นห้น่วย่งานร่วมจัดการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	 32	ปัระจำปัี	 2565	 และขอขอบคุณ์นิสิติ

ระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	คณ์าจารย่์ที่่�ปัร้กษา	รองคณ์บด่บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	คณ์าจารย่์ปัระจำบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	ห้ัวห้น้าสำนักงานบัณ์ฑิิติ

วิที่ย่าลัย่	รวมที่ั�งบุคลากรสังกัดบัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	ที่่�ได้ม่ส่วนร่วมและอำนวย่ความสะดวกในการจัดปัระชุ้มวิช้าการ	 ในครั�งน่�	 และ

ห้วังเปั็นอย่่างย่ิ�งว่าการจัดปัระชุ้มฯ	ครั�งน่�	จะปัระสบความสำเร็จติามวัติถุปัระสงค์ทีุ่กปัระการ

(ผู้ช้่วย่ศาสติราจารย่์	ดร.ปัระสงค์	เกษราธิคุณ์)

คณ์บด่บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์
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1. ชื่่�อโครงการ  : การประชืุ่มวิิชื่าการระดัับชื่าติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำปี 2565

2. ควิามสอดัคลั้องกับบริบทท่�เก่�ยวิข้้อง

 2.1 แผนยุทธศาสติร์มหาวิิทยาลััยทักษิิณ พ.ศ. 2561 – 2580 แลัะแผนกลัยุทธ์การพัฒนา

สถาบันวิิจัยแลัะพัฒนา มหาวิิทยาลััยทักษิิณ ปีงบประมาณ 2565-2569

ควิามท้าทาย รายลัะเอ่ยดั

ความเข้มแข็งด้านการวิจัย่ท่ี่�สอดคล้องกับความ

ติ้องการของสังคม	

วิตัิถปุระสงค์ : เพ่�อเป็ันเวที่ใ่ห้้เกดิการเผย่แพร่ผลงานวจิยั่และสร้างช้่�อเสย่่ง

ให้้กบัมห้าวทิี่ย่าลยั่ส่งเสรมิ	 และสนบัสนนุให้้นกัวจิยั่	นสิติิระดบับณั์ฑิติิศก้ษา	

ให้้ม่ศักย่ภาพในการสร้างผลงานวิจัย่และงานสร้างสรรค์ที่่�ม่คุณ์ภาพนำไปั

ใช้้ปัระโย่ช้น์ได้

ติัวิชื่่�วิัดัท่� 7.1ก-9	 ผลงานวิจัย่และงานสร้างสรรค์ที่่�เผย่แพร่ในระดับช้าติิ

ห้ร่อนานาช้าติิ	(TSU05)

แผนกลัยุทธ์การพัฒนา สถาบันวิิจัยแลัะพัฒนา 

มหาวิทิยาลัยัทกัษิณิ ปงีบประมาณ 2565-2569

กลัยุทธ์ท่� 3 พัฒนาระบบกลัไกการจัดัการงานวิิจัยข้องมหาวิิทยาลััยให้ม่

ประสิทธิภาพแลัะมาติรฐานสากลั

เป้าหมาย (Objective)

สนับสนุนการเผย่แพร่ผลงานวิจัย่ในระดับช้าติิ	นานาช้าติิ

ผลัลัพัธ์ (Key Result)	3.3.1	การเผย่แพร่ผลงานวิจยั่ในระดบัช้าติ	ินานาช้าติิ

โครงการ/กิจกรรม การจัดโครงการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิปัระจำปัี

2.2 แผนยุทธศาสติร์อ่�น ๆ 

ควิามสอดัคลั้อง รายลัะเอ่ยดั

นโย่บาย่และยุ่ที่ธศาสติร์การอุดมศ้กษา	 วิที่ย่าศาสติร์	 วิจัย่และ

นวัติกรรม	 (อววน.)	 พ.ศ.	 2563	 -2570	 กำห้นดให้้ม่	 4	 Platform	

ได้แก่	 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	 การวิจัย่และสร้าง

นวัติกรรมเพ่�อติอบโจที่ย์่ที่้าที่าย่ของสังคม	 การวิจัย่และสร้าง

นวตัิกรรมเพ่�อเพิ�มขด่ความสามารถการแขง่ขนั	และการวิจยั่และสร้าง

นวัติกรรมเพ่�อการพัฒนาเช้ิงพ่�นท่ี่�และลดความเห้ล่�อมล�ำ	 ติลอดจน

การปัฏิิรูปัการอุดมศ้กษา	วิที่ย่าศาสติร์	วิจัย่และนวัติกรรม	(อววน.)	

เพ่�อเปั็นการมุ่งการพัฒนาและผลิติผลงานวิจัย่และ

งานสร้างสรรค์	 ของอาจารย่์	 นักวิจัย่	 และนิสิติระดับ

บัณ์ฑิิติศ้กษาให้้ม่คุณ์ภาพ	 โดย่ม่การเผย่แพร่ผลงาน	

แลกเปัล่�ย่นความรู้	แนวคิด	ปัระสบการณ์์ไปัสู่	ผู้ที่่�สนใจ	

และก่อให้เ้กิดผลลพัธ์ดา้นปัระโย่ช้น์เช้งิวิช้าการ	เช้งิสังคม	

และเช้งิพาณ์ชิ้ย์่	และเกดิการแข่งขนัในเวที่ร่ะดบัปัระเที่ศได้	

3. หลัักการแลัะเหติุผลั

การวิจัย่ถ่อเป็ันกิจกรรมพัฒนาปััญญาเพ่�อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจแก่มนุษย์่เพ่�อนำไปัปัรับปัรุงและพัฒนาวิถ่การ

ดำรงช้่วิติที่ั�งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเม่อง	 สิ�งแวดล้อม	 และวัฒนธรรมให้้ด่ข้�น	 ที่ั�งยั่งใช้้ในการปัรับตัิวเองให้้เข้ากับการ

เปัล่�ย่นแปัลงของธรรมช้าติแิละอารย่ธรรมของโลกที่่�เปัล่�ย่นไปัไดเ้ปัน็อย่า่งด	่ดงันั�น	การวจิยั่จง้เปัน็องคป์ัระกอบห้ลกัติอ่การพฒันา

ปัระเที่ศ	และสร้างความได้เปัร่ย่บด้านติ่างๆ	จ้งจำเปั็นอย่่างย่ิ�งที่่�จะติ้องม่การผลักดันขับเคล่�อนและย่กระดับการวิจัย่	ติั�งแติ่การ

มน่โย่บาย่ดา้นการบรหิ้ารจดัการงานวจิยั่แบบบรูณ์การที่่�มท่ี่ศิที่างช้ดัเจน	การส่งเสรมิและสนบัสนนุที่นุเพ่�อที่ำวจิยั่	และการบรหิ้าร

จัดการที่รัพย่ากรมนุษย่์ให้้เกิดกระบวนเร่ย่นรู้และสั�งสมองค์ความรู้	 เพ่�อผลิติงานวิจัย่ที่่�ม่คุณ์ภาพ	ติลอดจนม่การนำผลวิจัย่ไปัใช้้

ปัระโย่ช้น์ในมติิต่ิิางๆ	นอกจากน่�กระบวนการห้น้�งซึ่้�งสำคญัของการวจิยั่คอ่การนำผลงานวจิยั่ไปัใช้้ปัระโย่ช้น์ห้รอ่การเผย่แพร่งานวจิยั่

สูแ่วดวงวชิ้าการเพ่�อนำผลการวิจยั่ไปัใช้ใ้นการแกปั้ัญห้าไดอ้ย่า่งแที่จ้รงิ	และเปัน็การพฒันางานวิจยั่ที่่�สูงข้�นต่ิอไปัอก่ที่ั�งย่งัเปัน็เวที่่

ที่างวิช้าการสำห้รับนักวิจัย่ในการแลกเปัล่�ย่นเร่ย่นรู้ปัระสบการณ์์ด้านการวิจัย่



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

V

ติามแผนกลยุ่ที่ธ์การพัฒนา	(ระย่ะ	5	ปัี	ของสถาบันวิจัย่และพัฒนา	พ.ศ.	2565-2569)	รวมที่ั�งกำห้นด	โครงการ	ห้ร่อ

กจิกรรมให้้ติอบสนองและให้้ความสำคญักับ	OKRs	ความท้ี่าที่าย่และกลย่ทุี่ธ์ของมห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษณิ์ได้กำห้นดพนัธกจิห้ลกั	4	ด้าน	

ไดแ้ก	่จัดการศก้ษาเพ่�อพฒันากำลงัคนในการขับเคล่�อนการพฒันาปัระเที่ศ	โดย่เนน้การสรา้งสมรรถนะการพัฒนานวตัิกรรมสงัคม

และการเปัน็ผูป้ัระกอบการ	บรกิารวชิ้าการและถา่ย่ที่อดความรู	้เที่คโนโลย่	่และนวัติกรรม	เพ่�อการพฒันาเช้งิพ่�นที่่�	พฒันานวตัิกรรม

สังคมบนฐานศิลปัะ	 วัฒนธรรม	 ห้ร่อภูมิปััญญาท้ี่องถิ�น	 เพ่�อการที่ำนุบำรุงศิลปัะ	 วัฒนธรรมและย่กระดับคุณ์ภาพช่้วิติในชุ้มช้น	

สำห้รับพนัธกจิวจิยั่เพ่�อพฒันาเที่คโนโลย่แ่ละนวัติกรรมที่่�ติอบโจที่ย์่การพฒันาเศรษฐกิจ	สังคม	สิ�งแวดลอ้ม	และการเพิ�มขด่ความ

สามารถในการแข่งขันของปัระเที่ศ	 เปั็นพันธกิจห้ลักที่างด้านการวิจัย่ที่่�มุ่งสู่การเปั็นมห้าวิที่ย่าลัย่นวัติกรรมสังคมระดับแนวห้น้า

ของปัระเที่ศ	ฉะนั�น	จำเปั็นอย่่างย่ิ�งที่่�จะติ้องพัฒนาศักย่ภาพการวิจัย่ที่ั�งที่างด้านปัริมาณ์และด้านคุณ์ภาพ	ดังนั�น	 เพ่�อให้้ผลงาน

วจิยั่ดงักลา่วไดม้โ่อกาสเผย่แพรใ่นวงกวา้ง	และขย่าย่องคค์วามรูสู้ก่ารปัฏิบิตัิใิห้ก้วา้งขวางย่ิ�งข้�น	มห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษณิ์จง้ไดจ้ดัการ

ปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ทัี่กษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	เพ่�อเผย่แพร่ผลงานวิจัย่และแลกเปัล่�ย่นองค์ความรู้

สู่สาธารณ์ช้นข้�น

4. วิัติถุประสงค์ 

วิัติถุประสงค์ ติัวิชื่่�วิัดั ค่าเป้าหมาย หน่วิยนับ

1.	เพ่�อสร้างเคร่อข่าย่ความร่วมม่อที่างด้านการวิจัย่ให้้เกิดข้�น

ในมห้าวิที่ย่าลัย่

จำนวนผู้เข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการ 300 คน

2.	เพ่�อให้้นกัวิจยั่	นิสติิ/นกัศก้ษาระดบับัณ์ฑิติิศก้ษาได้เผย่แพร่

ผลงานวิจัย่สู่แวดวงวิช้าการ

จำนวนผลงานวิจัย่ 100 เร่�อง

3.	เพ่�อสร้างราย่ได้ให้้กับมห้าวิที่ย่าลัย่ ราย่ได้จากการเก็บค่าลงที่ะเบ่ย่น 300,000 บาที่

4.	เพ่�อเปั็นเวที่่ที่างวิช้าการให้้นักวิจัย่	นิสิติ/นักศ้กษาระดับ

บัณ์ฑิิติศ้กษาได้พบปัะแลกเปัล่�ย่นเร่ย่นรู้ปัระสบการณ์์

ด้านการวิจัย่

ความพ้งพอใจของผู้เข้าร่วมปัระชุ้ม

วิช้าการ

80 ร้อย่ละ

5. กลัุ่มเป้าหมาย

5.1	บุคคลที่ั�วไปั	อาจารย่์	นักวิจัย่	นักวิช้าการ	นักเร่ย่น	นักศ้กษาจากภาย่ภาย่นอก	จำนวน	150	คน	

5.2	อาจารย่์	นักวิจัย่	นักวิช้าการ	นักเร่ย่น	นักศ้กษาจากภาย่ภาย่ใน	จำนวน	150	คน

  รวิมทั�งสิ�น  จำนวิน 300 คน

6. ผ้้รับผิดัชื่อบโครงการ

 6.1 คณะทำงานโครงการ	:	การปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ครั�งที่่�	32	ปัระจำปัี	2565	ซึ่้�งปัระกอบ

ด้วย่คณ์ะกรรมการชุ้ดติ่าง	ๆ	ดังน่�

	 	 1)	คณ์ะกรรมการฝ่่าย่วิช้าการการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

	 	 2)	คณ์ะกรรมการดำเนินงานการปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติิ	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

	 	 3)	ผู้ที่รงคุณ์วุฒิพิจารณ์าติัดสินรางวัลผลงานวิจัย่ภาคบรรย่าย่และภาคโปัสเติอร์	

 6.2 หน่วิยงานร่วิมภายใน/ภายนอก	ดังน่�

  หน่วิยงานร่วิมภายในมหาวิิทยาลััยทักษิิณ 

	 	 1)	บัณ์ฑิิติวิที่ย่าลัย่	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

  หน่วิยงานร่วิมภายนอกมหาวิิทยาลััย

	 	 1)	สำนักงานการวิจัย่แห้่งช้าติิ	(วช้.)

	 	 2)	สำนักงานพัฒนาการวิจัย่การเกษติร	(สวก.)	

	 	 3)	สำนักงานนวัติกรรมแห้่งช้าติิ	(NIA)

	 	 4)	กรมที่รัพย่์สินที่างปััญญา	(DIP)

	 	 5)	ห้น่วย่บริห้ารและจัดการทีุ่นด้านการพัฒนาระดับพ่�นที่่�	(บพที่.)	
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	 6)	ห้น่วย่บริห้ารและจัดการทีุ่นด้านการเพิ�มความสามารถในการแข่งขันของปัระเที่ศ	(บพข.)	

							 7)	บริษัที่	แอบโซึ่เที่ค	จำกัด

	 8)	บริษัที่	อนาไลติิค	เย่น่า	ฟาร์อ่สติ์	ปัระเที่ศไที่ย่	จำกัด

							 9)	บริษัที่	ไรที่ส์	อินสติรูเมนส์	จำกัด	

7. วิิทยากร :	ผู้ที่รงคุณ์วุฒิระดับช้าติิ

					 1)	ดร.วิภารัติน์	ด่อ่อง			ผู้อำนวย่การสำนักการวิจัย่แห้่งช้าติิ	(วช้.)	

	 2)	ศ.ดร.ผดุงศักดิ�	รัตินเดโช้	นาย่กสมาคมวิศวกรเคร่�องกลไที่ย่	(TSME)

8. ระยะเวิลัาแลัะวิิธ่ดัำเนินการ 

 8.1	วันที่่�จัดกิจกรรม		 :		วันศุกร์	ที่่�	25	ม่นาคม	2565	

				 8.2	ระย่ะเวลาการดำเนินงาน

 ระยะเวิลัา กิจกรรม

1 ธ.ค.64-28 ม.ค.65 ลงที่ะเบ่ย่น	 และเปัิดรับผลงานเพ่�อนำเสนอภาคบรรย่าย่/ภาคโปัสเติอร์	 ผ่านระบบการปัระชุ้ม

ออนไลน์	http://conference2022.tsu.ac.th

ภายใน 31 ม.ค.65 แจ้งผลการพิจารณ์า	ชื่่องทางท่� 1	บที่คัดย่่อ	ผ่านระบบออนไลน์

ภายใน 15 ก.พ.65 -	แจ้งผลการพิจารณ์าบที่ความวิจัย่เร่�องเต็ิม	 ชื่่องทางท่� 2	 ผ่านระบบการปัระชุ้มวิช้าการฯ	 

http://conference2022.tsu.ac.th

25 ก.พ.65 ห้มดเขติการลงที่ะเบ่ย่นผ่านระบบการปัระชุ้มฯ	ของผู้เข้าร่วมปัระชุ้มไม่นำเสนอผลงาน

ภายใน 28 ก.พ.65 ส่งห้ลักฐานการช้ำระค่าลงที่ะเบ่ย่นล่วงห้น้า	(ผู้นำเสนอผลงานช้่องที่างที่่�	1,	2	และ	3

ภายใน 15 ม่.ค.65 -	แจ้งผลการพิจารณ์าบที่ความวิจัย่เร่�องเติ็ม	ชื่่องทางท่� 3	วารสาร

20 ม่.ค.65 เผย่แพร่ผลงานช้่องที่างที่่�	2	ติ่พิมพ์ใน	Proceedings	ผ่านบนเว็บไซึ่ติ์

25 ม่.ค.65 จัดปัระชุ้มวิช้าการการนำเสนอผลงานภาคบรรย่าย่	และภาคโปัสเติอร์

8.3	รูปัแบบการจัดปัระชุ้มวิช้าการ

	 	 1.	การบรรย่าย่พิเศษที่างวิช้าการ	(Keynote	lecture)

	 2.	การนำเสนอผลงานวิจัย่ภาคบรรย่าย่	(Oral	presentation)	

	 3.	การนำเสนอผลงานวิจัย่ภาคโปัสเติอร์	(Poster	presentation)

					 	 4.	การนำเสนอผลงาน	10	นวัติกรรมเด่น	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

					 	 5.	การนำเสนอผลงานเด่นระดับบัณ์ฑิิติศ้กษา	(Grad-Showcase)

8.4	ขั�นติอนการส่งผลงาน

	 ผูน้ำเสนอผลงานลงที่ะเบย่่น	ผา่นระบบออนไลน	์http://conference2022.tsu.ac.th	พรอ้มเลอ่กช้อ่งที่างการ

ติ่พิมพ์ได้	3	ช้่องที่าง	ดังน่�	

ชื่่องทางท่� 1	ติ่พิมพ์บที่คัดย่่อ	ในเล่มเอกสารรวมบที่คัดย่่อ	(Abstract	Book)	ผู้นำเสนอส่งบที่คัดย่่อ	โดย่ผลงานที่่�

ผ่านการพิจารณ์าให้้นำเสนอ	 จะติ้องปัรับปัรุงแก้ไขบที่คัดย่่อให้้ถูกติ้องติามรูปัแบบข้อกำห้นดอย่่างเคร่งครัดห้ากไม่สมบูรณ์์ห้ร่อ

ไม่ถูกติ้องจะส่งค่นผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการติ่พิมพ์ติ่อไปั	เพ่�อนำเสนอภาคบรรย่าย่และภาคโปัสเติอร์

ช่ื่องทางท่� 2	 ติ่พิมพ์บที่ความวิจัย่เร่�องเติ็มในราย่งานการปัระชุ้มวิช้าการ	 (Proceeding)	 ผู้นำเสนอผลงานจะต้ิองส่ง

บที่ความวจิยั่เร่�องเติม็	(Manuscript)	โดย่ผลงานที่่�ผ่านพจิารณ์าให้้นำเสนอจะได้รบัการติพ่มิพ์	ที่ั�งน่�	บที่ความวจิยั่เร่�องเติม็	(Manuscript)	

เปั็นผลงานที่่�ผ่านการปัระเมินคุณ์ภาพบที่ความวิจัย่จากผู้ที่รงคุณ์วุฒิ	 ติ่พิมพ์ในราย่งานการปัระชุ้มวิช้าการ	 (Proceeding)	 โดย่

เผย่แพร่บนเว็บไซึ่ติ์	http://conference2022.tsu.ac.th	และ	Web	site	สถาบันวิจัย่และพัฒนา	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

ชื่่องทางท่� 3	ติ่พิมพ์บที่ความฉบับสมบูรณ์์	(Full	paper)	ในวารสาร	ผู้นำเสนอผลงานจะติ้องส่ง	บที่ความฉบับสมบูรณ์์	

(Full	 paper)	 ผ่านระบบ	 ThaiJo	 ของแต่ิละวารสารที่่�กำห้นด	 โดย่ผลงานที่่�นำเสนอจะต้ิองผ่านการพิจารณ์าปัระเมินคุณ์ภาพ
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บที่ความจากผู้ที่รงคุณ์วุฒิ	ติ่พิมพ์ในวารสารของมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ดังน่�

วิารสาร (ส่งผ่านระบบ ThaiJo) ปีท่� ฉบับ/จำานวินบทควิาม

1.	ASEAN	 Journal	 of	 Scientific	 and	 Technological 
Reports	(AJSTR)	กลุ่มที่่�	1

	 https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/tsujournal

-	 ปัีที่่�	25	ฉบับที่่�	2	(เด่อน	เม.ย่.-มิ.ย่.	65)	/10	เร่�อง
-	 ปัีที่่�	25	ฉบับที่่�	3	(เด่อน	ก.ค.-ก.ย่.	65)	/10	เร่�อง
	 (บที่ความภาษาอังกฤษเที่่านั�น)

2.	ปัาริช้าติ	กลุ่มที่่�	1
	 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

-	 ปีัท่ี่�	36	ฉบับท่ี่�	2	(เดอ่น	เม.ย่.-ม.ิย่.	66)	/12	เร่�อง	(ภาษาไที่ย่)
-	 ปีัที่่�	36	ฉบบัที่่�	3	(เดอ่น	ก.ค.-ก.ย่.	65)	/12	เร่�อง	(ภาษาองักฤษ)

3.	วิที่ย่าศาสติร์สุขภาพแห้่งปัระเที่ศไที่ย่	กลุ่มที่่�	1
	 https://he02.tci-thaijo.org/index.php/HSJT/index

-	 ปีัที่่�	4	ฉบับที่่�	3	(เด่อน	ก.ค.-ก.ย่.	65)	/12	เร่�อง
-	 ปีัที่่�	4	ฉบับที่่�	4	(เด่อน	ติ.ค.-ธ.ค.	65)	/12	เร่�อง
-	 ปีัที่่�	4	ฉบับที่่�	1	(เด่อน	ม.ค.-เม.ย่.	65)	/6	เร่�อง

4.	สำนักห้อสมุด	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	กลุ่มที่่�	2
	 https://sites.google.com/tsu.ac.th/tsu-library-journal

-	 ปีัที่่�	12	(เด่อน	ก.ค.	66)	/5	เร่�อง

การแบ่งกลัุ่มสาข้าการนำเสนอผลังานวิิชื่าการ แบ่งเป็น 11 Session

  1. ผลังานสร้างสรรค์	ปัระกอบด้วย่	จิติรกรรม	ปัระติิมากรรม	ภาพพิมพ์	ศิลปัะไที่ย่	ส่�อปัระสม	Media	Arts	ศิลปัะ

แนวคดิอนิสติอลเลช้ั�น	การแสดงดนติร	่การปัระพนัธเ์พลง	ละคร	การแสดงพ่�นบา้น	นาฏิศิลปัไ์ที่ย่	นาฏิศิลปัร์ว่มสมยั่	การออกแบบ

ทีุ่กสาขา	และสาขาอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

 2. วิิทยาศาสติร์ชื่่วิภาพแลัะเกษิติรศาสติร์ ปัระกอบด้วย่	กลุ่มวิช้าช้่ววิที่ย่า	ช้่วศ้กษา	

สัติววิที่ย่า	พฤกษศาสติร์	พันธุศาสติร์	จุลช้่ววิที่ย่า	เที่คโนโลย่่ช้่วภาพ	เที่คโนโลย่่ผลิติพ่ช้	เที่คโนโลย่่ผลิติสัติว์	อุติสาห้กรรมเกษติร	

ที่รพัย่ากรปัระมง	ที่รพัย่ากรปัา่ไม	้ที่รพัย่ากรน�ำเพ่�อการเกษติร	ระบบเกษติร	ที่รพัย่ากรดนิ	ธรุกจิเกษติร	วศิวกรรมและเคร่�องจกัร

กลการเกษติร	สิ�งแวดล้อมที่างการเกษติร	และวิที่ย่าศาสติร์ช้่วภาพอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

3. วิิทยาศาสติร์เคม่แลัะเภสัชื่ ปัระกอบด้วย่	กลุ่มวิช้า	เคม่ศ้กษา	อนินที่ร่ย่์	เคม่อินที่ร่ย่์	เคม่	ช้่วเคม่	เคม่อุติสาห้กรรม	

เคม่โพลิเมอร์	เคม่วิเคราะห้์	เคม่ปัิโติรเล่ย่ม	เคม่สิ�งแวดล้อม	เคม่เที่คนิค	นิวเคล่ย่ร์เคม่	เคม่เช้ิงฟิสิกส์	เคม่ช้่วภาพ	เภสัช้เคม่และ

เภสัช้วิเคราะห้์	เภสัช้อุติสาห้กรรม	เภสัช้กรรม	เภสัช้วิที่ย่าและพิษวิที่ย่าเคร่�องสำอาง	เภสัช้เวช้	เภสัช้ช้่วภาพ	วิศวกรรมเคม่	และ

อ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

4. ฟิิสิกส์ศึกษิา ฟิิสิกส์ประยุกติ์แลัะวิิศวิกรรมศาสติร์ ปัระกอบด้วย่กลุ่มวิช้าฟิสิกส์	ฟิสิกส์ศ้กษา	

ดาราศาสติร์	 วิที่ย่าศาสติร์เก่�ย่วกับโลกและอวกาศ	 ธรณ์่วิที่ย่า	 อุที่กวิที่ย่า	 สมุที่รศาสติร์	 อุติุนิย่มวิที่ย่าฟิสิกส์ของสิ�งแวดล้อม	

วิศวกรรมศาสติร์และเที่คโนโลย่่พ่�นฐานที่าง	วิศวกรรมศาสติร์	วิศวกรรมอุติสาห้กรรมวิจัย่	และอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง	

5. คณิติศาสติร์แลัะคอมพิวิเติอร์	 ปัระกอบด้วย่สาขา	 คณ์ิติศาสติร์ศ้กษา	 คณ์ิติศาสติร์	 สถิติิคอมพิวเติอร์	 วิที่ย่าการ

คอมพิวเติอร์	เที่คโนโลย่่สารสนเที่ศ	การส่�อสารเคร่อข่าย่และอ่�นๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

6. วิิทยาศาสติร์สุข้ภาพ	 ปัระกอบด้วย่	 สาขาแพที่ย่ศาสติร์	 พย่าบาลศาสติร์	 สาธารณ์สุขศาสติร์	 และสห้สาขาวิช้าที่่�

เก่�ย่วข้องกับวิที่ย่าศาสติร์สุขภาพ

7. การศึกษิา ปัระกอบดว้ย่	กลุม่วิช้าพ่�นฐานการศ้กษาห้ลกัสตูิรและการสอน	การวัดและปัระเมนิผลการศก้ษา	เที่คโนโลย่่

การศ้กษา	บริห้ารการศ้กษา	จิติวิที่ย่าและการแนะแนวการศ้กษา	พลศ้กษาการศ้กษานอกระบบและการศ้กษาติามอัธย่าศัย่	

การศ้กษาพิเศษ	การศ้กษาข้ามวัฒนธรรม	และอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

8. มนุษิยศาสติร์ ปัระกอบด้วย่	นิเที่ศศาสติร์	ปัรัช้ญา	ภาษา	วรรณ์กรรม	นาฏิกรรมศิลปัวัฒนธรรม	คติิช้นวิที่ย่าและ

อ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

9. สังคมศาสติร์ ปัระกอบด้วย่	สังคมวิที่ย่า	ปัระช้ากรศาสติร์	มานุษย่วิที่ย่า	จิติวิที่ย่าสังคมปััญห้าสังคม	สังคมศาสติร์	

อาช้ญาวิที่ย่า	กระบวนการยุ่ติิธรรมมนุษย่์	นิเวศวิที่ย่าและนิเวศวิที่ย่าสังคม	พัฒนาสังคม	ภูมิปััญญาที่้องถิ�น	ภูมิศาสติร์สังคม	

รวมที่ั�ง	รัฐศาสติร์และรัฐปัระศาสนศาสติร์	นิติิศาสติร์	และอ่�น	ๆ	ที่่�เก่�ย่วข้อง

10. บริหารธุรกิจแลัะเศรษิฐศาสติร์	ปัระกอบด้วย่	บริห้ารธุรกิจ	การบัญช่้	พาณ์ิช้ย่ศาสติร์	เศรษฐศาสติร์	และอ่�น	ๆ 	

ที่่�เก่�ย่วข้อง
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11. นวิัติกรรมสังคม ปัระกอบด้วย่	การนำผลงานวิจัย่และนวัติกรรม	สิ�งปัระดิษฐ์ให้ม่	ๆ 	นวัติกรรมที่างการศ้กษา	และ

ส่�ออ่�นในรูปัแบบติ่าง	ๆ

 8. อัติราค่าลังทะเบ่ยนข้องผ้้เข้้าการประชืุ่มวิิชื่าการฯ 

อัติราค่าลังทะเบ่ยนผ้้เข้้าร่วิมประชืุ่ม

ประเภทผ้้เข้้าร่วิมประชืุ่ม
ลังทะเบ่ยนลั่วิงหน้า

ภายในวิันท่� 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลังทะเบ่ยนปกติิ

หลัังวิันท่� 28 กุมภาพันธ์ 2565

1)	บุคคลที่ั�วไปั	(นิสิติ	นักศ้กษา	อาจารย่์	นักวิจัย่	
นักวิช้าการ	ภาย่นอกมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์)

3,000	บาที่ 3,500	บาที่

2)	นิสิติ/บุคลากร	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์ 2,500	บาที่ 3,000	บาที่

หมายเหติุ :

1.	ผูน้ำเสนอผลงานและผูเ้ข้าร่วมปัระชุ้มจะต้ิองช้ำระค่าลงที่ะเบย่่นให้้เสร็จสิ�น	ภาย่ในวันที่่�	28	กุมภาพันธ์	2565	

2.	การลงที่ะเบ่ย่นผู้เข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการฯ	กระบวนการแจ้งผลการนำเสนอและการปัรับปัรุงแก้ไขบที่ความจะดำเนิน

การผ่านที่างระบบออนไลน์ที่่�เว็บไซึ่ติ์	http://conference2022.tsu.ac.th	เท่ี่านั�น

3.	ฝ่่าย่จัดการปัระชุ้มจะปิัดระบบรับการลงที่ะเบย่่นสำห้รับผู้เข้าร่วมปัระชุ้ม	ภาย่ในวันที่่�	25	กุมภาพันธ์	2565

4.	คณ์ะกรรมการฯ	ขอสงวนสิที่ธิ�ไม่จ่าย่เงินค่นไม่ว่ากรณ์่ใด	ๆ

9. การสมัครเข้้าร่วิมประชืุ่มวิิชื่าการฯ 

บุคคลที่ั�วไปั	(นิสิติ	นักศ้กษา	อาจารย่์	นักวิจัย่	นักวิช้าการ	ภาย่ในและนอกมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์)	สามารถลงที่ะเบ่ย่น

เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไช้ติ์ http://conference2022.tsu.ac.th ที่ั�งน่�	 สามารถติิดติ่อเพิ�มเติิมได้ที่่�	 นางสาวราน่	 ซึุ่่นเซึ่่ง	

สถาบนัวจิยั่และพฒันา	มห้าวทิี่ย่าลยั่ที่กัษิณ์	วิที่ย่าเขติพทัี่ลงุ	โที่รศัพท์ี่	074-609600	ต่ิอ	7254	มอ่ถ่อ	08-1540-7304	E-mail	:	

conferencerdi.tsu@gmail.com

10. ผลัท่�คาดัวิ่าจะไดั้รับ 

ผลัผลัิติ/ผลัลััพธ์ข้องโครงการ ค่าเป้าหมาย หน่วิยนับ

ระดัับผลัผลัิติ

เช้ิงปัริมาณ์ จำนวนผู้เข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการ 300 คน

เช้ิงคุณ์ภาพ ความพ้งพอใจของผู้เข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการในกระบวนการให้้บริการ 80 ร้อย่ละ

ระดัับผลัลััพธ์

เช้ิงปัริมาณ์ จำนวนห้น่วย่งานภาย่นอกเข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการ 20 ห้น่วย่งาน

เช้ิงคุณ์ภาพ การดำเนินงานโครงการเปั็นไปัติามวัติถุปัระสงค์ของโครงการ	 100	 ร้อย่ละ	

11. การประเมินผลัโครงการ

12.1	วิธ่การ	:	สถาบันวิจัย่และพัฒนา	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	ได้ม่การออกแบบเคร่�องม่อการปัระเมินผลโครงการ	ซึ่้�งได้

ขอคำปัร้กษาจากผู้ที่รงคุณ์วุฒิ	 เพ่�อให้้ข้อเสนอแนะแบบปัระเมินโครงการได้แบบปัระเมินที่่�สมบูรณ์์	 ถูกติ้องสอดคล้องกับ

วัติถุปัระสงค์	ติัวช้่�วัด	และเปั้าห้มาย่ที่่�กำห้นดไว้โดย่ใช้้แบบปัระเมินความพ้งพอใจกับผู้เข้าร่วมปัระชุ้มวิช้าการทีุ่กที่่าน	และนำผล

มาวิเคราะห์้ขอ้มูลต่ิอไปั	ที่ั�งน่�	แบบปัระเมินความพง้พอใจ	แขวนไวบ้นห้น้าเวบ็ไซึ่ติก์ารปัระชุ้มวิช้าการระดับช้าติชิ้าติมิห้าวิที่ย่าลัย่

ที่ักษิณ์	เพ่�อให้้ผู้ติอบแบบปัระเมินผ่าน	QR	CODE	

12.2	เคร่�องม่อ	:	แบบปัระเมินความพ้งพอใจ

12.3	ระย่ะเวลา	:	เด่อนเมษาย่น	2565	
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นักวิช้าการ

........../................................/..............

(ลงช้่�อ)																																ผู้เห้็นช้อบโครงการ

(นางสาวพิมพ์ณ์ดา	มณ์่วงค์)

ห้ัวห้น้าสำนักงานสถาบันวิจัย่และพัฒนา
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สารบัญ
การนำำาเสนำอผลังานำวิิจัยภาคบรรยาย ORAL PRESENTATIONS

Session 1 นวััตกรรมและผลงานสร้างสรรค์์ 
  การสร้างสรรค์และวิเคราะห้์ผลงานจิติรกรรมร่วมสมัย่เช้ิงสุนที่ร่ย่ศาสติร์	เร่�อง	“ความปัระที่ับใจจาก

สิ�งมช่้วิ่ติในช้นบที่	:	จิติรกรรมร่วมสมัย่”

  พิทักษิ์ เร่องรัศม่ 1

  ความห้ลากห้ลาย่ที่างช้่วภาพของปัระเที่ศลุ่มแม่น�ำล้านช้้าง-แม่โขง	2021	COP15

  อภินันท์ ปานเพชื่ร 3

	 	 การพัฒนาผลิติภัณ์ฑิ์เคร่�องปัระดับจากเศษผ้าที่อ	จังห้วัดอุติรดิติถ์	เพ่�อย่กระดับสินค้าที่้องถิ�นด้วย่

นวัติกรรมผลิติภัณ์ฑิ์

  ปิยะนุชื่ ไสยกิจ 5

	 	 การออกแบบเก้าอ่�เพ่�อปัรับเปัล่�ย่นห้น้าที่่�ใช้้สอย่ภาย่ในคอนโดมิเน่ย่ม

  ศศิกาญจน์ นารถโคษิา 7

Session 2 วัิทยาศาสตร์ชีีวัภาพและเกษตรศาสตร์
การปั้องกันการสูญเส่ย่สภาพของแอกโติไมโอซึ่ินธรรมช้าติิของปัลาที่ราย่แดง	ที่่�ผ่านการแช้่แข็ง 

และที่ำละลาย่ด้วย่เจลาติินไฮโดรไลเสติ	จากห้นังปัลาที่ราย่แดง

สกนวิัจน์ เก่�อเพชื่ร์แก้วิ 10

การพัฒนาผลิติภัณ์ฑิ์พานาคอติติ้าสูติรน�ำนมธัญพ่ช้ซึ่อสสับปัะรดภูเก็ติ

พัชื่ราวิดั่ จงไกรจักร 12

ปัระสิที่ธิภาพของสารเสริมสมุนไพรผสมเฮอร์บาที่็อบ-แกรนูล®	ในแม่สุกรและลูกสุกร

สุภาพร สมร้ป 16

การใช้้น�ำเล่�ย่งปัลานิลในการเพาะเล่�ย่งสาห้ร่าย่เติา	Spirogyra	ในระบบโรงเร่อน

วิราทิติย์ ดัลัสุจิติ 18

การติิดเช้่�อพย่าธิใบไม้ติับ	Opisthorchis viverrini	ในปัลาสร้อย่ขาว	(Henicorhynchus siamensis)	 

ในชุ้มช้นเส่�ย่งติ่อการแพร่ระบาดของพย่าธิในพ่�นที่่�ภาคเห้น่อติอนล่าง	ปัระเที่ศไที่ย่

จ่รศักดัิ� จำปาแก้วิ 20

การแย่กและคัดเล่อกย่่สติ์ไขมันสูงจากดินที่้องนาเพ่�อใช้้ผลิติไบโอด่เซึ่ล

นันท์นภัส เอมนิลั 22

แนวที่างการจดัการที่รพัย่ากรเกษติรติามห้ลกัเกษติรที่ฤษฎีใ่ห้ม่ของเกษติรกร	อ.เดมิบางนางบวช้	จ.สพุรรณ์บรุ่

สุนิษิา พุ่มมาลัา 24

การศ้กษาค่ากิจกรรมเอนไซึ่ม์เซึ่ลลูเลสของแบคที่่เร่ย่ย่่อย่สลาย่เซึ่ลลูโลสที่่�แย่กได้จากปั่าช้าย่เลน	 

ทีุ่่งโปัรงที่อง	จังห้วัดระย่อง

สิรภพ ดัิษิสุธรรม 26

แนวที่างการพัฒนาการผลิติข้าวขาวดอกมะลิ	105	ในอำเภอบัวให้ญ่	จังห้วัดนครราช้ส่มา

วิราภรณ์ บุญเคร่อ 28
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การพัฒนาสูติรน�ำมันมะคาเดเม่ย่ผสมน�ำมันงาข่�ม้อนและน�ำมันถั�วดาวอินคาที่่�ม่ความสมดุลของปัริมาณ์

กรดไขมันโอเมก้า	6:3

จิรัชื่ยา จัดัพลั 30

อิที่ธิพลของอัติราส่วนน�ำเสาวรสผสมฟักข้าว	ช้นิดและปัริมาณ์สารก่อเกิดโฟมที่่�เห้มาะสม	ติ่อคุณ์ภาพ

ของเคร่�องด่�มเสาวรสฟักข้าวก้�งสำเร็จรูปั

ธ่รวิัฒน์ เทพใจกาศ 32

ความสามารถในการรวมติัวสำห้รับลักษณ์ะผลผลิติ	องค์ปัระกอบผลผลิติ	และลักษณ์ะที่างการเกษติรใน

ข้าวโพดห้วานพิเศษสาย่พันธุ์อินเบรด	7	สาย่พันธุ์

กนกวิรรณ ทองคำ 34

สมบัติิของไขสบู่และการสกัดสารแกมม่า-โอไรซึ่านอลจากไขสบู่

ปานิดัา เกร่ยงก่รติิกุลั 36

คุณ์ค่าที่างโภช้นาการและสมบัติิเช้ิงห้น้าที่่�ของรำข้าวพ่�นถิ�นภาคใติ้

อมรรัติน์ ถนนแก้วิ 38

สมบัติิที่างเคม่-กาย่ภาพ	และปัระโย่ช้น์ติ่อสุขภาพของแปั้งข้าวโพดส่ม่วงและมันเที่ศส่ม่วง

อมรรัติน์ ถนนแก้วิ 40

การส่งเสริมการแปัรรูปัมะขามของเกษติรกรในอำเภอห้ล่มเก่า	จังห้วัดเพช้รบูรณ์์

เนติรนภา อาติวิงษิ์ 42

สภาพการผลิติทีุ่เร่ย่นและความติ้องการการส่งเสริมการใช้้ถ่านช้่วภาพในการปัรับปัรุงดิน 

ของเกษติรกรผู้ปัลูกทีุ่เร่ย่น	ในอำเภอลับแล	จังห้วัดอุติรดิติถ์

สุภาภรณ์ งาเน่ยม 44

แนวที่างส่งเสริมเพ่�อพัฒนาการดำเนินงานของวิสาห้กิจชุ้มช้น	อำเภอเม่อง	จังห้วัดช้ัย่ภูมิ

ศจ่ ประชื่าก้ลั 46

แนวที่างการส่งเสริมการผลิติส้มเข่ย่วห้วานติามมาติรฐานการปัฏิิบัติิที่างการเกษติรที่่�ด่ของเกษติรกร	

อำเภอทีุ่่งช้้าง	จังห้วัดน่าน

บรรเจิดั คำก๋อง 48

การใช้้เที่คโนโลย่่การผลิติลำไย่ของเกษติรกรอำเภอเช้่ย่งคำ	จังห้วัดพะเย่า

ไมติร่ กราบท้ลั 50

แนวที่างการส่งเสริมการผลิติกาแฟของเกษติรกรในอำเภอที่องผาภูมิ	จังห้วัดกาญจนบุร่

ข้นิษิฐา บุญคำมา 52

การส่งเสริมการผลิติข้าวโพดเล่�ย่งสัติว์ฤดูแล้งของเกษติรกร	ในจังห้วัดกำแพงเพช้ร

กิติติิกานติ์ ศร่ธิทอง 54

ผลของปัุ�ย่อินที่ร่ย่์อัดเม็ดร่วมกับปัุ�ย่เคม่ติ่อการเจริญเติิบโติและผลผลิติของพริกข่�ห้นูในกระถาง

อมรรัติน์ ชืุ่มทอง 56

การจัดการโซึ่่อุปัที่านสมุนไพรเพ่�อส่งออกไปัย่ังสห้ภาพยุ่โรปัด้วย่ติัวแบบ	SCOR	Model

ทัศวิรรณ รักมั�น 58
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Session 3 วัิทยาศาสตร์เค์มีและเภสัชี
การคัดแย่กและการจำแนกแบคที่่เร่ย่ผลิติพอลิไฮดรอกซึ่่อัลคาโนเอติจากน�ำเส่ย่สิ�งที่อ	จากบ้านพริก	

อำเภอควนขนุน	จังห้วัดพัที่ลุง	ปัระเที่ศไที่ย่

ธนาภรณ์ รักการ 61

ความสัมพันธ์ระห้ว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่่นที่่�ม่ขนาดเล็กกว่า	2.5	ไมครอน	กับความเข้มข้นของ

อนุภาคฝุ่่นที่่�ม่ขนาดเล็กกว่า	10	ไมครอนในพ่�นที่่�กรุงเที่พมห้านคร

ศิวิพันธุ์ ชื่้อินทร์ 63

การพัฒนาติัวดูดซึ่ับคอมโพสิติ	โคบอลติ์ไอรอน-เลเย่อร์ดับเบิลไฮดรอกไซึ่ด์และซึ่าพอไนติ์ 

เพ่�อกำจัดส่ย่้อมโรดาม่น	6จ่	และออเรนจ์	II

อาคิรา ลั่องลัอย 65

การผลิติไบโอด่เซึ่ลจากน�ำมันปัลาเห้ล่อที่ิ�งโดย่ใช้้แอลกอฮอล์ผสมระห้ว่างเอที่านอลและเมที่านอล

พัทธรวิดั่ บุญเพ็ชื่ร 67

ปัระสิที่ธิภาพการดูดซึ่ับส่ร่แอกที่่ฟ	crimson	(HE-SL)	ของถ่านกัมมันติ์จากกากกาแฟที่่�จัดเติร่ย่ม	โดย่ใช้้

ความร้อนจากไมโครเวฟร่วมกับการกระติุ้นด้วย่โซึ่เด่ย่มคลอไรด์

สุริยะกิจ ย่อมม่ 69

Session 4 ฟิิสิกส์ศึกษา ฟิิสิกส์ประยุกต์และวัิศวักรรมศาสตร์
การควบคุมอุปักรณ์์ไฟฟ้าและระบบแจ้งเติ่อนการบุกรุกบ้านผ่านโพรโที่คอล	MQTT

พิสิทธิ วิิสุทธิเมธ่กร 72

ปัระสิที่ธิภาพระบบบำบัดน�ำเส่ย่ติ้นแบบสำห้รับเร่อและแพในปัระเที่ศไที่ย่

ประกฤติิ วิิชื่ัย 74

การพัฒนาติ้นแบบหุ้่นย่นติ์ติัดห้ญ้าอัติโนมัติิ

เริงวิุฒิ ชื่้เม่อง 76

การปัระเมินคุณ์ลักษณ์ะของวัสดุสปัันบอนด์สำห้รับใช้้ที่ำห้น้ากากอนามัย่

ธัญสิน่ ยอดัเอ่ยดั 78

การปัระเมินคุณ์ลักษณ์ะที่างฟิสิกส์ของวัสดุที่่�ใช้้ที่ำแผ่นกรองของห้น้ากากอนามัย่
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การพัฒนาผลสัมฤที่ธิ�การเร่ย่นของนักเร่ย่นช้ั�นปัระถมศ้กษาปัีที่่�	5	ด้านการแก้โจที่ย่์ปััญห้าคณ์ิติศาสติร์ 

ด้วย่เที่คนิค	Know	Want	Condition	(KWC)	ร่วมกับเที่คนิค	Think-Pair-Share

สุพัติรา ศร่วิิไลั 186

การบริห้ารระบบสารสนเที่ศของสถานศ้กษา	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษาปัระถมศ้กษาภูเก็ติ

น้ร่น นุก้ลั 188

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจที่ย่์ปััญห้าคณ์ิติศาสติร์	เร่�อง	สมการกำลังสองติัวแปัรเด่ย่ว	 

ของนักเร่ย่นระดับช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	โดย่ใช้้กลวิธ่	STAR	ร่วมกับผังกราฟิก

กานติ์พิชื่ชื่า เเซ่่ติั�ง 190

การบริห้ารศูนย่์ความเปั็นเลิศที่างการอาช้่วศ้กษาในศติวรรษที่่�	21	ของวิที่ย่าลัย่อาช้่วศ้กษา 

ในกรุงเที่พมห้านคร

นิภัทรา ส้งภิไลัย์ 192

การพัฒนาคู่ม่อผู้ปักครองในการส่งเสริมการจัดการศ้กษาสำห้รับเด็กปัฐมวัย่ในโรงเร่ย่น 

เคร่อข่าย่ที่่าช้นะ	2	สังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษาปัระถมศ้กษาสุราษฎีร์ธาน่	เขติ	2

ณัฐนนท์ จันทรพิทักษิ์ 194

การพัฒนาห้ลักสูติรฝ่ึกอบรมออนไลน์เพ่�อเสริมสร้างที่ักษะการโค้ช้สำห้รับนักศ้กษาวิช้าช้่พครู

นิสสรณ์ บำเพ็ญ 196

การพฒันารปูัแบบการจัดการเรย่่นรูโ้ดย่ใช้้ปััญห้าเป็ันฐานร่วมกับส่�อสังคมออนไลน์	เร่�อง	การรูเ้ท่ี่าที่นัส่�อดจิทิี่ลั	 

เพ่�อส่งเสริมที่ักษะด้านสารสนเที่ศ	ส่�อและเที่คโนโลย่่	สำห้รับนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3

สุดัารัติน์ วิงศ์ยศ 198
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การศ้กษาแบบจําลองที่างความคิดของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	เร่�อง	ปัรากฏิการณ์์ที่่�เกิดจาก 

ปัฏิิสัมพันธ์ระห้ว่างดวงอาที่ิติย่์	โลก	และดวงจันที่ร์

วิรางคณา ข้อบข้ำ 200

การสำรวจสมรรถนะการแก้ปััญห้าแบบร่วมม่อรวมพลังของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	ในราย่วิช้าเคม่

ไพฑู้รย์ กุมภาพันธ์ 202

แนวที่างในการบริห้ารงานวิช้าการของโรงเร่ย่น	ในสังกัดสำนักงานเขติพ่�นที่่�การศ้กษามัธย่มศ้กษาสิงห้์บุร่	

อ่างที่องในศติวรรษที่่�	21

วิิรมณ ป้�นงาม 204

เจติคติิและผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ย่นวิช้าคณ์ิติศาสติร์	โดย่ใช้้เที่คนิค	STAD	ร่วมกับแบบฝ่ึกที่ักษะ	 

ของนักเร่ย่นช้ั�นปัระถมศ้กษาปัีที่่�	3

ศศิวิิมลั แทนดั้วิง 206

Session 8 มนุษยศาสตร์
บที่ความอัติลักษณ์์ภาคใติ้ในรวมเร่�องสั�นคล่�นที่ะเลใติ้

ธนัญญา แซ่่วิ่อง 209

การพัฒนาแบบฝ่ึกออกเส่ย่งพย่ัญช้นะและสระภาษาอังกฤษติามห้ลักสัที่ศาสติร์	สำห้รับนักเร่ย่นระดับ

มัธย่มศ้กษาติอนติ้น

สุนิสา โส๊ะอุ 213

เร่�องเล่าโนรากับการพัฒนาส่�อที่างวัฒนธรรมในรูปัแบบห้นังส่อนำเที่่�ย่วติามรอย่โนรา

ร่�นฤทัย รอดัสุวิรรณ 215

บที่บาที่ของเร่�องเล่าศาสนบุคคลในคริสติ์ศาสนานิกาย่โรมันคาที่อลิกในนิติย่สารอุดมศานติ์

อติิวิิชื่ญ์ เซ่่�ยงคิ�วิ 217

การปัระเมินตินเองของนิสิติระดับปัริญญาบัณ์ฑิิติช้าวไที่ย่เก่�ย่วกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษ:	 

จากการรับรู้สู่การพัฒนา

ข้วิัญจิติติ์ สุวิรรณนพรัติน์ 219

การสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในการพัฒนานักศ้กษาที่่�ม่ความสามารถที่างภาษาอังกฤษในระดับติ�ำ 

ในราย่วิช้าภาษาอังกฤษที่ั�วไปั

อนันติ์ แสวิงดัิษิฐ์ 221

การศ้กษาเปัร่ย่บเที่่ย่บกลวิธ่การติั�งช้่�อละครแนวช้าย่รักช้าย่ของปัระเที่ศไที่ย่และปัระเที่ศญ่�ปัุ่น

คุณัชื่ญ์ สมชื่นะกิจ 222

Session 9 สังค์มศาสตร์
แรงจูงใจปััจจัย่ด้งของนักที่่องเท่ี่�ย่วกลุ่มดิจิที่ัลนอแมด	(Digital	Nomad)	ที่่�เดินที่างมาเย่่อน 

จังห้วัดเช่้ย่งให้ม่

อัชื่ฌา รัตินโอภาส 225
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แนวที่างการเพิ�มปัระสิที่ธิภาพในการปั้องกันอาช้ญากรรมแรงงานข้ามช้าติิ	ในพ่�นที่่�ปัากเกร็ด	 

จังห้วัดนนที่บุร่

วิสันติ์ ชื่้ศร่ 227

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ขององค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�นในการส่งเสริมและพัฒนาการที่่องเที่่�ย่ว 

ในเขติเม่องเก่าสงขลา

ธ่รยุทธ ป้กษิา 229

การศ้กษาและพัฒนาความปัลอดภัย่ด้านอาห้ารโครงการอาห้ารกลางวันนักเร่ย่น	ในโรงเร่ย่นสาธิติ	 

มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏิเช้่ย่งราย่

กนกวิรรณ ปลัาศิลัา 231

การพัฒนาติัวช้่�วัดคุณ์ภาพบริการของฝ่่าย่ใบอนุญาติขับรถ	สำนักงานขนส่งจังห้วัดสงขลา

ทวินธง ครุฑูจ้อน 233

การพัฒนาเคร่�องม่อเพ่�อการปัระเมินระดับความพร้อมของชุ้มช้นที่่องเที่่�ย่วในการให้้บริการอาห้ารที่้องถิ�น	 

เพ่�อส่งเสริมการที่่องเที่่�ย่วเช้ิงอาห้าร

เมลัิสสา ยอดัข้ยัน 235

การเปัรย่่บเท่ี่ย่บแรงจงูใจในการปัฏิบัิติงิานระห้ว่างข้าราช้การกบัพนกังาน:	กรณ่์ศก้ษาเที่ศบาลติำบลห้้วย่ย่าง	

อำเภอคอนสาร	จงัห้วดัช้ยั่ภมูิ

ณัฏิฐญาณ่ จันทพลัาบ้รณ์ 237

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้องกับการคุ้มครองสิที่ธิเย่่ย่วย่าครอบครัวของเห้ย่่�อผู้สูญห้าย่ในปัระเที่ศไที่ย่

ธันยพร ปานแก้วิ 239

ความเปั็นอิสระที่างการคลังในด้านการจัดเก็บราย่ได้ขององค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�นในพ่�นที่่�เขติพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ	(SEZs):	กรณ์่ศ้กษาเที่ศบาลติำบลแม่สาย่	จังห้วัดเช้่ย่งราย่

ไททัศน์ มาลัา 241

ข้อจำกัดของกฎีห้มาย่ย่าเสพติิดกับการแก้ปััญห้าโดย่การบำบัดฟ้�นฟูผู้กระที่ำความผิด

ยุทธชื่ัย ดั้วิงสวิัสดัิ� 243

มาติรการในการควบคุมธุรกิจ	Food	Delivery	(ในกรณ์่การควบคุมการขนส่งที่างถนน)

ศรัณย์ภัทร สอติั�ง 245

ความติ้องการจำเปั็นในการพัฒนาตินเองของการเปั็นนักเล่าเร่�องชุ้มช้นส่�อสังคมและแพลติฟอร์มออนไลน์	 

กรณ์่ศ้กษา	ชุ้มช้นคลองให้ญ่	อำเภอติะโห้มด	จังห้วัดพัที่ลุง

บัณฑูิติ ทองสงฆ์์ 247

ปััญห้าการแจ้งความปัระสงค์ในการชุ้มนุมติามบที่บัญญัติิกฎีห้มาย่การชุ้มนุมสาธารณ์ะ

ณัฐภัทร แซ่่โลั่ 249

การกำกับดูแลองค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�นติามอำนาจและห้น้าที่่�ของนาย่อำเภอ

ภ้ริทัติ กอลัาบันหลัง 251

การบูรณ์าการการดำเนินงานเพ่�อสร้างกลไกการม่ส่วนร่วมในการแก้ไขปััญห้าความย่ากจน	 

ในจังห้วัดพัที่ลุง

ทิพย์ทิวิา สัมพันธมิติร 253
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ปััญห้าที่างกฎีห้มาย่เก่�ย่วกับการขอรับบริจาคผ่านส่�อสังคมออนไลน์

พัชื่ราภรณ์ เร่องเพ็ง 255

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ควบคุมการกลั�นแกล้งที่างส่�อสังคมออนไลน์

ปุณฑูริก เกิดัทิพย์ 257

แนวที่างการร้องทีุ่กข์ให้ม่ของที่ห้าร

ฟิาร่ดั เหย็มโน้ง 259

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ในการควบคุมนาย่ห้น้าอสังห้าริมที่รัพย่์

สรวิิชื่ญ์ ติะเอ 261

มาติรการที่างกฎีห้มาย่ช้่วย่เห้ล่อเบ่�องติ้นแก่ผู้ได้รับความเส่ย่ห้าย่จากการรับบริการที่างการแพที่ย่์

สาริธร สวิัสดั่รักษิา 263

Session 10 บริหารธุุรกิจและเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห้์ติ้นทีุ่นและผลติอบแที่นการปัลูกข้าวไร่ของเกษติรกรในพ่�นที่่�อำเภอเค่ย่นซึ่า	 

จังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

เปรมกมลั ปิยะทัติ 266

พฤติกิรรมการใช้้บรกิาร	ธ.ก.ส.	A-mobile	ของลูกค้าธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	(ธ.ก.ส.)	

จังห้วัดกำแพงเพช้ร

ปวิิติรา บุญเนรมิติร 268

การใช้้สารสนเที่ศที่างการบัญช้่เพ่�อความได้เปัร่ย่บที่างการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

กมลันันท์ ชื่่วิรัตินาโชื่ติิ 270

การย่อมรับการใช้้เที่คโนโลย่่คลาวด์คอมพิวติิ�งในห้น่วย่งานภาครัฐไที่ย่

ฐปนัท ศร่เพชื่ร 272

ปัระเมินการจัดการที่างเศรษฐกิจและสาธารณ์สุขของปัระเที่ศกลุ่มอาเซึ่่ย่นช้่วงวิกฤติิการระบาดของ 

เช้่�อไวรัสโควิด-19ด้วย่วิธ่วิเคราะห้์	TOPSIS

อับดัุลัฮ์ากิม มะดั่เยาะ 274

ผลกระที่บจากการแพร่ระบาดของโรคติิดเช้่�อไวรัสโคโรน่า	(COVID-19)	ติ่อธุรกิจขนส่งในจังห้วัดกระบ่�

ใยฟิ้า ติระก้ลัสันติิ 276

ปััจจัย่ที่างการเงินและความเส่�ย่งของอัติราการขย่าย่ติัวที่างเศรษฐกิจ

ปุญญิศา รัตินคำ 278

แนวที่างในการเพิ�มย่อดขาย่ปัระกันคุ้มครองวงเงินสินเช้่�อที่่�อยู่่อาศัย่	กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารออมสิน	 

สาขาถนนพูนผล	จังห้วัดภูเก็ติ

รติิพร บางรักษิ์ 280

ผลกระที่บของอุติสาห้กรรมในปัระเที่ศไที่ย่ห้ลังถูกติัดสิที่ธิพิเศษที่างภาษ่(GSP)

ณัชื่พลั นาคนาม 282

การย่อมรับอำนาจการบังคับบัญช้าและศักย่ภาพการบริห้ารงานของ	ข้าราช้การติำรวจห้ญิง 

ในสังกัดติำรวจภูธรจังห้วัดสงขลา

วิัชื่ริณ่ ดัาราชื่าติิ 284
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Session 11 นวััตกรรมสังค์ม
การพัฒนาเคร่�องปัอกเปัล่อกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบม่อห้มุน

  สุพัติรา กฤษิวิัฒนากรณ์ 287

	 	 นวัติกรรมการวัดเปัอร์เซึ่็นติ์เน่�อย่าง	พร้อมแอปัพลิเคช้ันเพ่�อคำนวณ์ราย่ได้อัติโนมัติิ	บนสมาร์ที่โฟน	

สำห้รับเกษติรกรช้าวสวนย่างพารา

  ชื่ยานันท์ ชื่บาพฤกษิ์ 288

	 	 โครงการออกแบบที่่�นั�งพับเก็บได้สำห้รับนั�งที่ำสวนบนระเบ่ย่งในที่่�อยู่่อาศัย่ปัระเภที่คอนโดมิเน่ย่ม

  ศศินันท์ คิรินทร์รัตินะ 290

การนำำาเสนำอผลังานำวิิจัยภาคโปสเตอร์ POSTER PRESENTATIONS

Session 1 ผลงานสร้างสรรค์์
การพัฒนาที่ำนองดนติร่ปัระกอบโนราโรงครู	(The	Melody	Development	of	Nora	Rong	Khru)

อภินันท์ รักนิ�ม 294

ผลิติภัณ์ฑิ์แฟช้ั�นไลฟ์สไติล์จากการพัฒนาเส้นใย่ดาห้ลา

นภท์ชื่นก ข้วิัญสง่า 296

การสร้างสรรค์ผลิติภัณ์ฑิ์แฟช้ั�นไลฟ์สไติล์เพ่�อส่งเสริมการที่่องเที่่�ย่ววิถ่วัฒนธรรม	 

ย่่านเม่องเก่า	จังห้วัดสงขลา

ณัฐชื่นา นวิลัยัง 298

บที่เพลงรองเง็งสำห้รับก่ติาร์คลาสสิค:	มาร่ย่าลัน	เบิรซึ่ามา

ปร่ชื่า กุลัติัน 300

รสช้าติิ	ส่สัน	พ่�นถิ�นปัักษ์ใติ้ของฉัน

วิรัญญา แก้วิใจจง 302

ความเปั็นเอกภาพในธรรมช้าติิ

จณิสรา ระเมาะ 304

ปัันสุข

ณัฐพลั สุริพงศ์ 306

จิติภาพแห้่งติน

พ่รพัฒน์ เย็นใจ 308

สังคมเม่อง

สิทธิกิติย์ สุดัเจริญ 310

ความรัก	ความอบอุ่น	ในครอบครัว

เสาวิลัักษิณ์ ปาติังติะโร 312

วัติถุสะที่้อนช้่วิติ

อิสรชื่ัย ไชื่ยรัติน์ 314

ความทีุ่กข์จากผลกรรม

นฤดัลัย์ วิรรณทอง 316
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จิติรกรรมไที่ย่แนวปัระเพณ์่ชุ้ดภาพสะที่้อนปัริศนาธรรมกาย่นคร	:	การสร้างงานจิติรกรรมไที่ย่ในรูปัแบบ 

แนวปัระเพณ์่	กรณ์่การผลิติผลงานสร้างสรรค์จากวรรณ์กรรมศาสนาปัักษ์ใติ้

วิสวิัติติิ� ริยาพันธ์ 318

การสร้างสรรค์เพลงติับนางวาสิฏิฐ่

ศรัทธา จันทมณ่โชื่ติิ 320

Session 2 วัิทยาศาสตร์ชีีวัภาพและเกษตรศาสตร์ 
สภาวะที่่�เห้มาะสมในการสกัดสารปัระกอบฟีนอลิกที่่�ม่ฤที่ธิ�การติ้านอนุมูลอิสระจากใบติะลิงปัลิง	 

(Averrhoa bilimbi)

สกนวิัจน์ เก่�อเพชื่ร์แก้วิ 323

ผลของระย่ะปัลูกและจำนวนติ้นติ่อห้ลุมที่่�ม่ติ่อผลผลิติและคุณ์ภาพผลผลิติของข้าวโพดข้าวเห้น่ย่ว 

พันธ์ุเที่่ย่นสุโขที่ัย่	1	ที่่�ปัลูกในดินนาจังห้วัดพัที่ลุง

จติุพร ไกรถาวิร 325

การเพิ�มผลผลิติข้าวนาห้ว่านน�ำติมภาย่ใติ้การจัดการปัุ�ย่ในชุ้ดดินพัที่ลุง

จติุพร ไกรถาวิร 327

ปััจจัย่ที่่�ม่ผลติ่อการติัดสินใจปัลูกกล้วย่ห้อมที่องของสมาช้ิก	สห้กรณ์์การเกษติรบ้านลาดจำกัด	 

จังห้วัดเพช้รบุร่

กนกกาญจน์ ศศิวิิมลัฤทธิ� 329

ผลของ	LED	ติ่อการสะสมของสารออกฤที่ธิ�ที่างช้่วภาพในไมโครกร่นกระเจ่�ย่บแดง

ติร่เนติร เกลั่�ยงแก้วิ 331

การเปัล่�ย่นแปัลงกิจกรรมการติ้านอนุมูลอิสระและสมบัติิที่างเคม่ของผลิติภัณ์ฑิ์กะปัิปัลา	 

ที่่�ผลิติจากปัลาสลาดในระห้ว่างกระบวนการผลิติ

ภัคธ่รา ศร่โภคา 333

การสำรวจและศ้กษาลักษณ์ะสัณ์ฐานวิที่ย่าบางปัระการของทีุ่เร่ย่นพ่�นบ้านในพ่�นที่่�ติำบลครน	 

อำเภอสว่	จังห้วัดชุ้มพร

สุภาภรณ์ บัวิมาศ 335

กิจกรรมการติ้านออกซึ่ิเดช้ัน	ฤที่ธิ�ติ้านจุลช้่พ	ฤที่ธิ�ลดระดับน�ำติาลในเล่อด	และกิจกรรมการย่ับย่ั�ง 

เอนไซึ่ม์ไที่โรซึ่ิเนสของสารสกัดจากเปัล่อกถั�วดาวอินคา	(Plukenetia	volubilis	L.)

อาทิติติยา ทวินทอง 337

การปัรับปัรุงกระบวนการผลิติพริกปั่นจากพริกสดเพ่�อย่่ดอายุ่การเก็บรักษา	โดย่ใช้้เที่คโนโลย่่เฮอร์เดิล	 

(Hurdle	Technology)

อาทิติติยา ทวินทอง 339

จุลกาย่วิภาคศาสติร์ของผิวห้นังของเข่ย่ดงูเกาะเติ่า	Ichthyophis kohtaoensis	Taylor,	1960

อัคน่ ผิวิหอม 341

โครงสร้างที่างจุลกาย่วิภาคของอัณ์ฑิะของติุ�กแกบ้าน	Gekko gecko

อัคน่ ผิวิหอม 343
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แนวที่างการจัดการการผลิติแติงโมติามมาติรฐานการปัฏิิบัติิที่างการเกษติรที่่�ด่ของเกษติรกร	 

อำเภอห้าดสำราญ	จังห้วัดติรัง

จันจิรา ข้ันเงิน 345

การพัฒนาผลิติภัณ์ฑิ์ปัลาเส้นอบกรอบเสริมข้าวสังข์ห้ย่ด

ภัคธ่รา ศร่โภคา 347

ศ้กษาความติ้องการการผลิติและพัฒนาแห้ล่งเร่ย่นรู้สวนทีุ่เร่ย่นอินที่ร่ย่์	ออนไลน์แบบม่ส่วนร่วม

สุมิติร คุณเจติน์ 349

การสำรวจพรรณ์ปัลาในคลองที่อน	ติำบลทีุ่่งลาน	อำเภอคลองห้อย่โข่ง	จังห้วัดสงขลา

ศรัณย์ รักษิาพราหมณ์ 351

การศ้กษาแนวที่างการผลิติสารเมลาโที่นินจากจุลินที่ร่ย่์	และการใช้้ปัระโย่ช้น์เพ่�อส่งเสริม 

การเจริญเติิบโติของพ่ช้ในสภาพแวดล้อมที่่�ไม่เห้มาะสม

นัยเนติร เจริญสันติิ ทานากะ 353

คุณ์สมบัติิพร่ไบโอติิกเบ่�องติ้นของโอลิโกแซึ่็กคาไรด์จากเห้็ดนางฟ้าและเห้็ดนางรม

อัจฉรา เพิ�ม 355

ปััจจัย่ที่่�ม่ผลติ่อความเข้มแข็งของศูนย่์ข้าวชุ้มช้นบ้านห้ัวทีุ่่ง	ติำบลที่่าผา	อำเภอบ้านโปั่งจังห้วัดราช้บุร่

วิ่รวิรรณ อุดัมธรรมรักษิ์ 357

การคัดเล่อกและผลของอาห้ารเล่�ย่งเช้่�อติ่อการปัระเมินเช้ิงคุณ์ภาพของการละลาย่ฟอสเฟติ 

โดย่แบคที่่เร่ย่ไอโซึ่เลติ	B56	ที่่�ได้จากติัวอย่่างที่างที่ะเล

สมรักษิ์ พันธ์ผลั 359

การพัฒนาเคร่�องห้มาย่	ILP	จากย่่นในกระบวนการสังเคราะห้์แปั้งเพ่�อศ้กษาความห้ลากห้ลาย่ 

ในมันสำปัะห้ลัง

วิิภาวิ่ ชื่ั�นโรจน์ 361

การจัดการดินเพ่�อการผลิติข้าวโพดฝ่ักอ่อนในระบบเกษติรอินที่ร่ย่์ในกลุ่มดินเห้น่ย่ว

รมิดัา ข้ันติร่กรม 363

ผลของการใช้้น�ำน้�งปัลาเปั็นแห้ล่งโปัรติ่นที่ดแที่นโปัรติ่นจากปัลาปั่นในอาห้าร	ติ่อการเจริญเติิบโติ 

และองค์ปัระกอบที่างเคม่ของปัลานิลแดงที่ะเล

วิัฒนา วิัฒนกุลั 365

การสะสมคาโรที่่นอย่ด์และการแสดงออกของย่่นที่่�เก่�ย่วข้องกับกระบวนการสังเคราะห้์คาโรที่่นอย่ด์ 

ในระห้ว่างการเจริญเติิบโติและการสุกของผลส้มจุก

นพรัติน์ ทัดัมาลัา 367

ศ้กษาการจัดการดินเพ่�อการผลิติกระเที่่ย่มระบบเกษติรอินที่ร่ย่์กลุ่มดินที่ราย่

สรัตินา เสนาะ 369

การวิเคราะห้์ลำดับนิวคล่โอไที่ด์ของพลาสมิดช้นิดให้ม่	pLP2.5-11	และ	pLP3.0-4	 

จากแบคที่่เร่ย่	Lactobacillus plantarum	WP72/27

ศุภชื่ัย นิติิพันธ์ 371
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การติรวจสอบย่่นติ้านที่านโรคไห้ม้	Pi 5 และย่่นติ้านที่านโรคขอบใบแห้้ง	Xa21	โดย่ใช้้เคร่�องห้มาย่ 

โมเลกุลแบบ	singleplex	PCR	และ	duplex	PCR

เกษิศิรินทร์ รัทจร 373

ผลของโปัรติ่นไฮโดรไลเซึ่ที่จากน�ำน้�งปัลาในอาห้ารติ่อการเจริญเติิบโติ	และองค์ปัระกอบ 

ที่างโภช้นาการของปัลานิล

อุไรวิรรณ วิัฒนกุลั 375

Session 3 วัิทยาศาสตร์เค์มีและเภสัชี

การคัดเลอ่กและการจำแนกเอนเที่อโรแบคเติอร์สาย่พันธุใ์ห้ม่ที่่�สามารถลดสเ่บสิคเรด	9	ได้จากน�ำเสย่่สิ�งที่อ

ธนาภรณ์ รักการ 378

การคัดกรองศักย่ภาพของสารออกฤที่ธิ�ในสมุนไพรไที่ย่บางช้นิดติ่อการย่ับย่ั�งการที่ำงาน	ของโปัรติ่น 

เอ็นเอสพ่	15	ของโรคโควิด	19	ด้วย่เที่คนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ�ง

พนิติา ก้งซุ่่น 380

ฤที่ธิ�ต้ิานอนุมลูอสิระและฤที่ธิ�ต้ิานเบาห้วานของเกนไมฉะจากข้าวที่่�เพาะปัลูกในสามจังห้วัดช้าย่แดนภาคใต้ิ	

(Antioxidative	and	antidiabetic	properties	of	Genmaicha	from	Southern	rice	varieties)

วิ่รยา คุ้มเม่อง 382

การปัระยุ่กติ์ใช้้ขั�วไฟฟ้ากราฟีนช้นิดพิมพ์สกร่นสำห้รับการวิเคราะห้์กรดซึ่าลิไซึ่ลิกด้วย่เที่คนิคโวลเที่มเมที่ร่

สุดัารัติน์ พิทักษิ์รัติน์ 384

In	silico	screening	of	potential	inhibitor	from	Andrographis	paniculate	constituents	 

against	three	targets	of	SARS-CoV-2:	Main	protease,	Spike	protein	and	Nsp15

พนิติา ก้งซุ่่น 386

ปัริมาณ์ฟีนอลิกรวม	ฤที่ธิ�ติ้านออกซึ่ิเดช้ัน	และฤที่ธิ�ติ้านเอนไซึ่ม์ไที่โรซึ่ิเนสของสารสกัดใบช้ะมวง

ปริชื่าติิ เทพทอง 388

Adsorption	capacity	of	Hydrogen	Sulfide	in	Biogas	using	Nipa	palm	fronds	charcoal	 

as	an	adsorbent

ทัณฑูิกา เจริญลัาภ 390

แผ่นปัิดแผลจากย่างธรรมช้าติิอิพอกไซึ่ด์	(EPOXIDIZED	NATURAL	RUBBER	WOUND	DRESSING)

สรวิิศ เพ็ชื่รข้ำ 392

ฤที่ธิ�ติ้านออกซึ่ิเดช้ันของสารที่่�ผลิติจากราเอนโดไฟที่์	sal3	ที่่�แย่กได้จากใบจอกหู้ห้นู

วิรรณฤดั่ หิรัญรัติน์ 394

การวิเคราะห้์ติะกั�วด้วย่เที่คนิคที่างสเปักโที่รโฟโติเมที่ร่เช้ิงอนุพันธ์

อภิญญา นวิคุณ 395

ปัระสิที่ธิภาพของติัวเร่งปัฏิิกิริย่าช้นิดซึ่ิลเวอร์-แมงกาน่สบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน	 

สำห้รับขั�วแคโที่ดภาย่ในเซึ่ลล์เช้่�อเพลิงแอลคาไลน์แบบไม่ม่เมมเบรนจากน�ำติาลโตินด

กันทรากร สุวิรรณรักษิา 397
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การวิเคราะห้์ปัริมาณ์ฟีนอลิก	ฟลาโวนอย่ด์ที่ั�งห้มด	ฤที่ธิ�ติ้านอนุมูลอิสระและปัระสิที่ธิภาพ	ในการย่ับย่ั�ง 

เอนไซึ่ม์ไที่โรซึ่ิเนสของสารสกัดเปัล่อกกล้วย่ห้อมที่อง	เพ่�อกักเก็บด้วย่อนุภาคไลโปัโซึ่ม

วิัชื่ราภรณ์ ทาหาร 399

Session 4 ฟิิสิกส์ศึกษา ฟิิสิกส์ประยุกต์และวัิศวักรรมศาสตร์
จลนพลศาสติร์การอบแห้้งอินที่ผลัม

มาร่นา มะหนิ 402

การศ้กษาคุณ์ลักษณ์ะของเที่อร์โมลูมิเนสเซึ่นซึ่์ของแร่โที่แพซึ่ที่่�ฉาย่ด้วย่รังส่แกมมา

สิริพร อังก้รรัติน์ อุยสุย 404

Aerosol	optical	depth	observed	during	a	year	at	a	site	in	Bangkok

จักร่ ใบมะหาดั 406

Session 5 ค์ณิิตศาสตร์และค์อมพิวัเตอร์ 
การที่ดสอบและวิเคราะห้์ปัระสิที่ธิภาพราย่การเปัล่�ย่นแปัลงฐานข้อมูลบนระบบการที่ำสำเนา 

แบบสติร่มมิงด้วย่	PostgreSQL

โชื่ติิธรรม ธารรักษิ์ 409

แบบจำลองที่างคณ์ิติศาสติร์ปัระมาณ์ค่าปัระสิที่ธิภาพการที่ำสำเนา	PostgreSQL	สติร่มมิง 

บน	Single	Board

โชื่ติิธรรม ธารรักษิ์ 411

การพัฒนาแอปัพลิเคช้ันเพ่�อส่งเสริมการที่่องเที่่�ย่วเช้ิงปัระวัติิศาสติร์	สำห้รับอนุสาวร่ย่์ที่้าวสุรนาร่	 

จังห้วัดนครราช้ส่มา	ด้วย่ส่�อเที่คโนโลย่่การเร่ย่นรู้แบบเสม่อนจริง

อมรชื่ัย ใจซ่่�อกุลั 413

พฤติิกรรมการใช้้เวลาว่างของนิสิติระดับปัริญญาติร่	คณ์ะวิที่ย่าศาสติร์	มห้าวิที่ย่าลัย่บูรพา

ปร่ยารัติน์ นาคสุวิรรณ์ 415

การคาดการณ์์การสำเร็จการศ้กษาระดับปัริญญาติร่ด้วย่	K-Nearest	Neighbors	ของนักศ้กษา 

ห้ลักสูติรครุศาสติรบัณ์ฑิิติ	สาขาวิช้าคณ์ิติศาสติร์	คณ์ะครุศาสติร์	มห้าวิที่ย่าลัย่ราช้ภัฏินครศร่ธรรมราช้

ศักรินทร์ เพ่ยรจัดั 417

แอปัพลิเคช้ันคิดแอที่พร่สคูล

นลัิน่ อินทมะโน 419

การพัฒนาความสามารถในการใช้้ติัวแบบเช้ิงคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	เร่�อง	การแก้ 

โจที่ย่์ปััญห้าโดย่ใช้้ระบบสมการเช้ิงเส้นสองติัวแปัรด้วย่การจัดการเร่ย่นรู้	โดย่ใช้้สมองเปั็นฐาน	(BBL)	 

ร่วมกับเที่คนิค	KWDL

สโรชื่า เม่องมุสิก 421

เกมอาร์พ่จ่	2	มิติิ	“ดันเจ่�ย่นผจญภัย่”

วิงศพัทธ์ ชืุ่่มชื่่�น 423

ระบบจัดการธนาคารโรงเร่ย่นธรรมโฆสิติ

นลัิน่ อินทมะโน 425

ติ้นแบบของแอปัพลิเคช้ันให้้คำแนะนำเพ่�อการควบคุมแคลอร่�ส่วนบุคคล

อรยา ปร่ชื่าพานิชื่ 427
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ต้ินแบบของเวบ็แอปัพลเิคช้นัเพ่�อการวเิคราะห์้สารสนเที่ศการใช้้งานอนิเที่อร์เน็ติ	 

กรณ์ศ่ก้ษา:	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่กัษณิ์

อรยา ปร่ชื่าพานิชื่ 429

ระบบจัดการการให้้คำปัร้กษาโครงงาน

ดัินาถ หลัำสุบ 431

Session 6 วัิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผลการสำรวจการจัดการสุขาภิบาลสิ�งแวดล้อมร้านร่ไซึ่เคิลขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์ในภาคใติ้	ปัระเที่ศไที่ย่

โสมศิริ เดัชื่ารัติน์ 434

การม่ส่วนร่วมและการจัดการมูลฝ่อย่ติิดเช้่�อขององค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�น	จังห้วัดพัที่ลุง

โสมศิริ เดัชื่ารัติน์ 436

เปัร่ย่บเที่่ย่บความเคร่ย่ดจากการที่ำงานของอาสาสมัครสาธารณ์สุขในช้่วงสถานการณ์์โควิด–19

ณัฏิฐ์นร่ โยมา 438

การวิเคราะห้์ความเส่�ย่งในการเกิดอุบัติิเห้ติุจากการที่ำงานของพนักงานที่ำสวน	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	 

วิที่ย่าเขติพัที่ลุง

ธิติิมา สงข้ลัา 440

ความปัลอดภัย่ในการที่ำงานและการจัดการความปัลอดภัย่ของห้้องปัฏิิบัติิการในมห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์	 

วิที่ย่าเขติพัที่ลุง

ธิติิมา สงข้ลัา 442

ความน่าเช้่�อถ่อของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเน่�อเห้ย่่ย่ดและงอเข่า	และการที่ดสอบการลุกข้�นย่่น 

5	ครั�ง	ในผู้สูงอายุ่ที่่�ม่ภาวะข้อเข่าเส่�อม	2	ข้าง

นิภาพร พวิงมาลัา 444

ศ้กษาระดับความเคร่ย่ดในนิสิติสาขาอาช้่วอนามัย่และความ	ปัลอดภัย่จากการเร่ย่นออนไลน์ยุ่คโควิด-19

ณัฏิฐ์นร่ โยมา 446

การที่บที่วนวรรณ์กรรมอย่่างม่ขอบเขติ:	แนวคิดและคำจำกัดความของการฟ้�นห้าย่ที่างจิติใจในผู้ปั่วย่จิติเภที่

จุฑูารัติน์ ทองสลัับ 448

การรับรู้ความเส่�ย่งและพฤติิกรรมความปัลอดภัย่ในการที่ำงานของคนกร่ดย่างพารา	:	กรณ์่ศ้กษา	ห้มู่	1ติำบลติะ

โละ	อำเภอย่ะห้ริ�ง	จังห้วัดปััติติาน่

สุธ่ร์ อินทร์รักษิา 450

ความรู้และพฤติิกรรมเส่�ย่งติ่อการติิดเช้่�อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	กรณ์่ศ้กษา	:	ผู้ปัระกอบการร้านค้าใน

ติลาดสด	อำเภอเบติง	จังห้วัดย่ะลา

สุธ่ร์ อินทร์รักษิา 452

แรงสนับสนุนระดับชุ้มช้นกับผู้ปั่วย่ความดันโลห้ิติสูงที่่�ม่ภาวะควบคุมค่าระดับความดันโลห้ิติไม่ได้	 

ในช้่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้่�อไวรัสโคโรน่า	2019	ในเขติพ่�นที่่�รับผิดช้อบของ	 

โรงพย่าบาลจุฬาภรณ์์	อำเภอจุฬาภรณ์์	จังห้วัดนครศร่ธรรมราช้

ธัญรัติน์ รัตินะ 454
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ผลของโปัรแกรมการปัรับเปัล่�ย่นพฤติิกรรมติามห้ลัก	3อ	2ส	และการใช้้สมาธิบำบัดแบบ	SKT	ร่วมกับ 

การใช้้	LINE	Application	ในการติิดติามผลเพ่�อลดระดับน�ำติาลในเล่อดของกลุ่มเส่�ย่งโรคเบาห้วาน	 

ติำบลช้ะอวด	อำเภอช้ะอวด	จังห้วันครศร่ธรรมราช้

ชื่ไมพร ทองเพชื่ร 456

ผลของโปัรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ในกลุ่มผู้ปั่วย่โรคความดันโลห้ิติสูงที่่�ควบคุมค่าระดับ 

ความดันโลห้ิติไม่ได้	โรงพย่าบาลจุฬาภรณ์์	อำเภอจุฬาภรณ์์	จังห้วัดนครศร่ธรรมราช้

ชื่ไมพร ทองเพชื่ร 458

Session 7 การศึกษา
ที่ัศนคติิของนิสิติที่่�ม่ติ่อการฝ่ึกปัระสบการณ์์การสอนในสถานศ้กษา	ปัีการศ้กษา	2563	 

ห้ลักสูติรการศ้กษาบัณ์ฑิิติ	(4	ปัี)	คณ์ะศ้กษาศาสติร์	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

อรวิรรณ ธน้ศร 461

การศ้กษาปััจจัย่การลาออกกลางคันของนิสิติ	ปัีการศ้กษา	2564	และความคาดห้วังติ่อการบริห้ารจัดการ

ห้ลักสูติร	มห้าวิที่ย่าลัย่ที่ักษิณ์

อรวิรรณ ธน้ศร 463

การพัฒนากิจกรรมฝ่ึกที่ักษะภาษาฝ่รั�งเศสเพ่�อการเร่ย่นรู้ด้วย่ตินเองผ่านแอปัพลิเคช้ัน

สรรพร เอ่�ยมมงคลัสกุลั 465

การศ้กษาฮิวริสติิกส์ที่างคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	3	โดย่การจัดการเร่ย่นรู้ 

ด้วย่วิธ่การแบบเปัิด	 

ปนัทดัา ป้ติติาน่ 467

การพัฒนาความเพ่ย่รพย่าย่ามที่างคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	ผ่านการจัดการเร่ย่นรู้ด้วย่วิธ่

การแบบเปัิด(Mathematical	Perseverance	on	Grade	10	Students	by	Open	Approach)

กนกพร นพรัติน์ 469

การแสดงเด่�ย่วที่รัมเปั็ติของ	ศิลา	ชู้กวิโรจน์

ไกรศิลัป์ โสดัานิลั 471

การบูรณ์าการการเร่ย่นการสอนกับการวิจัย่ในการจัดที่ำฐานข้อมูลที่างพฤกษศาสติร์และการใช้้ปัระโย่ช้น์ 

จากพ่ช้ในปั่าภูรกฟ้า	อำเภอปัากช้่อง	จังห้วัดนครราช้ส่มา

อมรชื่ัย ใจซ่่�อกุลั 473

การศ้กษาผลสัมฤที่ธิ�ที่างการเร่ย่นคณ์ิติศาสติร์ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	1	เร่�อง	ที่ศนิย่มและเศษส่วน	 

ด้วย่ชุ้ดฝ่ึกที่ักษะที่ศนิย่มและเศษส่วน

จิรศักดัิ� เม่องจันทร์ 475

การศ้กษาภาพลักษณ์์มโนที่ัศน์ที่างคณ์ิติศาสติร์	เร่�อง	ฟังก์ช้ันติร่โกณ์มิติิ	ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	 

โดย่การจัดการเร่ย่นรู้ด้วย่วิธ่การแบบเปัิด

น้รัยน่ ชืุ่มสาแหลัะ 477

การศ้กษาการให้้เห้ติุผลที่างคณ์ิติศาสติร์	เร่�อง	เรขาคณ์ิติวิเคราะห้์	ของนักเร่ย่นช้ั�นมัธย่มศ้กษาปัีที่่�	4	 

โดย่ใช้้การจัดการเร่ย่นรู้ด้วย่วิธ่การแบบเปัิด

วิิริยา ศร่สุข้ 479
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Session8 มนุษยศาสตร์
“เพศที่่�สาม”	ในบริบที่การเปัล่�ย่นแปัลงของภาษาและสังคมไที่ย่

ศักรินทร์ สวิัสดั่ 482

Session 9 สังค์มศาสตร์
แนวที่างในการพัฒนาที่้องถิ�นติามห้ลักปัาปัณ์ิกธรรม	3	ของเที่ศบาลติำบลวังห้ลวง	อำเภอเสลภูมิ	 

จังห้วัดร้อย่เอ็ด

บุญมา สุวิรรณศร่ 485

การปัระยุ่กต์ิใช้้ห้ลักธรรมาภิบาลในการบริห้ารงานของเที่ศบาลติำบลเสลภูม	ิอำเภอเสลภูม	ิจงัห้วัดร้อย่เอ็ด

อัญชื่ิสา ส่สาร 487

บที่บาที่ด้านการปักครองที่้องถิ�นติามห้ลักสาราณ์่ย่ธรรม	6	ในเขติอำเภอเม่องร้อย่เอ็ด	จังห้วัดร้อย่เอ็ด

ปร่ดัา กุดัหอม 489

นโย่บาย่สาธารณ์ะว่าด้วย่การพัฒนาแห้ล่งที่่องเที่่�ย่วจุดช้มวิวกระจกแก้ว	(Crystal	Skywalk)	ในพ่�นที่่� 

อำเภอเม่องสุราษฎีร์ธาน่	จังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

อมร หวิังอัครางก้ร 491

Session10 บริหารธุุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ความพ้งพอใจติ่อการให้้บริการงานบริการสาธารณ์ะขององค์กรปักครองส่วนที่้องถิ�นในภาคใติ้	 

ปัระจำปัีงบปัระมาณ์	พ.ศ.	2563

สุธรรม ข้นาบศักดัิ� 494

แนวที่างการเพิ�มย่อดการรบัฝ่ากสลากออมที่รพัย์่เกษติรย่ั�งย่น่	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	

สาขาวัฒนานคร

สใบทอง พิมพ์ทอง 496

การศ้กษาพฤติิกรรมและปััจจัย่ที่่�ม่ผลติ่อการเล่อกใช้้ระบบการที่ำธุรกรรมโอนเงินติ่างปัระเที่ศ	 

กรณ์่ศ้กษา	บริษัที่	Send	Money	จำกัด	(นามสมมติิ)

ธาวิัลัย์ สวินสระแก้วิ 498

แนวที่างการเพิ�มปัระสิที่ธิภาพที่างการติลาดของลูกห้น่�ค้างช้ำระ	กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติร 

และสห้กรณ์์การเกษติรสาขาบางสะพานน้อย่	จังห้วัดปัระจวบค่ร่ขันธ์

จุฑูารัติน์ กราพงศ์ 500

การศ้กษาความภักด่และแนวที่างการเพิ�มปัริมาณ์ผู้ใช้้บริการข้�นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	จังห้วัดกำแพงเพช้ร

ชื่ัญญา กลัิ�นบุบผา 502

การวางแผนที่างการเงินเพ่�อวัย่เกษ่ย่ณ์	ในพ่�นที่่�อำเภอเปั้อย่น้อย่	จังห้วัดขอนแก่น

กฤติยา ติระการจันทร์ 504

แนวที่างการเพิ�มจำนวนผู้ใช้้บริการช้ำระค่าสาธารณ์ูปัโภค	ผ่านบัญช้่เงินฝ่าก	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	จังห้วัดนครศร่ธรรมราช้

กัญญาวิ่ร์ ติ้้เซ่่ง 506
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การศ้กษาแนวที่างการพัฒนากลยุ่ที่ธ์เพ่�อส่งเสริมความสามารถในการฟ้�นฟูสภาพในอนาคติ	 

กรณ์่ศ้กษาบริษัที่	S	Hotels	and	Resorts

ศุภจิรา ทองศร่ 508

แนวที่างการขาย่ปัระกันช้่วิติผ่านช้่องที่างธนาคารในยุ่ค	New	Normal	ด้วย่ระบบ	Digital	Onboarding	

ซึ่่�อ-ขาย่อนุมัติิปัระกันแบบไม่ติ้องพบกัน	กรณ์่ศ้กษา	บริษัที่	อลิอันซึ่์	อยุ่ธย่า	ปัระกันช้่วิติ	จำกัด	(มห้าช้น)

นันท์นภัส ศร่แสงรัติน์ 510

การวิเคราะห้์การจัดที่ำและบริห้ารงบปัระมาณ์การลงทีุ่น	ด้านการก่อสร้างอาคาร	กรณ์่ศ้กษา	 

สำนักงานในส่วนงานภูมิภาค	ของ	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	(ธ.ก.ส.)

วิสุธร เผ่อกฟิ้ก 512

การลดอัติราส่วนค่าใช้้จ่าย่ติ่อราย่ได้	ของธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติรสาขาอัมพวา

พรพิมลั ลัาภสมบ้รณ์ศิริ 514

ปััจจัย่ที่่�ม่ผลติ่อการช้ำระห้น่�บัติรเครดิติ	กรณ์่ศ้กษาธนาคารออมสิน

วิิภาวิรรณ ลัมพัทธยา 516

การศ้กษาปััจจัย่ที่่�ส่งผลติ่อความภักด่ของลูกค้าเงินออมที่ว่สุข	กรณ์่ศ้กษา	จังห้วัดร้อย่เอ็ด

เดัชื่า สุปิติาชืุ่น 518

คุณ์ภาพช้่วิติของผู้สูงอายุ่ในติำบลบางเปั้า	อำเภอกันติัง	จังห้วัดติรัง

จติุรภัทร จันทร์ทิติย์ 520

ปััจจัย่ที่่�กำห้นดการติัดสินใจเข้าร่วมในกำลังแรงงานของผู้สูงอายุ่:	กรณ์่ศ้กษาเขติเที่ศบาลติำบลจะนะ	 

อำเภอจะนะ	จังห้วัดสงขลา

พิมใจ พรหมสุวิรรณ 522

การปัระเมินมูลค่าที่างเศรษฐกิจของแห้ล่งที่่องเที่่�ย่วน�ำติกวังสาย่ที่อง	อำเภอละงู	จังห้วัดสติูล

จติุรภัทร จันทร์ทิติย์ 524

แนวที่างการเพิ�มย่อดสินเช้่�อโครงการธุรกิจชุ้มช้นสร้างไที่ย่ของวิสาห้กิจชุ้มช้น	ธนาคารเพ่�อการเกษติร 

และสห้กรณ์์การเกษติรจังห้วัดขอนแก่น

สิรภพ ภาษิ่ภักดั่ 526

แนวที่างการพัฒนาผลิติภัณ์ฑิ์ไข่เค็มดอนที่อง	อำเภอเม่อง	จังห้วัดพิษณ์ุโลก

บุษิบา หินเธาวิ์ 528

แนวที่างการเพิ�มปัริมาณ์สินเช้่�อส่เข่ย่ว	(Green	Credit)	ของธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร 

ในจังห้วัดช้ลบุร่

ศุภางค์ ชื่ำปฏิิ 530

แนวที่างการเพิ�มย่อดผู้ใช้้งานแอพพลิเคช้ั�นร้านค้าบัติรเกษติรสุขใจ	“A-Shop”	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	จังห้วัดพระนครศร่อยุ่ธย่า

กรกชื่ กิติติิเจริญจิติติ์ 532
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การศก้ษาปััจจัย่ส่วนปัระสมที่างการติลาดบริการที่่�ส่งผลต่ิอความติั�งใจขอสนิเช้่�อ	โครงการสินเช้่�อดอกเบ่�ย่ติ�ำ 

ออมสินช้่วย่เห้ล่อ	SMEs	ในภาคการที่่องเที่่�ย่ว	กรณ์่ศ้กษาธนาคารออมสิน	สำนักสินเช้่�อธุรกิจลูกค้า	 

SMEs	9	จังห้วัดเช้่ย่งราย่

มณ่นุชื่ มณ่วิรรณ 534

การศ้กษาแรงจูงใจ	ที่ัศนคติิด้านภาพลักษณ์์องค์กรและส่วนปัระสมที่างการติลาดที่่�ม่ผลติ่อการ 

ติดัสนิใจซึ่่�อกรมธรรม์เงินฝ่ากสงเคราะห์้ช้วิ่ติ	ธกส	ที่วรั่ก99	กรณ์ศ้่กษาสำนักงานธ.ก.ส.	จังห้วัดร้อย่เอ็ด

กฤชื่มน เลั็บข้าวิ 536

มูลค่าความสูญเส่ย่จากการใช้้อวนลากกุ้งติาถ่�ของช้าวปัระมงบ้านสนให้ม่	ติำบลแห้ลมสน	อำเภอละงู	 

จังห้วัดสติูล

ชื่ิติาภรณ์ ทองชื่อุ่ม 538

แนวที่างการแก้ปััญห้าติลาดปัระช้ารัฐของด่ว่ถ่ชุ้มช้น	ธ.ก.ส.	จังห้วัดขอนแก่น	ภาย่ใติ้สถานการณ์์โควิด

ระพ่พรรณ ปานเดัชื่ 540

การศ้กษาค้นคว้าแนวที่างการเพิ�มย่อดผู้ใช้้บริการธนาคารออมสินผ่าน	7-Eleven

ฐาก้ร พ้ลัทรัพย์ 542

การศ้กษาพฤติิกรรมการซึ่่�อ	และความสามารถด้านการติลาดดิจิที่ัลที่่�ม่ผลติ่อการติัดสินใจซึ่่�อ	 

สินค้าน�ำมันปัลาสำห้รับเด็กของบริษัที่เอกช้นแห้่งห้น้�ง

ไพลัิน สมิติร 544

ปััจจัย่แรงจูงใจและส่วนปัระสมที่างการติลาดบริการที่่�ม่ติ่อความภักด่ในการใช้้เคร่�องรับฝ่ากถอน 

เงินอัติโนมัติิ	(CDM)	กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาพัที่ลุง

เบญจวิรรณ รักใหม่ 546

การศ้กษากลยุ่ที่ธ์การติลาดเพ่�อเพิ�มส่วนแบ่งการติลาด	สำห้รับผลิติภัณ์ฑิ์สินเช้่�อเคห้ะธนาคารออมสิน

สนธยา สรเดัชื่ 548

แนวที่างการปัรับปัรุงคุณ์ภาพบริการและการติลาดภาย่ในแผนกสินเช้่�อราย่ย่่อย่	 

กรณ์่ศ้กษาธนาคารออมสิน	สาย่งานกิจการสาขา	1

เนวิิกา ชื่ายวิิชื่ัย 550

การศ้กษาแนวที่างการเพิ�มย่อดสินเช้่�อไที่รที่องของธนาคารออมสิน

กฤติยา อภิเดัชื่ 552

การศ้กษาสาเห้ติุและแนวที่างแก้ไขปััญห้าสาขาขาดทีุ่นของธนาคาร	C	สาขา	3

วินิดัา อินทรสุข้ 554

แนวที่างการแก้ปััญห้าการย่กเลิกบัติรและการค้างค่าธรรมเน่ย่มบัติรเอที่่เอ็ม	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาลาดกระบัง

ศุณิษิา คณะสุวิรรณ์ 556

การเพิ�มย่อดจำห้น่าย่สลากออมที่รัพย่์ธอส.	รุ่นเกล็ดดาว	กรณ์่ศ้กษาในพ่�นที่่�	3	จังห้วัดช้าย่แดนภาคใติ้

สมเก่ยรติิ คนเร่ยน 558

การศ้กษาปัระสิที่ธิภาพที่างการติลาดเพ่�อเพิ�มความสามารถในการช้ำระห้น่�ของลูกค้า	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาเสาไห้้

ภัทลััดัดัา กรายทอง 560
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แนวที่างการเพิ�มจำนวนผู้ลงที่ะเบ่ย่นสมัครใช้้บริการ	QR	Code	ร้านน้องห้อมจัง	 

ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	สาขาน�ำเกล่�ย่ง

ธัญกมลั แจ่มแจ้งสกุลั 562

ปััจจัย่การติลาดที่่�ม่ผลติ่อการติัดสินใจซึ่่�อผลิติภัณ์ฑิ์ร้านสะดวกซึ่่�อซึุ่ปัเปัอร์ซึ่ิปั	อำเภอไช้ย่า	 

จังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

ทัศน่ย์ สุข้แดัง 564

ความเต็ิมใจจ่าย่ในการใช้้บริการศูนย์่ดูแลผู้สูงอายุ่ในช่้วงเวลากลางวันในอำเภอเมอ่ง	จังห้วัดนครศรธ่รรมราช้

วิันฉัติร จารุวิรรณโน 566

กลยุ่ที่ธ์การสร้างความได้เปัร่ย่บที่างการแข่งขันส่งผลติ่อความสำเร็จในการดำเนินงาน	ของร้านค้าปัล่ก 

แบบดั�งเดิม	อำเภอเม่องสงขลา	จังห้วัดสงขลา

พ่รวิัส หน้เกติุ 568

ปััจจยั่ส่วนปัระสมที่างการติลาดที่่�มผ่ลต่ิอการตัิดสินใจเล่อกใช้้บริการ	โรงแรมริเวอเนเจอร์	จังห้วัดสุราษฎีร์ธาน่

อลังกรณ์ ชื่่างสลััก 570

ปััจจัย่การติลาดที่่�ม่ผลติ่อการติัดสินใจซึ่่�อผลิติภัณ์ฑิ์ร้านช้็อบมาดามนัที่ติ่�ติลาดศาลเจ้า	อำเภอเม่อง	 

จังห้วัดสุราษธาน่

เกวิลัิน แก้วิประจุ 572

การศ้กษาแนวที่างการเพิ�มราย่ได้ค่าธรรมเน่ย่มบัติรว่ซึ่่าของธนาคารออมสิน

ปริวิรรษิ ทองคำดั่ 574

ภาพลักษณ์์องค์กรและที่ัศนคติิด้านส่วนปัระสมที่างการติลาดที่่�ม่ผลติ่อการเล่อกใช้้ 

เคร่�องรับบัติรอิเล็กที่รอนิกส์	(EDC)	ของธนาคารออมสิน

ประภัสสร พงษิ์วิิเชื่่ยร 576

แนวที่างการเพิ�มกรมธรรม์ปัระกันอุบัติิเห้ติุส่วนบุคคล	“ธ.ก.ส.รักคุณ์”	เพ่�อสร้างราย่ได้ค่าบริการ 

และค่าธรรมเนย่่ม	(FBI)	ให้้เป็ันไปัติามเป้ัาห้มาย่ของธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร	(ธ.ก.ส.)	

สาขาห้นองจอก

สุภาภรณ์ ศร่ภา 578

การศ้กษาปััจจัย่ด้านส่วนปัระสมที่างการติลาดที่่�ส่งผลติ่อปััจจัย่ด้านความติ้องการขอสินเช้่�อฉุกเฉินสำห้รับ 

ผู้ที่่�ได้รับผลกระที่บจากไวรัส	COVID-19	:	กรณ์่ศ้กษาสำนักกิจการนครห้ลวง	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและ

สห้กรณ์์การเกษติร

วิิฑู้รย์ ผ้กไมติร่ 580

แนวที่างการเพิ�มย่อดผู้ซึ่่�อปัระกันภัย่ข้าวนาปัีผ่านแอปัพลิเคช้ัน	บ่เอเอซึ่่	อินช้ัวร์	(BAAC	INSURE)	 

ในกรุงเที่พมห้านคร

รษิิกา เหมะปราณนติ์ 582

การติัดสินใจเล่อกใช้้บริการ	บัติรเดบิติ	สมาร์ที่ไลฟ์	ธนาคารออมสินภาค	1	กรุงเที่พมห้านคร

ธานนท์ นาคเน่ยม 584

แนวที่างแก้ปััญห้าย่อดจําห้น่าย่สนิค้าเกษติรและสินค้าที่ั�วไปัผ่านช่้องที่าง	Branch	Outlet	ที่่�ติ�ำกว่าเป้ัาห้มาย่

ของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล	สุขุมวิที่54

รัชื่ฎาภรณ์ วิงศ์สุวิรรณ 586
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การศ้กษาห้าสาเห้ติุและแนวที่างการเพิ�มย่อดสินเช้่�อระบบอิสลาม	กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและ

สห้กรณ์์การเกษติร	(ธ.ก.ส.)	สาขาย่ะห้า

วิรชื่ัย เพชื่รแสงฉาย 588

แนวที่างการเพิ�มย่อดสินเช้่�อโครงการสินเช้่�อธุรกิจแฟรนไช้ส์	(Franchise	Credit)	ของ 

ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร

ปร่ชื่า ค้คำ 590

ศ้กษาแนวที่างการเพิ�มย่อดจ่าย่สินเช้่�อติามโครงการสินเช้่�อเสริมเกร่ง	SME	เกษติร	 

กรณ์่ศ้กษาธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร

นิติา สุพรรณชื่นะบุร่ 592

แนวที่างการเพิ�มย่อดจ่าย่สินเช้่�อโครงการเพิ�มปัระสิที่ธิภาพการเพาะปัลูกมันสำปัะห้ลัง	 

กรณ์่ศ้กษา	ธนาคารเพ่�อการเกษติรและสห้กรณ์์การเกษติร

พัชื่รภรณ์ พรหมประทานพร 594

Session11 นวััตกรรมสังค์ม 
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การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเชิงสุนทรียศาสตร์ 
เรื่อง “ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบท : จิตรกรรมร่วมสมัย” 

 
พิทักษ์ เรืองรัศม ี

                              
 

บทคัดย่อ 
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ต้องการแสดงถึงวิถีความเป็นอยู่ในทัศนคตแิละออกมาจากจินตนาการ จากการมีชีวิตที่อยู่

ในชนบทอย่างเรียบง่ายโดยท าเกษตรกรรมยังชีพอย่างมีความจริงใจ แบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน เพียงแค่เราด าเนินชีวิตไป
ตามคันรองนี้ชีวิตที่มีความสุขสงบก็เกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจและเพื่อมุ่งเน้นไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานวิถีแห่งชนบท ในช่ือผลงาน “ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบท : จิตรกรรมร่วมสมัย” โดยการน าเสนอ
เป็นผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยที่มี เนื้อหาสาระ รูปแบบ และวิธีการเป็นแบ บเฉพาะตัวเป็นสาระส าคัญ 
  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความงามของสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ร่วมกันในการ
ด าเนินชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งแสดงถึงชีวิตและความผูกพันร่วมกันในวิถีชนบทรวมถึง
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการด ารงชีวิต 
 
ค าส าคัญ : ชนบท จิตรกรรมร่วมสมัย   
 
CREATION OF WORKS AND ANALYSIS OF AESTHETICS CONTEMPORARY PAINTINGS TITLE 

IS “IMPRESSIONS FROM LIVING BEINGS IN RURAL AREAS : CONTEMPORARY PAINTING” 
 

Pitak Ruangratsamee 
 

Abstract 
The creation of this work aims to express the way of life in the attitude and inspiration from 

imagination of simple living in the countryside by earnestly subsistence farming. There is a sharing of 
things with each other. Just as we live in this way, a happy and peaceful life arises in the mind and to 
focus on the creation of contemporary paintings. Which is based on rural ways in the name of the work 
"Impressions from living beings in rural areas: contemporary painting" by the key points of the 
presentation. It is the creation of contemporary paintings with unique content, styles and methods. 
Objectives: To study and analyze information about the beauty of living beings, both humans and pets, 
that coexists in their lives in order to guide the creation of contemporary paintings. This represents the 
life and relationship together in the rural way, including the folk wisdom in living. 
 
Keywords : Countryside, Contemporary painting 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุ่มแม่น ้าล้านช้าง-แม่โขง 2021  COP15  

อภินันท์  ปานเพชร1* 

บทคัดย่อ 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างสายพันธุ์ ระหว่างชนิดพันธุ์ และระหว่างระบบนิเวศ ระหว่างสายพันธุ์ 
สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปถึงความแตกต่างระหว่างพืชกับสัตว์แต่ละชนิด เช่น สุนัข แมว เป็นต้น หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่า 
เช่น เสือ ช้าง ลิง ชะนี และ หมี  เป็นต้น ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่าง มีความหลากหลายระหว่าง
ระบบนิเวศเป็นความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งซับซ้อน สามารถเห็นได้จากประเภทต่าง ๆ เช่น  ป่าดงดิบ ทุ่ง
หญ้า ทะเลสาบ บึง ชายหาด แนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทุ่งนา อ่างเก็บน้้า หรือชุมชนเมือง
ของเราเอง  
 การสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ต้องการแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลุ่มแม่น้้าล้านช้าง-แม่โขง 
ถ่ายทอดน้าเสนอรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงวิสัยทัศน์อันสวยงาม แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองและความสมานฉันท์ ผ่านการปฏิบัติจริงจากผลงานการออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ความเคารพและย้าเกรงต่อธรรมชาติ ตลอดจนการทะนุถนอมสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยความร่วมมือ
แม่โขง – ล้านช้างประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดย
ผลงานนีจ้ัดแสดงนิทรรศการในการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์นานาชาติล้านช้าง-แม่โขง 2564 : กรีนล้านช้าง-แม่โขง 
 ผลงานสร้างสรรค์ช้ินนี้ เป็นการน้าองค์ความรู้ด้านเทคนิคในการออกแบบน้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
องค์ประกอบทางศิลปะในการจัดวางภาพที่ทับซ้อนเกิดเรื่องราวความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่จากการเรียนรู้เทคนิควิธีการสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านอื่น ๆ ต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, ประเทศลุม่แม่น้้าล้านช้าง-แม่โขง, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ครั้งที่ 15  
 
 
1อ., หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 53000 
Communication Art Design Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,  
Uttaradit Rajabhat University, 53000, Thailand 
* Corresponding author: Tel: 089-8398017, E-mail : api.fineart@gmail.com 
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The Biological Diversity Among Lanchang Mekhong River 2021 COP15  

Apinan  Panphet1* 

Abstract 

The biological diversity mankind and all beings can be found everywhere such as a dog and a 
cat etc. or wild lives such as a tiger, an elephant, a monkey, a gibbon, and a bear etc. All beings have 
lived in the natural environment as the biological and ecological diversities. The natural environment 
can be found as the rainforest, the field, the lake, the beach, and the shore reef as well as the 
ecological creations of human such as the farming fields, the reservoirs, and the downtown. 
  The creation of this work aims at the comprehension of the biological diversity among 
Lanchang Mekhong River countries presenting the conservation of the environment so as to promote 
the beautiful vision showing the growth and the harmony. The respect of the environment is 
participated among 6 Lanchang Mekhong River countries which are China, Cambodia, Loas, Burma, 
Thai, and Vietnam. This work will be presented in the exhibition of Lanchang Mekhong international 
poster design competition 2021: Green Lanchang-Mehong  
 This work is the combination of design application with the art installation showing the 
biological diversity. It can be handled to the new knowledge applying to the creation of other art 
works.  
 
Keywords : biological diversity, Lanchang-Mekhong River countries, conservation of environment, 
COP15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
     เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์   

ปิยะนุช  ไสยกิจ 

บทคัดย่อ 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ ได้
หยิบศิลปะความสวยงามแห่งดอกไม้ในหน้าร้อน คือดอกประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้าง
เครื่องประดับชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกสีเหลืองทองมีกลิ่นหอม นำมารังสรรค์เป็นเครื่องประดับแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายใต้ผลงานท่ีมีชื่อว่า “Golden Flowers is the New Grow : คืนชีวิตเศษผ้าที่เหลือใช้” ที่ประกอบไปด้วยสร้อยคอ กำไลข้อมือ 
ต่างหูและแหวนที่ทำจากวัสดุโลหะสทีองและตกแตง่ด้วยมุกสีขาว สร้างสรรค์จากเศษผ้าฝา้ยทอที่นุ่มสบาย และผ้าไหมที่มีความแวว
วาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที ่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอันยาวนานระหว่างชนชาติไทยและชนชาติลาวเข้าด้วยกัน เป็น
เอกลักษณ์ตามหลักประวัติศาสตร์ของอุตรดิตถ์ ด้วยเทคนิคการนำเศษผ้าฝ้ายและเศษผ้าไหมมาตัดเย็บให้มีลักษณะเป็นดอกไม้ใน
แต่ละช่อนั้น มีการไล่ระดับสีที่แตกต่างกันไป เพื่อให้เห็นระดับช้ันของกลีบดอกไม้ โดยเลือกการไล่สีจากสีน้ำตาลเข้ม ไปที่สีเหลือง
ทอง และสีเหลืองอร่าม แสดงถึงการเบ่งบานของดอกประดู่ในหน้าร้อน และยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลติภณัฑ์ของเศษ
ผ้าด้วยคุณสมบัติของสารแต่งกลิ่นดอกไม้ที่ติดอยู่กับเนื้อผ้า อีกทั้งผู้สวมใส่ใส่แล้วยังช่วยเสริมความมั่นใจในการแต่งกายและช่วย
เพิ่มเสน่ห์ความมั่นใจชวนมองกลิ่นอายแบบไทยสมัยใหม่  

คำสำคญั : เครื่องประดับ, เศษผ้า, ดอกประดู่, นวตักรรมผลิตภัณฑ ์
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           การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษผ้าทอ จังหวัดอุตรดิตถ์  
     เพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์   

ปิยะนุช  ไสยกิจ 

บทคัดย่อ 
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คำสำคญั : เครื่องประดับ, เศษผ้า, ดอกประดู่, นวตักรรมผลิตภัณฑ ์
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The Development of jewelry from remnant woven fabric of Uttaradit Province, 
in order to upgrade local products with product innovation 

Piyanoot Saiyakit 

       Abstract 

  Development of jewelry from remnant woven fabric of Uttaradit Province, in order to upgrade local 
products with product innovation by bringing the beauty of flowers in the summer, namely, "Padauk" that look 
like golden-yellow flowers with fragrant, being the provincial flower of Uttaradit as a key inspiration in designing 
this jewelry set to show local wisdom under work titled “Golden Flowers is the New Grow”. This collection 
consists of necklaces, bracelets, earrings, and rings made of gold-plated metal and decorated with white pearls, 
created from remnant woven fabric with soft and silk with the luster of Uttaradit Province, which is long-standing 
local wisdom and culture between Thai and Lao people to mix together, being a unique according to the 
history of Uttaradit with the technique of bringing remnant cotton and silk to sew to look like flowers in each 
bouquet, used different color gradients to show the level of the petals by choosing a gradient from dark brown 
to yellow gold and glittering yellow, represents the blooming of padauk in summer, and upgrades local products 
with product innovation from remnant fabric with the properties of flower-flavoring substances attached to the 
fabric. In addition, it also helps to enhance confidence in dressing and increase the charm of Thai modern to 
people who wear it.  

Keywords: jewelry, remnant fabric, padauk, product innovation 
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การออกแบบเก้าอี้เพื่อปรับเปลี่ยนหนา้ที่ใช้สอยภายในคอนโดมิเนียม 
 

ศศิกาญจน์ นารถโคษา1* 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก และออกแบบเก้าอี้ให้มีหน้าที่ใช้
สอยที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก วิธีด าเนินการวิจัย คือ ท าการศึกษาข้อต่อเฟอร์นิเจอร์  
ศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมของคนในปัจจุบัน ท าการสัมภาษณ์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ใช้งานเก้าอี้ในพื้นที่อยู่อาศัย น ามาวิเคราะห์กับข้อมูลและหาแนวทางการออกแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ ดังนี้ 1.
ต้องการเก้าอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยเพื่อประหยัดพื้นที่ 2.ข้อต่อ(Joint)ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 3.ต้องการรูปทรง
เก้าอี้ที่ง่ายต่อการจัดวางและเข้ากับการตกแต่งห้อง ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเก้าอี้และข้อต่อ(Joint)ตามความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการทดสอบกับหุ่นจ าลองเพื่อหาความเป็นไปได้ หลังจากนั้นวิเคราะห์และประเมินแบบเพื่อคัดเลือกแบบ  
น าไปผลิตต้นแบบ หลังจากนั้นน าต้นแบบไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ประเมินตามเกณฑ์ 1)ด้านประโยชน์ใช้สอย(เก้าอี้)  2)ด้านการใช้งาน(ข้อ
ต่อ) 3)ด้านรูปทรง 

ค าส าคัญ : ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ คอนโดมิเนียม ข้อต่อเฟอร์นิเจอร์ 

 

 

1อาจารย์., หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
1Instructor., Bachelor of Architecture Program in Industrial Design, School of Architecture Art and Design, 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, 10520, Thailand 
* Corresponding author: Tel.096-9546616 E-mail address : Sasikarn_nart@hotmail.com 
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Chair Design For Functional Modification In Small Condominium 
Sasikarn  Nartkosar1* 

 
Abstract 

 
 The objectives of this study were 1)  to study the behavior of the residents in small condominium 
and, 2)  to design chairs to have a suitable function in accordance with the behavior of people who live in 
condominium. The research tool used in the study was researching a function of furniture and the behavior 
of people who currently live in condominium and interview the sample about their needs towards the 
usage of chairs in their own residence.  After the data analyzation and finding its designing, the results 
indicated the sample’s needs as follows, 1) They want the chairs that can adjust its function to save more 
space within their residential area, 2)  They want its joints to be easier for an adjustment, 3)  They want a 
shape of the chairs to be convenient for its arrangement and room decoration. The researcher has designed 
the chairs and its joints according to the sample’ s needs and tested with models to find the appropriate 
possibility. Afterwards, the researcher will analyze and evaluate models to choose the right one to make a 
prototype.  Subsequently, this prototype will be brought to the sample to assess their satisfaction.  And it 
has been found that an overall satisfaction of the sample was high with a statistical average at 4. 25 
Evaluation from criteria 1) benefit (chairs), 2) usability (joints), 3) shape 

Keywords :  Furniture Design, Chair, Condominium,  Joint 
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การป้องกันการสูญเสียสภาพของแอกโตไมโอซินธรรมชาติของปลาทรายแดงที่ผ่าน 
การแช่แข็งและท าละลายด้วยเจลาตินไฮโดรไลเสตจากหนังปลาทรายแดง 

 
สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว1 สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า2*จารุรัตน์ ปัญโญ3 Mirko Betti4 และ Benjamin K. Simpson5 

 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาผลของการเติมเจลาตินไฮโดรไลเสตที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 8 ที่ผลิตจากหนังปลาทรายแดง โดยใช้
เอนไซม์ปาเปนท่ีระดับการย่อยสลายแตกต่างกัน (DHs: ร้อยละ 10 20 30 และ 40) และสารป้องกันการสูญเสียธรรมชาติทาง
การค้า (ซูโครสและซอร์บิทอล อัตราส่วน 1 ต่อ 1) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 8 ต่อสมบัติของแอกโตไมโอซินธรรมชาติจาก
กล้ามเนื้อปลาทรายแดง (Nemipterus hexodon) เปรียบเทียบกับชุดควบคุมในสภาวะก่อนและหลงัการแช่แข็งและท าละลาย 
พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ Ca2+-ATPase ปริมาณหมู่ซัลฟ์ไฮดริลและการละลายในเกลือมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มรอบการแช่แข็งและ
ท าละลาย อย่างไรก็ตามปริมาณไดซัลไฟล์มีค่าเพิ่มขึ้น หลังการแช่แข็งและท าละลายทั้งรอบที่ 3 และ 6 ชุดควบคุมมีกิจกรรม
ของเอนไซม์ Ca2+-ATPase ปริมาณหมู่ซัลฟ์ไฮดริลและการละลายในเกลือมีค่าต ่าที่สุด ตลอดจนมีค่าปริมาณไดซัลไฟล์สูงสุด 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับทุกชุดการทดลอง พบว่าสารละลายแอกโตไมโอซินธรรมชาติที่เติมเจลาตินไฮโดรไลเสตที่มีระดับ
การย่อยสลายร้อยละ 10 มีกิจกรรมของเอนไซม์ Ca2+-ATPase ปริมาณหมู่ซัลฟ์ไฮดริลและการละลายในเกลือมีค่าสูงที่สุดและ
มีค่าปริมาณไดซัลไฟล์ต ่าทีสุ่ด ภายหลังการแช่แข็งและท าละลาย (p<0.05) เจลาตินไฮโดรไลเสตมีความสามารถในการป้องกัน
การสูญเสียสภาพธรรมชาติเช่นเดียวกับสารป้องกันการสูญเสียธรรมชาติทางการค้า นอกจากนี้เจลาตินไฮโดรไลเสตสามารถ
ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของแอกโตไมโอซินได้ โดยเห็นได้จากค่า Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) มี
ปริมาณต ่ากว่าชุดควบคุม จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเจลาตินไฮโดรไลเสตมีประสิทธิภาพในการรักษาความคงตัวของโปรตีน
แอกโตไมโอซินธรรมชาติในระหว่างการแช่แข็งและท าละลาย 
 
ค าส าคัญ :  แอกโตไมโอซินธรรมชาติ เจลาตินไฮโดรไลเสต สารป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติ การแช่แข็งและท าละลาย
ปลาทรายแดง 
 
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
2 รศ.ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
3 ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
4 ศ.ดร., สาขาวิชาการเกษตร อาหารและวิทยาศาสตร์โภชนาการ มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา แคนาดา 
5 ศ.ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ แคนาดา 
1 Ph.D. Student, Biotechnology Program, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
2 Assoc. Dr., Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung, 
93210, Thailand 

3 Dr., Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung, 93210, 
Thailand 
4 Prof. Dr., Department of Agricultural, Food and Nutritional Science, University of Alberta, Canada 
5 Prof. Dr., Department of Food Science & Agricultural Chemistry, McGill University, Canada 
* Corresponding authors: Tel.: 074-609618 ext. 3414. E-mail: sappasith@tsu.ac.th 
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บทคัดย่อ 

จากการศึกษาผลของการเติมเจลาตินไฮโดรไลเสตที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 8 ที่ผลิตจากหนังปลาทรายแดง โดยใช้
เอนไซม์ปาเปนท่ีระดับการย่อยสลายแตกต่างกัน (DHs: ร้อยละ 10 20 30 และ 40) และสารป้องกันการสูญเสียธรรมชาติทาง
การค้า (ซูโครสและซอร์บิทอล อัตราส่วน 1 ต่อ 1) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 8 ต่อสมบัติของแอกโตไมโอซินธรรมชาติจาก
กล้ามเนื้อปลาทรายแดง (Nemipterus hexodon) เปรียบเทียบกับชุดควบคุมในสภาวะก่อนและหลงัการแช่แข็งและท าละลาย 
พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ Ca2+-ATPase ปริมาณหมู่ซัลฟ์ไฮดริลและการละลายในเกลือมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มรอบการแช่แข็งและ
ท าละลาย อย่างไรก็ตามปริมาณไดซัลไฟล์มีค่าเพิ่มขึ้น หลังการแช่แข็งและท าละลายทั้งรอบที่ 3 และ 6 ชุดควบคุมมีกิจกรรม
ของเอนไซม์ Ca2+-ATPase ปริมาณหมู่ซัลฟ์ไฮดริลและการละลายในเกลือมีค่าต ่าที่สุด ตลอดจนมีค่าปริมาณไดซัลไฟล์สูงสดุ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับทุกชุดการทดลอง พบว่าสารละลายแอกโตไมโอซินธรรมชาติที่เติมเจลาตินไฮโดรไลเสตที่มีระดับ
การย่อยสลายร้อยละ 10 มีกิจกรรมของเอนไซม์ Ca2+-ATPase ปริมาณหมู่ซัลฟ์ไฮดริลและการละลายในเกลือมีค่าสูงที่สุดและ
มีค่าปริมาณไดซัลไฟล์ต ่าทีสุ่ด ภายหลังการแช่แข็งและท าละลาย (p<0.05) เจลาตินไฮโดรไลเสตมีความสามารถในการป้องกัน
การสูญเสียสภาพธรรมชาติเช่นเดียวกับสารป้องกันการสูญเสียธรรมชาติทางการค้า นอกจากนี้เจลาตินไฮโดรไลเสตสามารถ
ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของแอกโตไมโอซินได้ โดยเห็นได้จากค่า Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) มี
ปริมาณต ่ากว่าชุดควบคุม จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเจลาตินไฮโดรไลเสตมีประสิทธิภาพในการรักษาความคงตัวของโปรตีน
แอกโตไมโอซินธรรมชาติในระหว่างการแช่แข็งและท าละลาย 
 
ค าส าคัญ :  แอกโตไมโอซินธรรมชาติ เจลาตินไฮโดรไลเสต สารป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติ การแช่แข็งและท าละลาย
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Prevention of Denaturation of Natural Actomyosin of Threadfin Bream Subjected to 
Different Freeze-Thaw Cycles by Gelatin Hydrolysate from Threadfin Bream Skin 

 
Sakonwat Kuepethkaew1 Sappasith Klomklao2* Jarurat Panyo3 Mirko Betti4 and Benjamin K. Simpson5 

 
Abstract 

The properties of natural actomyosin (NAM) from threadfin bream (Nemipterus hexodon) muscle 
containing 8% gelatin hydrolysate from threadfin bream skin prepared using papain with different degrees 
of hydrolysis (DHs: 10, 20, 30 and 40%) or 8% commercial cryoprotectant (sucrose/sorbitol blend, 1:1) were 
compared to control NAM before and after freeze-thaw treatment. Ca2+-ATPase activity, total sulfhydryl 
group content and salt-solubility of all NAM decreased with increasing freeze-thaw cycles, while disulfide 
bond content increased. After both 3 and 6 freeze-thaw cycles, the lowest Ca2+-ATPase activity, total 
sulfhydryl group content and salt-solubility, along with the highest disulfide bond content of NAM, were 
observed in the control group (p<0.05). Among all samples, the highest Ca2+-ATPase activity, total sulfhydryl 
group content and salt-solubility with the coincidental lowest disulfide bond content were observed in NAM 
added with gelatin hydrolysate having 10% DH after repeated freeze-thawing (p<0.05).  Gelatin hydrolysates 
showed a similar cryoprotective effect to commercial cryoprotectant. Additionally, gelatin hydrolysate also 
could prevent lipid oxidation in NAM as shown by lower thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) 
value. This study demonstrates that gelatin hydrolysate effectively stabilized NAM protein structure during 
freeze-thaw treatment. 
 
Keywords : Natural actomyosin, Gelatin hydrolysate, Cryoprotectant, Freeze-thaw, Threadfin bream 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชซอสสับปะรดภูเก็ต 
 

พัชราวดี  จงไกรจักร1*  น้อมจิตต์ สุธีบุตร2 และสุทธิพงศ์  ยศสุวรรณ3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของธัญพืชในการผลิตน้ำนมธัญพืช 2.ศึกษาปริมาณ

น้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืช 3.ศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตซอส
สับปะรดภูเก็ต 4.ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของซอสสับปะรดสำหรับราดบนพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชและ 5.ศึกษาคุณค่า
ทางโภชนาการผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วย
วิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale) ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 
และความชอบโดยรวม โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥𝑥) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแบบ Least Significant Difference, (LSD) 

ผลการวิจัยพบว่า  1.การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของธัญพืชในการผลิตน้ำนมธัญพืชผู้ชิมให้การยอมรับอัตราส่วน
ที่ 3 คือ ปริมาณข้าวโพด 500 กรัม ลูกเดือย 50 กรัม ถั่วเหลือง 50 กรัม ถั่วเขียว 50 กรัม ถั่วดำ 50 กรัม ถั่วแดง 50 กรัม 
และถั่วขาว 50 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.20 7.18 
5.74 6.20 และ 6.82 ตามลำดับ อยู่ในระดับความชอบปานกลาง 2.การศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานา
คอตต้าน้ำนมธัญพืชผู้ชิมให้การยอมรับระดับที่ 100 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ  เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.82 7.52 7.84 7.90 7.54 และ 7.96 ตามลำดับ 3.
การศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตซอสสับปะรดภูเก็ตผู้ชิมให้การยอมรับสารให้ความหวานที่เติมลงใน
ซอสสับปะรดภูเก็ตที่ระดับร้อยละ 6 ของปริมาณสารให้ความหวานอิริทริทอล 15 กรัม ต่อ เนื้อสับประรด 250 กรัม ในด้าน
ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลางและระดับความชอบมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.80 8.00 7.97 7.93 7.97 และ 8.10 ตามลำดับ 4.ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของซอสสับปะรด
สำหรับราดบนตัวพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดผู้ชิมให้การยอมรับระดับที่ 10:20 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ 
สี และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลาง และชอบมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.37 7.40 และ 8.10 
ตามลำดับ มากกว่าระดับที่ 5:20 และ 15:20 กรัม ส่วนด้านกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ผู้ชิมให้การยอมรับระดับที่ 15:20 
กรัมอยู่ในระดับความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.67 7.77 และ 7.57 ตามลำดับ มากกว่าระดับที่ 5:20 และ 
10:20 กรัม ดังนั้นจึงเลือกผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ตระดับที่ 10:20 กรัม ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการต่อไป 5.การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต
เปรียบเทียบกับสูตรพานาคอตต้าพื้นฐานเดิม พบว่า ปริมาณโปรตีนผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตร
น้ำนมธัญพชื และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 3.17 ร้อยละ2.54 และร้อยละ 2.79 ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอส
สับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 27.44 ร้อยละ 16.03 และร้อยละ 21.63 ปริมาณไขมันผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานา
คอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 8.17 ร้อยละ 0.44 และร้อยละ 
0.27 และปริมาณเยื่อใยผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราด
ซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.55 และร้อยละ 0.71 ดังนั้นผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอส
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เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติแบบ Least Significant Difference, (LSD) 

ผลการวิจัยพบว่า  1.การศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของธัญพืชในการผลิตน้ำนมธัญพืชผู้ชิมให้การยอมรับอัตราส่วน
ที่ 3 คือ ปริมาณข้าวโพด 500 กรัม ลูกเดือย 50 กรัม ถั่วเหลือง 50 กรัม ถั่วเขียว 50 กรัม ถั่วดำ 50 กรัม ถั่วแดง 50 กรัม 
และถั่วขาว 50 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.20 7.18 
5.74 6.20 และ 6.82 ตามลำดับ อยู่ในระดับความชอบปานกลาง 2.การศึกษาปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมในการผลิตพานา
คอตต้าน้ำนมธัญพืชผู้ชิมให้การยอมรับระดับที่ 100 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ  เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.82 7.52 7.84 7.90 7.54 และ 7.96 ตามลำดับ 3.
การศึกษาปริมาณสารให้ความหวานที่เหมาะสมในการผลิตซอสสับปะรดภูเก็ตผู้ชิมให้การยอมรับสารให้ความหวานที่เติมลงใน
ซอสสับปะรดภูเก็ตที่ระดับร้อยละ 6 ของปริมาณสารให้ความหวานอิริทริทอล 15 กรัม ต่อ เนื้อสับประรด 250 กรัม ในด้าน
ลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลางและระดับความชอบมาก 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.80 8.00 7.97 7.93 7.97 และ 8.10 ตามลำดับ 4.ศึกษาอัตร าส่วนที่เหมาะสมของซอสสับปะรด
สำหรับราดบนตัวพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดผู้ชิมให้การยอมรับระดับที่ 10:20 กรัม ในด้านลักษณะปรากฎ 
สี และความชอบโดยรวม อยู่ในระดับความชอบปานกลาง และชอบมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.37 7.40 และ 8.10 
ตามลำดับ มากกว่าระดับที่ 5:20 และ 15:20 กรัม ส่วนด้านกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ผู้ชิมให้การยอมรับระดับที่ 15:20 
กรัมอยู่ในระดับความชอบปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 7.67 7.77 และ 7.57 ตามลำดับ มากกว่าระดับที่ 5:20 และ 
10:20 กรัม ดังนั้นจึงเลือกผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ตระดับที่ 10:20 กรัม ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการต่อไป 5.การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืชเสริมซอสสับปะรดภูเก็ต
เปรียบเทียบกับสูตรพานาคอตต้าพื้นฐานเดิม พบว่า ปริมาณโปรตีนผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตร
น้ำนมธัญพชื และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 3.17 ร้อยละ2.54 และร้อยละ 2.79 ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอส
สับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 27.44 ร้อยละ 16.03 และร้อยละ 21.63 ปริมาณไขมันผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานา
คอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 8.17 ร้อยละ 0.44 และร้อยละ 
0.27 และปริมาณเยื่อใยผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าสูตรพื้นฐาน พานาคอตต้าสูตรน้ำนมธัญพืช และพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราด
ซอสสับปะรดภูเก็ต มีค่าร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.55 และร้อยละ 0.71 ดังนั้นผลิตภัณฑ์พานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชเสริมซอส

สับปะรดภูเก็ต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหาร เนื่องจากในซอสสับปะรดภูเก็ตได้ใช้สารให้ความหวาน 
(อิริทริทอล) ในการผลิตทำให้พลังงานของพานาคอตต้าน้ำนมธัญพืชราดซอสสับปะรดภูเก็ตลดลง ผู้บริโภคที่แพ้นมโค และ
ผู้บริโภคที่สนใจเรื่องสุขภาพ และยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พักพ้ืน เนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันมากนัก และยัง
ลดไขมันได้อีกด้วย 
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Product Development of Cereal Milk Panna Cotta 
Add Phuket Pineapple Sauce 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1.Study the optimal ratio of grains in the production of cereal 
milk. 2. To study the appropriate sugar content in the production of cereal milk panna cotta. 3.To study 
the appropriate amount of sweetener in the production of Phuket Pineapple Sauce. 4. Study the optimal 
ratio of pineapple sauce for topping on whole milk panna cotta. And 5.Study the nutritional value of panna 
cotta, cereal milk formula, added with Phuket Pineapple Sauce. The participants were 30 students of 
Thalang Technical College in Phuket.  The research intruments in the study were Sensory Quality 
Assessment Form. 9 - Point Hedonic Scale Appearance, Color, smell, taste, texture and overall liking. 
Randomized Complete Block Design, RCBD. Bring the data for statistical analysis. By averaging (𝑥𝑥𝑥𝑥) and 
Analysis of Variance, ANOVA and Compare Least Significant Difference, (LSD). 

The research results indicated that 1. A study of the optimal ratio of cereals in the production of 
cereal milk. The tasters accepted Ratio 3 Is 500 grams of corn, 50 grams of millet, 50 grams of soybeans, 50 
grams of mung beans, 50 grams of black beans, 50 grams of red beans and 50 grams of white beans. 
Appearance, color, taste, texture and overall preference. With an average score are 7.20, 7.18, 5.74, 6.20 
and 6.82, respectively. At a moderate level of liking. 2.Optimal Sugar Content for Milk Cereal Milk Panna 
Cotta Production. The tasters accepted level at 100 grams. Appearance, color, smell, taste, texture and 
overall preference. At a moderate level of liking. The mean scores were 7.82, 7.52, 7.84, 7.90, 7.54 and 7.96 
respectively. 3. A study on the appropriate amount of sweetener in the production of Phuket Pineapple 
Sauce. The tasters recognized the sweetener added to the Phuket Pineapple Sauce. At 6% of the content 
of 15 grams of erythritol sweetener per 250 grams of pineapple meat.  Appearance, color, smell, taste, 
texture and overall preference. It was at a moderate level of liking and a very favorable level. The average 
score was 7.80, 8.00, 7.97, 7.93, 7.97 and 8.10, respectively. 4. Study the optimum ratio of pineapple sauce 
for topping on panna cotta fortified milk cereal with pineapple sauce. The tasters accepted Level 10:20 
grams. Appearance, color and overall preference. It is at a moderate level of liking and likes it very much. 
The mean scores were 7.37, 7.40 and 8.10, respectively. more than Level 5:20 and 15:20 grams. In terms of 
smell, taste and texture The tasters accepted the 15:20 grams. level as a moderate level of liking. The 
mean scores were 7.67, 7.77 and 7.57, respectively, over the 5:20 and 10:20 grams. Therefore, we choose 
Panna Cotta, Cereal Milk, Fortified with Phuket Pineapple Sauce, level 10:20 grams. Continue to study 
nutritional value. 5.The study of nutritional value of cereal milk panna cotta fortified with Phuket pineapple 
sauce was compared with the original base panna cotta recipe. found Protein content of basic panna cotta 
products Panna Cotta Cereal Milk Recipe and panna cotta cereal milk with Phuket pineapple sauce. The 
values were 3.17%, 2.54% and 2.79%. Carbohydrate content of basic panna cotta products Panna Cotta 
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Abstract 
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milk. 2. To study the appropriate sugar content in the production of cereal milk panna cotta. 3.To study 
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cotta, cereal milk formula, added with Phuket Pineapple Sauce. The participants were 30 students of 
Thalang Technical College in Phuket.  The research intruments in the study were Sensory Quality 
Assessment Form. 9 - Point Hedonic Scale Appearance, Color, smell, taste, texture and overall liking. 
Randomized Complete Block Design, RCBD. Bring the data for statistical analysis. By averaging (𝑥𝑥𝑥𝑥) and 
Analysis of Variance, ANOVA and Compare Least Significant Difference, (LSD). 

The research results indicated that 1. A study of the optimal ratio of cereals in the production of 
cereal milk. The tasters accepted Ratio 3 Is 500 grams of corn, 50 grams of millet, 50 grams of soybeans, 50 
grams of mung beans, 50 grams of black beans, 50 grams of red beans and 50 grams of white beans. 
Appearance, color, taste, texture and overall preference. With an average score are 7.20, 7.18, 5.74, 6.20 
and 6.82, respectively. At a moderate level of liking. 2.Optimal Sugar Content for Milk Cereal Milk Panna 
Cotta Production. The tasters accepted level at 100 grams. Appearance, color, smell, taste, texture and 
overall preference. At a moderate level of liking. The mean scores were 7.82, 7.52, 7.84, 7.90, 7.54 and 7.96 
respectively. 3. A study on the appropriate amount of sweetener in the production of Phuket Pineapple 
Sauce. The tasters recognized the sweetener added to the Phuket Pineapple Sauce. At 6% of the content 
of 15 grams of erythritol sweetener per 250 grams of pineapple meat.  Appearance, color, smell, taste, 
texture and overall preference. It was at a moderate level of liking and a very favorable level. The average 
score was 7.80, 8.00, 7.97, 7.93, 7.97 and 8.10, respectively. 4. Study the optimum ratio of pineapple sauce 
for topping on panna cotta fortified milk cereal with pineapple sauce. The tasters accepted Level 10:20 
grams. Appearance, color and overall preference. It is at a moderate level of liking and likes it very much. 
The mean scores were 7.37, 7.40 and 8.10, respectively. more than Level 5:20 and 15:20 grams. In terms of 
smell, taste and texture The tasters accepted the 15:20 grams. level as a moderate level of liking. The 
mean scores were 7.67, 7.77 and 7.57, respectively, over the 5:20 and 10:20 grams. Therefore, we choose 
Panna Cotta, Cereal Milk, Fortified with Phuket Pineapple Sauce, level 10:20 grams. Continue to study 
nutritional value. 5.The study of nutritional value of cereal milk panna cotta fortified with Phuket pineapple 
sauce was compared with the original base panna cotta recipe. found Protein content of basic panna cotta 
products Panna Cotta Cereal Milk Recipe and panna cotta cereal milk with Phuket pineapple sauce. The 
values were 3.17%, 2.54% and 2.79%. Carbohydrate content of basic panna cotta products Panna Cotta 

Cereal Milk Recipe and panna cotta, cereal milk with Phuket pineapple sauce, were 27.44 percent, 16.03% 
and 21.63 percent. Fat content of basic panna cotta products Panna Cotta Cereal Milk Recipe and panna 
cotta, cereal milk with Phuket pineapple sauce, were 8.17%, 0.44% and 0.27%. And Fiber content of basic 
formula panna cotta Panna Cotta Cereal Milk Recipe and panna cotta, cereal milk with Phuket pineapple 
sauce, were 0.00%, 0.55% and 0.71%.Therefore, panna cotta, cereal milk, fortified with Phuket Pineapple 
Sauce. Suitable for those who want to lose weight or diet. Because in Phuket Pineapple Sauce, sweetener 
(erythritol) is used in its production, the energy of Panna Cotta Cereal Milk with Phuket Pineapple Sauce is 
reduced. Consumers allergic to cow's milk and consumers who are interested in health and also suitable 
for patients who rest on the floor Because the nutritional value is not much different. And also reduce fat 
as well. 
Keywords : Panna Cotta Cereal Milk Recipe, Phuket Pineapple Sauce 
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ประสิทธิภาพของสารเสริมสมุนไพรผสมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในแมสุ่กรและลูกสุกร 
กฤติน อนะสุวรรณ์ 1 สุภาพร สมรูป 2* สุชาติ สุขสถิตย์ 3 

 
บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรต้องค านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อลดสารตกค้างในเนื้อสุกร สารเสริมสมุนไพรผสมจึง
เป็นทางเลือกที่ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกรได้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเสริมสมุนไพร
ผสมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ต่อสมรรถภาพการผลิตของแม่สุกรและสุขภาพของลูกสุกร โดยท าการเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® 
ให้แม่สุกรกินก่อนคลอด 30 วัน ไปจนถึงหย่านม โดยวางแผนการทดลองแบบ One-way ANOVA ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการเสริมเฮอร์บาท็อบ®  ในอาหารให้แม่สุกรกินก่อนคลอด 30 วัน ไปจนถึงหย่านม โดยใช้แม่สุกรจ านวน 41 แม่ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ไม่ได้เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในอาหารแม่สุกร จ านวน 19 แม่ และกลุ่มทดลอง 
เสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® ในอาหารแม่สุกร จ านวน 22 แม่ พบว่า ส าหรับน้ าหนักตัวของลูกสุกรหย่านมเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 5.84 กิโลกรัม/ตัว และกลุ่มทดลองมี
ค่าเท่ากับ 5.78 กิโลกรัม/ตัว นอกจากนี้น้ าหนักตัวของลูกสุกรหย่านมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
แต่น้ าหนักตัวของลูกสุกรแรกคลอดเฉลี่ยในกลุ่มควบคุมมีค่าน้อยกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่า
เท่ากับ 1.11 และ 1.31 กิโลกรัม/ตัว ตามล าดับ การเสริมเฮอร์บาท็อบ-แกรนูล® มีผลต่อน้ าหนักตัวแรกคลอดเฉลี่ยดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม 
ค าส าคัญ : แม่สุกร , ลูกสุกรแรกคลอด , ลูกสุกรหย่านม , สมรรถภาพการผลิต , เฮอร์บาท็อบ - แกรนลู® 
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Efficacy of Herbal Mixture Herbatob-Granule® Supplementation in Sow and Piglet 
Krittin Anasuwan 1 Supaporn Somrup 2* Suchart Suksatit 3 

Abstract 
The present, pig farming has to consider safety for consumers in order to reduce residues in pork. 

Herbal supplements are an alternative to reducing antibiotic use in pigs.  The aim of this study was to 
determine the effect of Herbatob-Granule® supplementation in the diet of sows 30 days before farrowing 
to weaning on productive performance by planning one-way ANOVA experiment comparison of the efficacy 
of Herbatob-Granule® supplementation in the diet of sows 30 days before farrowing to weaning. The use of 
41 sows were divided into 2 groups ; Group 1, the control group without Herbalob- Granule® 
supplementation in the diet of 19 sows and the second group, the experimental group, supplemented with 
Herbatob-Granule® in the diet of 22 sows.  The results showed that there was no significant difference for 
average body weight of weaned piglets between two groups (P<0.05). The average body weight of weaned 
piglets of the control group was 5.84 kg/piglet and the experimental group was 5.78 kg/piglet.  Moreover, 
statistically significant (P>0.05)  but the average body weight of farrowing piglets in the control group was 
significantly lower than the experimental group (P<0.05) , those were 1.11 and 1.31 kg/piglet, respectively. 
Herbatob-granules® supplementation has resulted in improving sow better control group. 
Keywords : Sow , Newborn piglets , Weaning piglets , Productive performance , Herbatob - Granule® 
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การใช้น้ำเลี้ยงปลานิลในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตา Spirogyra ในระบบโรงเรือน 

 
วราทิตย์ ดลสุจติ1* นฤมล บุญกระจ่าง2 และไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ3 

 
บทคัดย่อ 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตา Spirogyra ในโรงเรือนระบบบ่อน้ำวน ด้วยน้ำท่ีใช้เลี้ยงปลานิลที่ระดับปริมาณแตกต่างกัน
คือ ร้อยละ 0 (ชุดควบคุม), 30 และ 50 โดยใส่หัวเชื้อสาหร่ายเตาที่ความหนาแน่นเริ่มต้น 1 กรัม/ลิตร ในบ่อซีเมนต์ระบบ
น้ำวนขนาด 1,000 ลิตร ทีม่ีใบพัดหมุนวนน้ำ เป็นเวลา 10 วัน ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายเตาในบ่อระบบน้ำวนที่มีการเติมน้ำ
เลี้ยงปลานิลปริมาณร้อยละ 30 มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (170.30 กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (51.40 
เปอร์เซ็นต์/วัน) และผลผลิตชีวมวลรวม (2,202.96 กรัม น้ำหนักเปียก) สูงทีสุ่ด ซึ่งผลผลิตชีวมวลรวมที่ไดเ้พิ่มขึ้นจากวันเริม่ตน้
ประมาณ 4.4 เท่า เนื่องจากมีการควบคุมปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในสภาวะที่เพาะเลี้ยงด้วย
รูปแบบโรงเรือนระบบบ่อน้ำวน โดยควบคุมให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.5-8.5 และค่าความเป็นด่าง มากกว่า 50 
มิลลิกรัม/ลิตร และยังสามารถใช้น้ำเลี้ยงปลานิลที่มีสารประกอบของไนโตรเจนมาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ดังนั้นการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายเตารูปแบบโรงเรือนด้วยระบบบ่อน้ำวนมีแนวโน้มทีใ่ห้ผลผลิตสาหร่ายเตาค่อนข้างสูง จึงมีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิง
พาณิชยต์่อไปได้ 
 
คำสำคัญ : สาหร่ายเตา การเพาะเลี้ยง โรงเรือน บ่อน้ำวน ปลานลิ 
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การใช้น้ำเลี้ยงปลานิลในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตา Spirogyra ในระบบโรงเรือน 
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บทคัดย่อ 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเตา Spirogyra ในโรงเรือนระบบบ่อน้ำวน ด้วยน้ำท่ีใช้เลี้ยงปลานิลที่ระดับปริมาณแตกต่างกัน
คือ ร้อยละ 0 (ชุดควบคุม), 30 และ 50 โดยใส่หัวเชื้อสาหร่ายเตาที่ความหนาแน่นเริ่มต้น 1 กรัม/ลิตร ในบ่อซีเมนต์ระบบ
น้ำวนขนาด 1,000 ลิตร ทีม่ีใบพัดหมุนวนน้ำ เป็นเวลา 10 วัน ผลการศึกษาพบว่าสาหร่ายเตาในบ่อระบบน้ำวนที่มีการเติมน้ำ
เลี้ยงปลานิลปริมาณร้อยละ 30 มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (170.30 กรัม/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (51.40 
เปอร์เซ็นต์/วัน) และผลผลิตชีวมวลรวม (2,202.96 กรัม น้ำหนักเปียก) สูงทีสุ่ด ซึ่งผลผลิตชีวมวลรวมที่ไดเ้พิ่มขึ้นจากวันเริม่ตน้
ประมาณ 4.4 เท่า เนื่องจากมีการควบคุมปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในสภาวะที่เพาะเลี้ยงด้วย
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สาหร่ายเตารูปแบบโรงเรือนด้วยระบบบ่อน้ำวนมีแนวโน้มทีใ่ห้ผลผลิตสาหร่ายเตาค่อนข้างสูง จึงมีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิง
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Use of Water from Rearing Nile Tilapia for Culturing Macroalgae Spirogyra  
in Greenhouse System 

 
Waratit Donsujit1*, Narumon Boonkrachang2 and Thaithaworn Lirdwitayaprasit3 

 
Abstract 

Cultivation of macroalgae Spirogyra in greenhouse with raceway pond system with water from 
rearing Nile tilapia at different volume levels was 0% (control), 30% and 50 %. Inoculation at an initial cell 
density of 1 g/L and cultivated in a 1,000 liters cement raceway ponds with a rotating paddle wheel for 10 
days. The results showed that the highest growth rate per day (170.30 g/day), specific growth rate (51.40 
%/day) and total biomass yield (2,202.96 g wet weight) were observed in Spirogyra cultured with water from 
rearing Nile tilapia volume of 30%. The total biomass yield increased from the initial of approximately 4.4 
times due to the appropriate factors for growth of macroalgae are controlled under cultured conditions in 
greenhouse with raceway pond system. The pH is controlled in the range of 7.5-8.5 and alkalinity greater 
than 50 mg/l, and water from rearing Nile tilapia containing nitrogen compounds can be used as a substitute 
for chemical fertilizers. Hence, cultivation of Spirogyra in greenhouse with raceway pond system tends to 
produce high biomass yield, therefore has potential for commercial development. 
 
Keywords : Spirogyra, cultivation, greenhouse, raceway pond, Nile tilapia 
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การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) 
ในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย 

จีรศักดิ์ จำปาแก้ว1 และวิลาวณัย์ ภูมิดอนมิ่ง1*  

บทคัดย่อ 

พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini เป็นปัญหาสาธารสุขท่ีสำคัญของประเทศไทย คนได้รับพยาธิจากการบริโภค
อาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียนที่มีระยะติดต่อปนเปื้อนอยู่แบบไม่ปรุงสุก จากการศึกษาในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของพยาธิชนิดนี้พบว่าภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพบการติดเชื้อร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 28.7 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อพยพ
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนิยมบริโภคอาหารที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียบแบบไม่ปรุงสุก ปลาสร้อยขาวจัดอยู่วงศ์ปลา
ตะเพียนที่มีรายงานการติดเช้ือระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าปลาวงศ์ปลาตะเพียนชนิดอื่น ดังนั้นข้อมูลการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ
ของปลาสร้อยขาวในชุมชนที่พบผู้ติดเชื ้อพยาธิใบไม้ตับจึงมีความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปลาสร้อยขาวและตรวจหาระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในชุมชนเสี่ยงต่อการระบาดในพ้ืนท่ี 9 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปลาจากแหล่งน้ำบริเวณรอบชุมชน ได้แก่ แม่น้ำ คลองน้ำ ฝายกั้นน้ำ เขื่อน และสระ
น้ำ จำแนกชนิดปลาและตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ ผลการศึกษาพบปลาสร้อยขาวในทุกพื้นที่ และพบตัวอ่อนของ
พยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีรายงานการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคน
มากกว่าร้อยละ 5 หากไม่มีการเฝ้าระวัง หรือมาตรการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอาจส่งผลให้การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับทั้งใน
ปลาและคนเพิ่มสูงขึ้น 

คำสำคัญ: พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini, ปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis 

 
1นิสิตระดับบัณฑติศึกษา., ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 
65000 
1*ผศ.ดร., ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 
1Graduate student., Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan 
University, Phitsanulok, 65000, Thailand 
1*Asist. Dr., Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, 
Phitsanulok, 65000, Thailand 
*Corresponding author: Tel: 055-964605. E-mail address: wilawanp@nu.ac.th 

 

Infection of Opisthorchis viverrini in Henicorhynchus siamensis in high-risk communities of 
lower northern Thailand 

Cheerasak Champakaew1 and  Wilawan Pumidonming1*  

Abstract 

Opisthorchis viverrini is a major parasitic disease in the public health problems of Thailand. Cyprinid fish 
serve as a second intermediate host (O. viverrini metacercaria stage) which infects to humans. In risk communities 
in the lower northern region of Thailand, O. viverrini infection has been reported as 2.1% to 28.7%. The majority 
of the infected were found among the immigrants from northeastern Thailand. Over 80% of residents consume 
traditional raw or undercooked dishes made from cyprinid fish. Cyprinid fish, especially Henicorhynchus 
siamensis highly infected with O. viverrini metacercarial. Therefore, information on the infective stage of 
metacercaria infection in H. siamensis in communities at risk of endemic may be essential for the prevention 
and control of opisthorchiasis. We aimed to survey H. siamensis and O. viverrini infection in risk communities in 
the lower northern region of Thailand. Fish samples were randomly collected from water sources around the 
community, including rivers, canals, check dams, dams, and ponds. Species of fish were identified and examined 
for O. viverrini infection. H. siamensis were found in all areas, and the Infection of O. viverrini in fish was found 
in two high-risk communities of two provinces including Phetchabun and Sukhothai where the infection rate in 
humans was more than 5%. Our findings suggest that further development, prevention, and control of 
opisthorchiasis are needed in the high-risk communities of Phetchabun and Sukhothai provinces. 

Keywords: Liver fluke, Opisthorchis viverrini, Henicorhynchus siamensis 
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การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis) 
ในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของพยาธิในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย 

จีรศักดิ์ จำปาแก้ว1 และวิลาวณัย์ ภูมิดอนมิ่ง1*  

บทคัดย่อ 

พยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini เป็นปัญหาสาธารสุขท่ีสำคัญของประเทศไทย คนได้รับพยาธิจากการบริโภค
อาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียนที่มีระยะติดต่อปนเปื้อนอยู่แบบไม่ปรุงสุก จากการศึกษาในชุมชนเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของพยาธิชนิดนี้พบว่าภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยพบการติดเชื้อร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 28.7 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อพยพ
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนิยมบริโภคอาหารที่ทำจากปลาวงศ์ปลาตะเพียบแบบไม่ปรุงสุก ปลาสร้อยขาวจัดอยู่วงศ์ปลา
ตะเพียนที่มีรายงานการติดเช้ือระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าปลาวงศ์ปลาตะเพียนชนิดอื่น ดังนั้นข้อมูลการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ
ของปลาสร้อยขาวในชุมชนที่พบผู้ติดเชื ้อพยาธิใบไม้ตับจึงมีความสำคัญต่อการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิ การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปลาสร้อยขาวและตรวจหาระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในชุมชนเสี่ยงต่อการระบาดในพ้ืนท่ี 9 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปลาจากแหล่งน้ำบริเวณรอบชุมชน ได้แก่ แม่น้ำ คลองน้ำ ฝายกั้นน้ำ เขื่อน และสระ
น้ำ จำแนกชนิดปลาและตรวจหาตัวอ่อนระยะติดต่อพยาธิใบไม้ตับ ผลการศึกษาพบปลาสร้อยขาวในทุกพื้นที่ และพบตัวอ่อนของ
พยาธิใบไม้ตับในปลาสร้อยขาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีรายงานการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคน
มากกว่าร้อยละ 5 หากไม่มีการเฝ้าระวัง หรือมาตรการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอาจส่งผลให้การติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับทั้งใน
ปลาและคนเพิ่มสูงขึ้น 
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Infection of Opisthorchis viverrini in Henicorhynchus siamensis in high-risk communities of 
lower northern Thailand 

Cheerasak Champakaew1 and  Wilawan Pumidonming1*  

Abstract 

Opisthorchis viverrini is a major parasitic disease in the public health problems of Thailand. Cyprinid fish 
serve as a second intermediate host (O. viverrini metacercaria stage) which infects to humans. In risk communities 
in the lower northern region of Thailand, O. viverrini infection has been reported as 2.1% to 28.7%. The majority 
of the infected were found among the immigrants from northeastern Thailand. Over 80% of residents consume 
traditional raw or undercooked dishes made from cyprinid fish. Cyprinid fish, especially Henicorhynchus 
siamensis highly infected with O. viverrini metacercarial. Therefore, information on the infective stage of 
metacercaria infection in H. siamensis in communities at risk of endemic may be essential for the prevention 
and control of opisthorchiasis. We aimed to survey H. siamensis and O. viverrini infection in risk communities in 
the lower northern region of Thailand. Fish samples were randomly collected from water sources around the 
community, including rivers, canals, check dams, dams, and ponds. Species of fish were identified and examined 
for O. viverrini infection. H. siamensis were found in all areas, and the Infection of O. viverrini in fish was found 
in two high-risk communities of two provinces including Phetchabun and Sukhothai where the infection rate in 
humans was more than 5%. Our findings suggest that further development, prevention, and control of 
opisthorchiasis are needed in the high-risk communities of Phetchabun and Sukhothai provinces. 

Keywords: Liver fluke, Opisthorchis viverrini, Henicorhynchus siamensis 
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การแยกและคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากดินท้องนาเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซล 

นันท์นภัส เอมนลิ1 อัยยะ จันทรศริิ2* 

บทคัดย่อ 
 ปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้น้ำมันจากปิโตรเลียมขาดแคลนและมีราคาเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้
เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนน้ำมันจากปิโตรเลียม เช่น ไบโอดีเซล (Biodiesel) ซึ่งสามารถ
ผลิตได้จากน้ำมันและไขมันจากแหล่งชีวภาพหลายประเภทด้วยปฏิกิริยาเคมี ยีสต์ไขมันสูง (Oleaginous yeasts) สามารถ
สะสมไขมันทีม่ีองค์ประกอบคล้ายคลึงน้ำมันพืชไว้ภายในเซลล์ จึงสามารถนำมาสกัดไขมันเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอ
ดีเซลได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกและคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงจากดินท้องนา รวมถึงเพื่อวัดปริมาณร้อยละของไขมัน
ภายในเซลล์ที่ยีสต์ผลิตไดต้่อน้ำหนักเซลลแ์ห้ง โดยเก็บตัวอย่างดินท้องนาจำนวน 60 ตัวอย่างจากจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบรุี 
และจังหวัดชัยนาท จากนั ้นทำการคัดแยกยีสต ์จากดินท้องนาด้วยจานอาหารแข็งส ูตร Dichloran Rose-Bengal 
Chloramphenicol Agar (DRBC) พบว่าสามารถทำการคัดแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 6 ไอโซเลท เมื่อนำยีสต์ที่คัดแยกได้เพาะเลี้ยง
ในอาหารเหลวสูตร Glycerol Yeast extract-Malt extract (GYM) และวัดปริมาณร้อยละของไขมันภายในเซลล์ที่ยีสต์ผลิตได้
ต่อน้ำหนักเซลล์แห้ง พบว่ายีสต์มีการสะสมไขมันภายในเซลล์อยูร่ะหว่างร้อยละ 19.10 ± 0.01 ถึงร้อยละ 33.88 ± 0.02 ของ
น้ำหนักเซลล์แห้ง ซึ่งจัดเป็นยีสต์ไขมันสูงท่ีมีปริมาณไขมันเหมาะสมต่อการนำไปผลิตไบโอดีเซลในอนาคต 

คำสำคัญ : ดินท้องนา ไบโอดีเซล ยีสตไ์ขมันสูง  
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Isolation and screening of oleaginous yeasts from paddy field soil for biodiesel 
production 

Nannaphat Emnin1 Aiya Chantarasiri2* 

Abstract 
 The oil crisis has resulted in a shortage of oil from petroleum, and its price has grown. This has 
resulted in the development and promotion of alternative fuels to replace petroleum, such as biodiesel, 
which can be produced from oils and lipids from various bio-sources by using chemical reactions. Oleaginous 
yeasts can accumulate intracellular lipids that are similar in composition to vegetable oils. Therefore, lipids 
can be extracted to be used as a precursor for biodiesel production. The aim of this research was to isolate 
and select oleaginous yeasts from the paddy field soil, as well as to measure the percentage of intracellular 
lipids produced by yeast per cell dry weight. Sixty samples of paddy field soil from Rayong, Chanthaburi, 
and Chai Nat provinces were collected. Using a Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) culture 
medium, six isolates of oleaginous yeast were obtained. The isolated yeasts were cultured in Glycerol Yeast 
extract-Malt extract (GYM) culture medium for lipids accumulation and the percentage of intracellular lipids 
produced by the yeast per cell dry weight was measured. The lipid content analysis revealed an 
accumulation of intracellular lipid between 19.10% to 33.88% (w/w) by the cell dry weight. They were 
considered as oleaginous yeast with a lipid content suitable for biodiesel production in the future. 

Keywords : Biodiesel, oleaginous yeasts, paddy field soil 
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แนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร อ.เดิมบางนางบวช  
จ.สุพรรณบุรี 

 
สุนิษา พุ่มมาลา  สัจจา บรรจงศริิ  และวรรธนัย อ้นสำราญ 

 
บทคัดย่อ 

ทฤษฎีใหม่ เป็นหลักการจัดการเกษตรเป็นทางเลือกให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มี ๓ ข้ันตอน 
ได้แก่ ข้ันต้น คือ เกษตรกรรายย่อยบริหารจัดการพ้ืนที่ทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น  ๔ ส่วน คือ 
ขุดสระ ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่พืชสวน และที่อยู่อาศัย เพ่ือการผลิตที่พออยู่พอกิน ข้ันกลาง คือ รวมกลุ่มหรือสหกรณ์ 
เพ่ิมผลผลิตและจำหน่ายอย่างมีพลังต่อรอง และข้ันก้าวหน้า คือ สร้างเครือข่ายภายนอกเพ่ือหาแหล่งทุนมาร่วม
ลงทุนและพัฒนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีสภาพพ้ืนที่แห้งค่อนข้างแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงนำ
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาส่งเสริมในพ้ืนที่ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
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Guidelines for agricultural resource management according to agricultural 
theory of farmers. Doem Bang Nang Buat District, Suphanburi Province 

 
Sunisa Phummala  Sajja Banjongsiri  and  Wattanai Onsamran 

 
Abstract 

 Doem Bang Nang Buat, Suphanburi, the area is quite dry. The New Theory Agriculture 
project has been brought to promote as an agricultural system that focuses on the management 
of water and land. The objectives were to study (1) the socio-economic conditions of farmers, (2) 
the management of agricultural resources according to the New Theory Agriculture Principle, (3) 
the effect of applying the New Theory Agriculture Principle in the management of agricultural 
resources, and (4) the problems and development guidelines. It is a quantitative and qualitative 
research. There were 2 groups 1) a questionnaire was used the sample size was 182 2) a group 
meeting, choosing a specific group of informants. Analyze quantitative data with software 
packages. Qualitatively, using content analysis, results 1) 57.70 percent were male, aged 51-60 
years, 4 graders, 3 members, own land 11-20 rai, rented 3-5 rai, male workers. use household 
labor agriculture No secondary occupation, income is greater than debt Use their own funds 2) 
Land allocation according to New Theory Agriculture, primary, land for housing, water resources 
and other agricultural activities 3) The results of participating in the project positively affect the 
environment. 4) Problems: Farmers can only comply with the initial stage. There are still 
problems with water resources. and market management. An initial development approach 
should add water reservoirs Production planning. Intermediate development guidelines should 
promote integration. Progressive development guidelines Work with the government and private 
sectors to build networks, find funding sources, and increase marketing. In conclusion, farmers are 
successful. 
 
Keywords : New Theory of Agriculture, Socioeconomic, Agricultural Products 
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การศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลน 

ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง 
 

สิรภพ ดิษสุธรรม1 อัยยะ จันทรศิร2ิ* 

 

บทคัดย่อ 

เอนไซม์เซลลูเลสเป็นเอนไซม์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 20 ในตลาดเอนไซม์โลก โดยใช้ในการย่อยสลาย
พันธะเคมีชนิดพันธะไกลโคไซด์ในเซลลูโลสให้เป็นโมเลกุลน้ำตาลกลูโคส ทำให้เอนไซม์เซลลูเลสเป็นตัวเร่งชีวภาพที่เป็นที่
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียย่อยสลาย
เซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง ระเบียบวิธีวิจัยดำเนินการโดยการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา
โคโลนีของแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส การเก็บเกี่ยวเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตจากแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส และการวัดค่า
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตได้ ผลการวิจัยพบว่าแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่แยกได้จากป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัด
ระยอง จำนวน 13 ไอโซเลท สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่ากิจกรรมเอนโดกลูคาเนส (CMCase) ระหว่าง 0.078 ± 
0.002 ถึง 0.096 ± 0.004 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และผลิตเอนไซม์เซลลูเลสที่มีค่ากิจกรรมเซลลูเลสทั้งหมด (FPase) ระหว่าง 
0.049 ± 0.002 ถึง 0.067 ± 0.008 ยูนิตต่อมิลลิลิตร แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสไอโซเลท B05 ไอโซเลท B06 และไอโซ
เลท B07 เป็นแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่มีค่ากิจกรรมเซลลูเลสสูงกว่าไอโซเลทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และเหมาะสมต่อการ
นำไปพัฒนาต่อในอนาคต 

คำสำคัญ : ค่ากิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส ป่าชายเลน 

      
1 นาย, หลักสูตรกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ระยอง 21120 
2 ผศ.ดร., หลักสูตรกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ระยอง 21120 
1 Mr., Chemical Industrial Process and Environment, Faculty of Science, Energy and Environment, King 
Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rayong Campus), Rayong, 21120, Thailand  
2 Asist. Prof. Dr., Chemical Industrial Process and Environment, Faculty of Science, Energy and Environment, 
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rayong Campus), Rayong, 21120, Thailand 
* Corresponding author: Tel.: 086-9934645. E-mail address: aiya.c@sciee.kmutnb.ac.th 
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Study on cellulase activity of cellulolytic bacteria isolated from Tung Prongthong 
mangrove forest in Rayong Province 

Siraphob Disutham1 Aiya Chantarasiri2* 

Abstract 

Cellulases account for 20% of the world enzyme market. They are the enzymes that hydrolyze 
cellulose to liberate glucose molecules by cleaving glycosidic bonds of cellulose. Therefore, cellulases 
have become focal biocatalysts in various industries. This research aimed to conduct the determination of 
cellulase activity of the cellulolytic bacteria isolated from Tung Prongthong mangrove forest in Rayong 
Province. The research methodology was carried out by the investigation of bacterial colony morphology, 
the harvest of the cellulases, and the determination of cellulase activity. The results showed that the 
isolated thirteen cellulolytic bacteria yielded the endoglucanase (CMCase) activity of 0.078 ± 0.002 to 0.096 
± 0.004 U/mL and the total cellulase (FPase) activity of 0.049 ± 0.002 to 0.067 ± 0.008 U/mL. Remarkably, 
the cellulolytic bacteria isolate B05, B06 and B07 were considered as the highly effective cellulolytic 
bacteria which could be applied in further related studies. 

Keywords : Cellulase activity, Cellulolytic bacteria, Mangrove forest 
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แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วราภรณ์ บุญเครือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศริิ1  และ ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ2 

บทคัดย่อ 

  ข้าวหอมมะลิมีเอกลักษณ์ด้านกลิ่นที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวตามธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่ว
โลก พ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพ้ืนทีอ่ำเภอบัวใหญ่ เกษตรกรประสบปัญหา
ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 หลายประการ จึงได้ทำการการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการผลิตและการจัดการส่วน
ประสมการตลาด ปัญหาในการผลิต เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ ปี 2563/64 จำนวน 388 ราย เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาในด้านต้นทุน
การผลิต ปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพง และขาดการความรู้ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวไว้ใช้เอง การแปรรูป และขาดความรู้ในการขอรับรองมาตรฐาน ผลผลิตมีราคาต่ำ แนวทางในการพัฒนาด้านปัจจัยการผลิต 
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และสนับสนุนปัจจัยในการผลิต ด้านการผลิต ภาครัฐให้การสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร และสนับสนุนเมล็ดข้าวคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ด้านความรู้ของเกษตรกร หน่วยงานราชการจัดอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เปลี่ยนวิธีการจำหน่ายข้าวจากขายให้โรงสีหันมารวมกลุ่มเพ่ือ
รวมกลุ่มแปรรูปจำหน่าย และมีการขายผ่านออนไลน์  

คำสำคัญ :  แนวทางการพัฒนาการผลิต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จังหวัดนครราชสีมา 
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แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วราภรณ์ บุญเครือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศริิ1  และ ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ2 
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Guidelines for developing production potential  of  Khoa Dawk Mali 105 Rice                        
In the area Buayai District, Nakhonratchasima Province 

Waraporn Bunkhuear, Associate Professor Dr.Sujja Banchongsiri1 and Dr.Wattanai Onsamran2 

Abstract 

  Khoa Hom Mali is unique in that it has a distinctive aroma that is unique in nature. It is 
preferred by consumers around the world. Most of the Khoa Hom Mali cultivation areas in Thailand in the 
northeastern region. In the area of Bua Yai District Farmers many problems in Khoa Hom Mali rice production. 
Therefore, a study was conducted on the Guidelines for developing production potential  of Khoa Dawk 
Mali 105 Rice In the area Buayai District, Nakhonratchasima Province. The objectives of this research were to 
study basic data of farmer socio-economy. Production conditions and marketing mix management, 
production problems To find Guidelines for developing production potential  of  Khoa Dawk Mali 105 Rice 
The subjects in this study were 388 farmers who grew ‘Khao Dawk Mali 105’ registered with the Bua Yai 
District Agriculture Office in 2020/21.  Data were collected using an interview form. and group meetings to 
analyze and find ways to development The study found Farmers face problems in terms of production 
costs. expensive inputs and lack of knowledge about soil improvement Use of fertilizers to produce organic 
fertilizers for your own use production of rice seeds for own use, processing, and lack of knowledge in 
applying for certification low-priced produce development guidelines in terms of production factors 
Encourage farmers to join groups in purchasing production factors and supporting factors in production. and 
support good quality rice grains for farmers knowledge of farmers Government agencies organize training to 
provide knowledge in various fields. Promote the use of fertilizers according to soil analysis values. to reduce 
production costs Change the way of selling rice from selling to mills turned to group together to form a 
group for processing and selling and are sold online. 
 
Keywords: Guidelines for developing production potential, Khoa Dawk Mali 105 Rice, Nakhonratchasima 

Province 
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การพัฒนาสูตรน้ํามันมะคาเดเมียผสมน้ํามันงาข้ีมอนและน้ํามันถั่วดาวอินคาท่ีมีความสมดุลของปริมาณ

กรดไขมันโอเมกา 6:3 

จิรัชยา จัดพล1 เหรยีญทอง สิงหจานุสงค2* และสดุารตัน เจียมยั่งยืน3 

บทคัดยอ 

นํ้ามันมะคาเดเมียมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 (38.5:1) สูงกวาท่ีองคการอนามัยโลกแนะนํา (4-10:1) ในขณะท่ี

นํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีคาท่ีต่ํากวา (0.3:1 และ 0.70:1 ตามลําดับ) ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

สูตรนํ้ามันมะคาเดเมียผสมนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีมีความสมดุลของอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 โดยนํา

นํ้ามันเดี่ยวท้ัง 3 ชนิดมาศึกษาสมบัติทางกายภาย เคมีและโภชนาการ พบวานํ้ามันมะคาเดเมียมคีา L* และความหนืดท่ีสูงกวา

นํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา แตมีคา a*, b*, คากรด กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระและสมบัติทางโภชนาการท่ีต่ํากวา 

นํ้ามันมะคาเดเมียมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 เทากับ 11.57 ในขณะท่ีนํ้ามันงาข้ีมอนและนํ้ามันถ่ัวดาวอินคามีคา 0.31 

และ 1.08 ตามลําดับ นําผลการวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันของนํ้ามันเดี่ยวมาคํานวณหาอัตราสวนผสม โดยใหมี

อัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 ท่ีใกลเคียง 10 มากท่ีสุด โดยผสมนํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันงาข้ีมอน 4 อัตราสวน และผสม

กับนํ้ามันถ่ัวดาวอินคา 4 อัตราสวน พบวาการผสมนํ้ามันตางชนิดกันสงผลใหท้ังสมบัติทางกายภาพ เคมีและโภชนาการมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการผสมนํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันงาข้ีมอนท่ีอัตราสวน 190:1 และการผสม

นํ้ามันมะคาเดเมียกับนํ้ามันถ่ัวดาวอินคาท่ีอัตราสวน 100:1 ทําใหไดนํ้ามันผสมท่ีมีอัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 เทากับ 9.98 

และ 9.56 ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนผสมน้ีใชสําหรับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมในรูปของแคปซูลนํ้ามันตอไป 

คําสําคัญ: นํ้ามันมะคาเดเมีย นํ้ามันงาข้ีมอน นํ้ามันถ่ัวดาวอินคา อัตราสวนกรดไขมันโอเมกา 6:3 นํ้ามันผสม 
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Formulation development of macadamia oil blended with perilla oil and sacha inchi oil 

for balanced Omega 6:3  

Jiratchaya Judphol1 Riantong Singanusong2* and Sudarat Jiamyangyuen3  

Abstract 

Macadamia oil (MO) has higher omega 6:3 ratio (ω-6: ω-3 ratio) (38.5:1) than the recommendation 

(4-10:1)  by World Health Organization (WHO)  while perilla oil (PRO)  and sacha inchi oil ( SIO)  have lower      

ω-6:  ω-3 ratios (0.3:1 and 0.7:1, respectively). Hence, this research was aimed to formulate MO blended 

with PRO and SIO to have a balanced ω- 6:  ω- 3 ratio as close to the recommendation by WHO.  Each 

parental oil was analyzed for their properties including physical, chemical, and nutritional properties.  MO 

has higher L*  and viscosity but lower a* , b* , acid value, antioxidant activity and nutritional properties than 

PRO and SIO.  Parental MO exhibited ω- 6:  ω- 3 ratio of 11. 57 while PRO and SIO were 0. 31 and 1. 08, 

respectively.  Fatty acid composition of each parental oil was analyzed and used to calculate a blending 

ratio, aiming at a        ω-6: ω-3 ratio closest to 10. MO was blended with 4 different ratios of each PRO and 

SIO.  Blending at different ratios of MO:PRO and MO:SIO showed significantly different (p<0.05)  in physical, 

chemical, and nutritional properties. MO:PRO at ratio of 190:1 and MO:SIO at 100:1 exhibited ω-6:ω-3 ratio 

of 9. 98 and 9. 56, respectively, and were chosen for further development of food supplement in a form of 

oil capsules.  

Key word:  Macadamia oil, Perilla oil, Sacha inchi oil, Omega 6:3 ratio, Blended oils 
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อิทธิพลของอัตราส่วนน้ำเสาวรสผสมฟักข้าว ชนิดและปริมาณสารก่อเกิดโฟมที่เหมาะสม 
ต่อคุณภาพของเครื่องดื่มเสาวรสฟักข้าวกึ่งสำเร็จรูป 

 
ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ1  แสงเทียน ครองธรรมชาติ2  และ ชณิชา  จินาการ1   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำเสาวรส : ฟักข้าว จากจำนวน
ทั้งหมด 9 อัตราส่วน โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 30 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 points 
hedonic scaling test ด้านสี กลิ่น และความชอบรวม พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำเสาวรส : ฟักข้าว 
คือ 4 : 1  ได้พิวเร่มีสีส้ม ค่าความสว่างของสี L* a* และ b* เท่ากับ 53.88  6.73 และ 1.43 ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้ท้ังหมดเท่ากับ 8.23 องศาบริกซ์ และปริมาณกรดทั้งหมด (กรดซิตริก) ร้อยละ 0.96 การศึกษาสาร
ก่อให้เกิดโฟม 5 แบบ ได้แก่การใช้ Methocel®65 HG : Carboxy methyl cellulose (CMC) อัตราส่วน 1:1 
ความเข้มข้นร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก, Carboxy methyl cellulose (CMC) ความเข้มข้นร้อยละ 1.5, 2, 3 
และ 5  และใช้ Maltodextrin ร้อยละ 15 ของน้ำหนักส่วนผสม พบว่าสารละลาย Methocel®65 HG : 
carboxy methyl cellulose (CMC) ความเข้มข้นร้อยละ 1.5, carboxy methyl cellulose (CMC) ความ
เข้มข้นร้อยละ 3 และ 5 ทำให้เกิดโฟมที่เหมาะสม โดยปริมาณสารละลายของ carboxy methyl cellulose 
(CMC) ความเข้มข้นร้อย 5 เหมาะสมในการผลิตน้ำเสาวรสผสมฟักข้าวผง โดยพิขารณาจาดความหนาแน่น
ของโฟม ความคงตัวของโฟม และค่า Overrun ทั้งนี้การผสมปริมาณร้อยละ 75  เมื ่อนำไปอบแห้งด้วย
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั ่วโมง ผลิตภัณฑ์ที ่ได้มีปริมาณความชื ้นสุดท้ายร้อยละ 2.51 
คุณสมบัติของเสาวรสผสมฟักข้าวผงกึ่งสำเร็จรูป มีระยะเวลาการละลาย 2.28 นาที (ผสมน้ำ 125 มิลลิลิตร) 
ค่าสี  L* a* b* หลังทำแห้ง เท่ากับ 80.55, 7.24 และ 24.12 และปริมาณผลผลิตที ่ได้ ร ้อยละ 10.29 
ตามลำดับ. 
 
คำสำคัญ : น้ำเสาวรส, ฟักข้าว, มอลโตเดกซ์ตริน, คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, เมทโทเซล 
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EFFECT OF OPTIMUM PASSION FRUIT JUICE MIXED WITH GAC ARIL RATIO,  
TYPE AND QUANTITY OF FOAMING AGENT ON  

INSTANT PASSION FRUIT-GAC ARIL BEVERAGE QUALITY 
 

Teeravat  Tepjaikad1  Saengtean  Krongtammachat2  and Chanicha Jinakarn1   
 

Abstract 

 The objective of this research was to select an appropriate ratio of passion fruit juice :  gac aril out 
of a total of 9 ratios,  30  panelists were assessed for sensory quality by using the 9 point hedonic scaling 
test on color, odor, and overall liking. The suitable ratio of passion fruit juice : gac aril was 4 : 1. The color 
of puree was orange, L* a* and b* value were 53.88, 6.73 and 1.43, total soluble solids was 8.23 °Brix, and 
total acidity (citric acid) was 0.96% respectively. Five types of foaming agents were studied with completely 
randomized experimental design; Methocel®65 HG:  carboxy methyl cellulose (CMC)  ratio 1:1 at 1.5% , 
carboxy methyl cellulose (CMC) at 1.5, 2, 3. and 5%, mixed with 15% maltodextrin of ingredient weight. It 
was found that 1.5%  of Methocel®65 HG, 3% and 5% of carboxy methyl cellulose (CMC) produced suitable 
foam. The solution 5 % of carboxy methyl cellulose (CMC) with 75% of the mixture quantity was suitable 
for the passion fruit juice mixed with gac aril powder production with optimum density of foam, foam 
stability and overrun. This mixture was dried at 70 degrees celcius for 2 hours had the final moisture content 
of the product was 2.51%.  The solubility time was 2.28 minute (mixed with 125 ml of water) .  The color 
values L* a* b* after drying were 80.55, 7.24, 24.12, and product yield was 10.29% respectively. 

Keyword : Passion Fruit, Gac, Maltodextrin, Carboxy methyl cellulose, Methocel 
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ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตร    
ในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์อินเบรด 7 สายพันธุ์  

 
กนกวรรณ ทองคำ1 พรชัย หาระโคตร2* และเยาวพา จิระเกียรติกุล3 

 
บทคัดย่อ 

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานในประเทศไทยด้านการเพ่ิมผลผลิตน้ันประสบความสำเร็จได้ยาก เน่ืองจาก สายพันธ์ุ
ข้าวโพดหวานในไทยมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่ำ จึงต้องนำเชื้อพันธุกรรมจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบ
ผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์อินเบรดที่พัฒนาจากเชื้อพันธุกรรมต่างประเทศชั่ว S5 
จำนวน 7 สายพันธ์ุ สร้างคู่ผสมด้วยวิธีการผสมข้ามแบบพบกันหมด ได้คู่ผสมทั้งหมด 42 คู่ผสม หลังจากน้ันนำไปปลูกทดสอบ
ร่วมกับสายพันธุ์อินเบรด 7 สายพันธุ์ และพันธุ์ทางการค้า 2 พันธุ์ ในฤดูแล้งและฝนปี พ.ศ. 2563/2564 จากผลการศึกษา 
พบว่า ความแปรปรวนจากอิทธิพลการแสดงออกของยีนแบบข่มสูงกว่าแบบผลบวกในทุกลักษณะที่ทำการศึกษา ยกเว้น 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ และความสูงฝัก สายพันธุ์ L4 มีค่าความสามารถในการรวมตัวทั่วไปสูง (GCA) ในลักษณะของ
ผลผลิต ในขณะที่ สายพันธุ์ L1 และ L2 มีค่า GCA สูง สำหรับเปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือนและของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 
ตามลำดับ นอกจากนี้ สายพันธุ์ L5 และ L6 มีค่า GCA ต่ำสำหรับความสูงฝักและอายุการเก็บเกี่ยว ตามลำดับ โดยสายพันธุ์ที่มี  
ค่า GCA สูง มีแนวโน้มที่จะให้ลูกผสมที่มีค่า SCA สูงเช่นกัน ดังนั้น สายพันธุ์ L1 L2 L4 L5 และ L6 เป็นสายพันธุ์ที่มีศักยภาพใน
การเป็นสายพันธ์ุอินเบรดที่สามารถนำไปสร้างลูกผสมเด่ียวที่มีผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตรที่ดี 
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ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทางการเกษตร    
ในข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์อินเบรด 7 สายพันธุ์  

 
กนกวรรณ ทองคำ1 พรชัย หาระโคตร2* และเยาวพา จิระเกียรติกุล3 

 
บทคัดย่อ 

การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานในประเทศไทยด้านการเพ่ิมผลผลิตน้ันประสบความสำเร็จได้ยาก เน่ืองจาก สายพันธ์ุ
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ผลผลิต ในขณะที่ สายพันธุ์ L1 และ L2 มีค่า GCA สูง สำหรับเปอร์เซ็นต์เมล็ดเฉือนและของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 
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Combining Ability for Yield, Yield components, and Agronomic Traits in 7 Super Sweet Corn 
Inbred Lines  

 
Kanokwan Thongkham1 Bhornchai Harakotr2* and Yaowapha Jirakiattikul3 

 
Abstract 

The breeding of sweet corn in Thailand for increasing yield is difficult to achieve due to low genetic 
variation. An increase in genetic diversity by using exotic germplasm is necessary. Therefore, the objective 
of this study was to study combining ability of yield, yield components, and agronomic traits in the S5 super 
sweet corn inbred lines derived from exotic germplasm. The seven super sweet corn inbred lines were 
crossed with a diallel cross mating design. The 7 parental lines, 42 hybrids, and 2 commercial varieties were 
evaluated in the winter and rainy seasons of 2020/2021. The results indicated that variations of dominant 
genes were more important than additive gene effects for all studied traits, except total soluble solid and 
cob replacement height. L4 lines had a high GCA value for yield. L1, and L2 lines had a high GCA value for 
cutting percentage and total soluble solids, respectively. Whereas, L5 and L6 lines had a low GCA value for 
cob replacement height and harvesting date, respectively. In addition, inbred lines with a high GCA value 
tend to give hybrids with a high SCA value. Therefore, L1, L2, L4, L5, and L6 lines were the potential inbred 
lines that could be used to produce new hybrids having high yield, yield component, and good agronomic 
traits. 

 
Keywords: Sweet Corn, General Combining Ability, Diallel Cross, Temperate Germplasm 
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สมบัติของไขสบู่และการสกัดสารแกมม่า-โอไรซานอลจากไขสบู่ 
 

ปานิดา เกรียงกรีติกุล1 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค2์* และสดุารตัน์ เจยีมยั่งยืน3 
 

บทคัดย่อ 
 

 แกมม่า-โอไรซานอลเป็นสารธรรมชาติที่มีคณุค่าทางโภชนาการสงูและพบอยู่ในไขสบู่ที่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานผลิต
น้้ามันร้าข้าว ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไขสบู่เริ่มต้นและไขสบู่ท่ีผ่านการอบ
ทีอุ่ณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน พบว่า มีปริมาณความช้ืนและน้้าอิสระเริ่มต้น 52.56% และ 0.95 
ตามล้าดับ และลดลงในวันที่ 15 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.17% และ 0.44 ตามล้าดับ ค่า L*, a* และ b* ลดลงจากวันที่ 0 ไขสบู่มีความเป็น
ด่าง (pH 9.62-9.63) มีค่ากรด (11-66-11.92 mg KOH/g) ค่าเปอร์ออกไซด์ (0.32-0.38 mEq/kg) ปริมาณน้้ามัน (4.41-4.62%) 

และมีปริมาณสารแกมม่า-โอไรซานอล 0.02 mg/g ไขสบู่ จากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด พบว่ามีค่าซาพอนนิฟิเคชันคือ 
2.2 mg/100 g ไขสบู่ และสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือใช้ไขสบู่ 20% v/v ของเอทิลอะซิเตท โดยพบปริมาณแกมม่า -          
โอไรซานอล 0.04 mg/g ไขสบู่ ซึ่งปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลที่ได้นี้เป็นเพียงค่าที่ได้จากส่วนหน่ึงของขั้นตอนการสกัดเท่านั้น  
 
ค าส าคัญ : สารแกมม่า-โอไรซานอล ไขสบู่ น้้ามันร้าข้าว การสกัด การท้าให้บริสุทธ์ิ  
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Properties of soapstock and extraction of gamma-oryzanol from soapstock 
 

Panida Kriangkeeratikul1 Riantong Singanusong2* and Sudarat Jiamyangyuen3 
 

Abstract 
Gamma-Oryzanol is a highly nutritious natural substance and found in the soapstock that was left 

over from the rice bran oil factory. Therefore, the objective of this research was to analyze the physical and 
chemical properties of soapstock at days 0, 3, 6, 9, 12 and 15 drying in an oven at 105C. It was found that 
the soapstock had the initial moisture content and water activity of 52.56% และ  0.95, respectively and the 
values were decreased at day 15 to 0.17% and 0.44, respectively. The L*, a* and b* values were decreased 
from Day 0. Soapstock was considered alkaline (pH 9.62-9.63), had acid values of 11-66-11.92 mg KOH/ g, 
peroxide values of 0.32-0.38 mEq/kg, oil content of 4.41-4.62% and gamma-oryzanol of 0.02 mg/g soapstock. 
From the suitable extraction experiment, it was found that the extract had saponification number of           
2.2 mg/100 g soapstock. The optimum extraction condition was using of soapstock 20% v/v of ethyl acetate 
had saponification values were found to be 2.2 mg/ 100 g soapstock and optimum extraction conditions of 
20% v/v of ethyl acetate and the gamma-oryzanol content was 0.04 mg/g soapstock. This gamma-oryzanol 
content was only the value obtained from a part of the extraction process. 
 
Keywords : Gamma-oryzanol, soap stock, rice bran oil, extraction, purification 
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คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่ของร าข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ 
อมรรัตน์ ถนนแก้ว1* , มลธริา ศรถีาวร2 และอติกร ปัญญา3 

บทคัดย่อ 
 ภาคใต้ของไทยมีพันธุ์ข้าวพ้ืนถิ่นหลายชนิด แต่ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิง
หน้าที่ของร าข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่ของร าข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ 
จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ จ านวน 4 สายพันธุ์ คือ 1) ร าข้าวหอมดอกพะยอม (DPY) จากจังหวัดพัทลุง 2) ร าข้าวหอมกระดังงา 
(KDG) จากจังหวัดนราธิวาส 3) ร าข้าวหอมบอน (HB) จากจังหวัดกระบี่ และ 4) ร าข้าวเหนียวด าหมอ (DM) จากจังหวัดพัทลุง เมื่อ
น าข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ไปขัดสี พบว่าข้าวแต่ละชนิดมีปริมาณร าข้าวที่แตกต่างกัน (ร้อยละ 11.8 - 18.0) (p<0.05) โดย KDG เป็น
ข้าวที่มีร าน้อยที่สุด และ DPY มีร ามากที่สุด เม่ือวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า KDG มีคุณค่าทางโภชนาการสูงท่ีสุด KDG 
100 กรัม ประกอบด้วยใยอาหาร 24.45 กรัม เถ้า 10.07 กรัม วิตามิน B1 1.31 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 10.40 มิลลิกรัม การสกัด
น ้ามันของร าข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ พบว่ามีน ้ามันร าข้าว ร้อยละ 12.86-18.58 โดยพบว่ามีกรดโอเลอิก (C18:1 n-9) (ร้อยละ 39.60-
46.68) ที่เป็นองค์ประกอบหลัก น ้ามันร าข้าว 4 สายพันธุ์มีปริมาณ แกมมา -โอริซานอล ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยน ้ามัน DM มีปริมาณแกมมาโอริซานอลสูงที่สุด (1.96 mg/g oil) รองลงมาคือ น ้ามัน HB (1.47 mg/g oil) น ้ามัน 
DPY (1.29 mg/g oil) และน ้ามัน KDG (0.77 mg/g oil) ตามล าดับ การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่พบว่า DPY มีค่าการละลาย และค่า
การจับไขมันสูงที่สุด (20.53% และ 2.93 g oil/g sample) และ KDG มีการเกิดอิมัลชัน อัตราการเกิดฟอง และการอุ้มน ้าสูงที่สุด 
(4.16 m2/g, 6.95% และ 2.63 g water/g sample) องค์ความรู้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับนวัตกรรมอาหาร 
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ข้าวไทยส าหรับตลาดโลกได้ 
ค าส าคัญ : ร าขา้ว, คุณค่าทางโภชนาการ, สมบัติเชิงหน้าท่ี 
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Nutritional values and functional properties of the indigenous rice bran in Southern 
Thailand 

Amonrat Thanonkaew1*, Moltira Srithaworn2, Atikorn Panya3  
Abstract 

 There are many indigenous rice varieties in Southern Thailand. However, there is a lack of information 
concerning the nutritional values and functional properties of the indigenous rice bran in Southern Thailand. 
Therefore, the aim of this research was to study nutritional values and functional properties of 4 varieties of 
the indigenous rice bran from different provinces in Southern Thailand.  Hom-Dawk-Pa-Yawm (DPY) was 
collected form Phattalung province. Hom-Kradang-Nga (KDG) was collected Narathiwas province, Hom Bon 
(HB) was collected from Krabi province. Dum-Mhor (DM) was collected from Phattalung province. Four rice 
varieties were polished and collected the rice bran. The results showed that 4 rice varieties contained 
different content of rice bran (11.8 - 18.0 %). KDG contained the least bran and DPY contained the most bran. 
Nutritional value analysis found that KDG had the highest nutritional values. KDG 1 0 0  g contained of fiber 
24.45 g, ash 10.07, Vitamin B1 1.31 mg and iron 10.40 mg. The oil extraction of the four rice brans showed that 
those rice bran contained 12.86-18.58 % of oil. The oleic acid (C18:1 n-9) was the main constituent (39.60-
46.68%) in rice bran oil. Four varieties of rice bran oil contained different content of gamma-oryzanol. DM oil 
had the highest content of gamma-oryzanol (1.96 mg/g oil), followed by HB oil (1.47 mg/g oil), DPY oil (1.29 
mg/g oil), and KDG oil (0.77 mg/g oil), respectively. Functional properties were revealed that DPY had the 
highest solubility and fat binding capacity (20.53 % and 2.93 g oil/g sample). KDG showed the highest 
emulsifying activity foaming ability and water holding capacity (4.16 m2/g, 6.95% and 2.63 g water/g sample). 
The knowledge from this research will be very useful for food innovation and future health products. This can 
help increase the competitiveness of Thai rice products for the world market. 
 
Keywords: rice bran, nutritional values, functional properties 
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คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่ของร าข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ 
อมรรัตน์ ถนนแก้ว1* , มลธริา ศรถีาวร2 และอติกร ปัญญา3 

บทคัดย่อ 
 ภาคใต้ของไทยมีพันธุ์ข้าวพ้ืนถิ่นหลายชนิด แต่ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิง
หน้าที่ของร าข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงหน้าที่ของร าข้าวพื้นถิ่นภาคใต้ 
จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ จ านวน 4 สายพันธุ์ คือ 1) ร าข้าวหอมดอกพะยอม (DPY) จากจังหวัดพัทลุง 2) ร าข้าวหอมกระดังงา 
(KDG) จากจังหวัดนราธิวาส 3) ร าข้าวหอมบอน (HB) จากจังหวัดกระบี่ และ 4) ร าข้าวเหนียวด าหมอ (DM) จากจังหวัดพัทลุง เมื่อ
น าข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ไปขัดสี พบว่าข้าวแต่ละชนิดมีปริมาณร าข้าวที่แตกต่างกัน (ร้อยละ 11.8 - 18.0) (p<0.05) โดย KDG เป็น
ข้าวที่มีร าน้อยที่สุด และ DPY มีร ามากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการพบว่า KDG มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุด KDG 
100 กรัม ประกอบด้วยใยอาหาร 24.45 กรัม เถ้า 10.07 กรัม วิตามิน B1 1.31 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 10.40 มิลลิกรัม การสกัด
น ้ามันของร าข้าวทั้ง 4 สายพันธุ์ พบว่ามีน ้ามันร าข้าว ร้อยละ 12.86-18.58 โดยพบว่ามีกรดโอเลอิก (C18:1 n-9) (ร้อยละ 39.60-
46.68) ที่เป็นองค์ประกอบหลัก น ้ามันร าข้าว 4 สายพันธุ์มีปริมาณ แกมมา -โอริซานอล ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยน ้ามัน DM มีปริมาณแกมมาโอริซานอลสูงที่สุด (1.96 mg/g oil) รองลงมาคือ น ้ามัน HB (1.47 mg/g oil) น ้ามัน 
DPY (1.29 mg/g oil) และน ้ามัน KDG (0.77 mg/g oil) ตามล าดับ การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่พบว่า DPY มีค่าการละลาย และค่า
การจับไขมันสูงที่สุด (20.53% และ 2.93 g oil/g sample) และ KDG มีการเกิดอิมัลชัน อัตราการเกิดฟอง และการอุ้มน ้าสูงที่สุด 
(4.16 m2/g, 6.95% และ 2.63 g water/g sample) องค์ความรู้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับนวัตกรรมอาหาร 
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the indigenous rice bran from different provinces in Southern Thailand.  Hom-Dawk-Pa-Yawm (DPY) was 
collected form Phattalung province. Hom-Kradang-Nga (KDG) was collected Narathiwas province, Hom Bon 
(HB) was collected from Krabi province. Dum-Mhor (DM) was collected from Phattalung province. Four rice 
varieties were polished and collected the rice bran. The results showed that 4 rice varieties contained 
different content of rice bran (11.8 - 18.0 %). KDG contained the least bran and DPY contained the most bran. 
Nutritional value analysis found that KDG had the highest nutritional values. KDG 1 0 0  g contained of fiber 
24.45 g, ash 10.07, Vitamin B1 1.31 mg and iron 10.40 mg. The oil extraction of the four rice brans showed that 
those rice bran contained 12.86-18.58 % of oil. The oleic acid (C18:1 n-9) was the main constituent (39.60-
46.68%) in rice bran oil. Four varieties of rice bran oil contained different content of gamma-oryzanol. DM oil 
had the highest content of gamma-oryzanol (1.96 mg/g oil), followed by HB oil (1.47 mg/g oil), DPY oil (1.29 
mg/g oil), and KDG oil (0.77 mg/g oil), respectively. Functional properties were revealed that DPY had the 
highest solubility and fat binding capacity (20.53 % and 2.93 g oil/g sample). KDG showed the highest 
emulsifying activity foaming ability and water holding capacity (4.16 m2/g, 6.95% and 2.63 g water/g sample). 
The knowledge from this research will be very useful for food innovation and future health products. This can 
help increase the competitiveness of Thai rice products for the world market. 
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สมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง  
อมรรัตน์ ถนนแก้ว1* และ เนตรนภา ชะนะ2 

 

บทคัดย่อ 
 ข้าวโพดสีม่วง (PC) และมันเทศสีม่วง (PP) เป็นอาหารมีสีสันสวยงามและมีรสชาติดี รวมทั้งมีสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายชนิด ส่งผลให้มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยัง
นิยมบริโภคข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วงในรูปแบบผลิตสดเท่านั้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความหลากหลายให้กับผลผลิต
ทางการเกษตร การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของแป้งข้าวโพดสีม่วง (PCF) และแป้งมันเทศม่วง (PPF) โดยการนำข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง ไปทำแห้งโดยการทำแห้ง 
3 วิธี คือ การอบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum drying) การอบแห้งแบบลูกกลิ้ง (Drum drying) และการอบแห้งแบบถาด 
(Tray drying) ผลการทดลองพบว่าแป้งที่ได้มีสมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน PPF มีสีม่วงเข้ม
กว่า PCF นอก จากนี้ยังพบว่า PPF ที่ผ่านการทำแห้งแบบสุญญากาศ สามารถคงสภาพของสีม่วงและมีค่าความหนืดสูงที่สุด 
การศึกษาประโยชน์ต่อสุขภาพของ PCF และ PPF โดยการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการต้านอนุมูลอสิระ 
กิจกรรมการป้องกัน DNA และความเป็นพิษต่อเซลล์ ของสารสกัดจาก PCF และ PPF พบว่าสารสกัดจาก PPF ที่ผ่านการทำ
แห้งแบบสุญญากาศ มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ กิจกรรมการป้องกัน DNA สูงที่สุด 
นอกจากน้ียังพบว่าสารสกัดจาก PCF และ PPF ในทุกตัวอย่างไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ 
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สมบัติทางเคมี-กายภาพ และประโยชน์ต่อสุขภาพของแป้งข้าวโพดสีม่วงและมันเทศสีม่วง  
อมรรัตน์ ถนนแก้ว1* และ เนตรนภา ชะนะ2 

 

บทคัดย่อ 
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Physico-chemical properties and health benefits of purple corn and purple potato 
flour 

Amonrat Thanonkaew1*and Netnapa Chana2 

 
ABSTRACT 

 Purple corn (PC) and purple potato (PP) are colorful and delicious food. They also contain various 
bioactive compounds. It is resulting in the widespread consumption of PC and PP. However, only fresh PC 
and PP are mostly consumed in Thailand. To create the values and the variety of agricultural products, the 
objective of this work was to study the effect of drying methods on physico-chemical properties and health 
benefits of purple corn flour (PCF) and purple potato flour (PPF). PCF and PPF were dried by 3 drying 
methods; vacuum drying, drum drying and tray drying. The data showed that PCF and PPF had different 
properties. PSPF had darker purple color than that of PCF. In addition, it was found that PPF from vacuum 
drying had the highest purple color and viscosity. The health benefits of PCF and PPF were studied. 
Antioxidant contents, free radical scavenger, DNA protection and cell toxicity of PCF and PPF extracts were 
studied. The data showed that the vacuum drying PPF had the highest antioxidant contents, free radical 
scavenger and DNA protection. All of PCF and PPF extracts had no cell toxicity. 
Keywords: purple corn, purple potato, antioxidant, drying 
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การส่งเสริมการแปรรูปมะขามหวานของเกษตรกรในอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เนตรนภา อาตวงษ1์* นารีรตัน์  สรีะสาร2 และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะขาม 
(3) ความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม และ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกมะขามในตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียน
การปลูกมะขาม ปี 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 250 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 154 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการจัดอันดับ 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.97 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พ้ืนท่ีในการ
ผลิตมะขามเฉลี่ย 11.12 ไร่ ประสบการณ์ในการผลิตมะขามเฉลี่ย 15.08 ปี จำนวนแรงงานในการผลิตมะขาม 2 คน (2) 
ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก ในประเด็น การเพิ่มมูลค่ามะขามแปรรูป ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด (3) 
เกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก และ (4) เกษตรกรมีปัญหาในด้านการขาด
เงินทุนในการแปรรูปมะขาม ข้อเสนอแนะการสนับสนุนแหล่งเงินทุน หรือให้กู้สินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
 
คำสำคัญ  ความต้องการการส่งเสริม การแปรรูปมะขาม การส่งเสริมการแปรรูปมะขาม  
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การส่งเสริมการแปรรูปมะขามหวานของเกษตรกรในอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เนตรนภา อาตวงษ1์* นารีรตัน์  สรีะสาร2 และเบญจมาศ อยู่ประเสริฐ3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะขาม 
(3) ความต้องการการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม และ (4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมการแปรรูปมะขาม 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกมะขามในตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียน
การปลูกมะขาม ปี 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 250 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 154 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน
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 ผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.97 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พ้ืนท่ีในการ
ผลิตมะขามเฉลี่ย 11.12 ไร่ ประสบการณ์ในการผลิตมะขามเฉลี่ย 15.08 ปี จำนวนแรงงานในการผลิตมะขาม 2 คน (2) 
ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก ในประเด็น การเพิ่มมูลค่ามะขามแปรรูป ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด (3) 
เกษตรกรมีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านการแปรรูปมะขามอยู่ในระดับมาก และ (4) เกษตรกรมีปัญหาในด้านการขาด
เงินทุนในการแปรรูปมะขาม ข้อเสนอแนะการสนับสนุนแหล่งเงินทุน หรือให้กู้สินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
 
คำสำคัญ  ความต้องการการส่งเสริม การแปรรูปมะขาม การส่งเสริมการแปรรูปมะขาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1นักศึกษาหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย์ แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
3อาจารย์ แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
1School of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat Open University 
2Assistant Professor of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat Open University 
3Associate Professor of  Agriculture and Cooperatives in Agricultural Extension and Development. Sukhothai Thammathirat Open University 
*E-mail address: netnapa375@gmail.com, seerasarn@hotmail.com, yoobench@hotmail.com 

 
 

Extension of Sweet tamarind processing for Farmers in Lom Kao District, Phetchabun 
Province 

 
Netnapa Attawong1* Nareerut Seerasarn2 and Benchamas Yooprasert3

 
Abstract 

The objectives of this research were to study (1) social and economic conditions, 
(2) the conditions of knowledge of tamarind processing, (3) extension needs of tamarind 
processing. And (4) problems and suggestions of extension of tamarind processing. 

The population consisted of 250 Tamarind farmers in Sila Subdistrict, Lom Kao 
District, Phetchabun Province who registered with the Department of Agricultural Extension in 
the production year of 2020. The 154 sample size was based on Taro Yamane formula with 
the error value of 0.05. Structured interviews were used for data collection. Statistics used 
were frequency, percentage, mean, minimum, maximum, standard deviation and ranking. 

The results indicated the following: (1 )  Most of the farmers were male with 
average of age 5 1 . 9 7  years and finished junior high school. The average of tamarind 
production area was 11.12 rai. The average of tamarind production experience were 15 .08 
years. The numbers of labor of tamarind production were 2persons. (2) High level knowledge 
of tamarind processing on the issue, adding value of processed tamarind, also reduce the 
problem of oversupply in the market. (3) Farmers were a high level of demand for tamarind 
processing promotion. And (4) Farmers were a problem of lack of funds to process tamarind. 
Recommendations to support funding sources or lending loans at low interest rates. 
 
Keywords: Extension needs, Tamarind processing, Extension of Tamarind Processing  
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สภาพการผลิตทุเรียนและความต้องการการส่งเสริมการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดิน 
ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
สุภาภรณ์ งาเนียม1* นารีรตัน์  สรีะสาร2† และปริชาติ  ดิษฐกิจ3‡ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน 175 ราย   กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 122 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการจัดอันดับ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี ่ย 56.99 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
มีประสบการณ์ผลิตทุเรียนเฉลี่ย 21.79 ปี ส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงาน 2 คน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน เฉลี่ย 18.79 ไร่ 2) สภาพการ
ผลิตทุเรียนของเกษตรกร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเนินเขา เป็นดินร่วนปนทราย นิยมปลูกพันธุ์หมอนทอง มีปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย 8,638.93 กิโลกรัม/ปี และมีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ย 92,627.05 บาท/ปี 3) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ถ่าน
ชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก และมีความรู้ในด้านการใช้วัสดุในการปรับปรุงดินที่กรด 4) เกษตรกรมีความต้องการใน
การส ่ ง เสร ิมการใช ้ถ ่านช ีวภาพในการปร ับปร ุ งด ินระด ับมาก  ในประเด ็น  การก ัก เก ็บน ้ ำไว ้ ใช ้ ในหน ้าแล้ง  
และเทคนิควิธีการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต 5) ปัญหาด้านการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก 
ในเรื่องภาวะฝนทิ้งช่วง และภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุม ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิตถ่านชีวภาพ และ
ให้มีการทำแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
 
คำสำคัญ :  การส่งเสริม  ถ่านชีวภาพ  การปรับปรุงดิน 
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สภาพการผลิตทุเรียนและความต้องการการส่งเสริมการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดิน 
ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
สุภาภรณ์ งาเนียม1* นารีรตัน์  สรีะสาร2† และปริชาติ  ดิษฐกิจ3‡ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จำนวน 175 ราย   กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 122 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการจัดอันดับ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี ่ย 56.99 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
มีประสบการณ์ผลิตทุเรียนเฉลี่ย 21.79 ปี ส่วนใหญ่มีการจ้างแรงงาน 2 คน มีพื้นที่ปลูกทุเรียน เฉลี่ย 18.79 ไร่ 2) สภาพการ
ผลิตทุเรียนของเกษตรกร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเนินเขา เป็นดินร่วนปนทราย นิยมปลูกพันธุ์หมอนทอง มีปริมาณผลผลิต 
เฉลี่ย 8,638.93 กิโลกรัม/ปี และมีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ย 92,627.05 บาท/ปี 3) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ถ่าน
ชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก และมีความรู้ในด้านการใช้วัสดุในการปรับปรุงดินที่กรด 4) เกษตรกรมีความต้องการใน
การส ่ ง เสร ิมการใช ้ถ ่านช ีวภาพในการปร ับปร ุ งด ินระด ับมาก  ในประเด ็น  การก ัก เก ็บน ้ ำไว ้ ใช ้ ในหน ้าแล้ง  
และเทคนิควิธีการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต 5) ปัญหาด้านการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินระดับมาก 
ในเรื่องภาวะฝนทิ้งช่วง และภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุม ข้อเสนอแนะควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลิตถ่านชีวภาพ และ
ให้มีการทำแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
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The Conditions of Durian Production and Extension needs of Biochar Utilization  
for Soil Improvement of Durian Farmers in Lablae District, Uttaradit Province  

 
Supaporn Nganiam1* Nareerut Seerasarn2 and Parichart Dittakit3

 
Abstract 

  
 This research includes the population studied. The population consisted of 175 farmers who were 
members of the durian collaborative, Laplae District, Uttaradit Province. The 122 sample size was based on 
Taro Yamane formula with the error value of 0.05. Structured interviews were used for data collection. 
Statistics used were frequency, percentage, mean, minimum, maximum, standard deviation and ranking. 
  The results indicated the following:  1)  Most of the farmers were male with average of age 56. 99 
years, finished primary school.  The average of experience in durian production were 21.79 years.  Numbers 
of labor were 2 persons. The average area of 18.79 rai. 2) Durian production conditions of farmers, most of 
the durian planting area was hilly, sandy loam, popular planting varieties Mon Thong, average production 
volume was 8,638.93 kg/year and the average total production cost was 92,627.05 baht/year. 3) Farmers 
were a high level of knowledge about the use of biochar in soil improvement and knowledge in using 
materials to improve acidic soil. 4) Farmers were a high level of demand for promoting the use of biochar 
in soil improvement. On the issue of water retention for use in the dry season and techniques for producing 
biochar to reduce production costs. 5) Problems in using bio-charcoal in soil improvement at high level, on 
regards to the rainy season and natural disasters beyond control. Recommendations would extension 
knowledge on biochar production. and to have a water reservoir for use in the dry season.  
 
  
 
Keywords : Extension, Biochar, Soil improvement 
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แนวทางส่งเสริมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ศจี ประชากูล1*  จินดา ขลิบทอง2 และเฉลิมศักดิ์ ตุ้มหริัญ3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ 2) แนวทาง

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน 369 กลุ่ม สมาชิก 3,970 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 363 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และทำการสนทนากลุ่มกับประธานวิสาหกิจชุมชน 
จำนวน 10 คน เพื่อวิเคราะห์ TOWS Matrix ผลวิจัยพบว่า 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนระดับปานกลางในภาพรวม ประเด็นด้านการบริหารจัดการสมาชิกมีการดำเนินการได้ดีที่สุด เนื่องจากมีการกำหนด
เป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน สำหรับด้านการบัญชีและการเงินสมาชิกมีการดำเนินการได้น้อย เนื่องจากไม่มีความรู้ในการ
จัดทำบัญชีท่ีดี 2) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วางแผนกลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix นำมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ด้านการผลิต ส่งเสริมความรู้ในด้านการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานสินค้า ด้านการตลาด  
การเสริมช่องทางตลาดด้วยศูนย์เรียนรู้ในการบริหารสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 
ที่หลากหลาย และด้านการบัญชีและการเงิน ส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีที่ดี  
 
คำสำคัญ : แนวทางส่งเสริม การดำเนินงานวิสาหกจิชุมชน จังหวัดชัยภูมิ  
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แนวทางส่งเสริมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ศจี ประชากูล1*  จินดา ขลิบทอง2 และเฉลิมศักดิ์ ตุ้มหริัญ3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ 2) แนวทาง

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน 369 กลุ่ม สมาชิก 3,970 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 363 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และทำการสนทนากลุ่มกับประธานวิสาหกิจชุมชน 
จำนวน 10 คน เพื่อวิเคราะห์ TOWS Matrix ผลวิจัยพบว่า 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนระดับปานกลางในภาพรวม ประเด็นด้านการบริหารจัดการสมาชิกมีการดำเนินการได้ดีที่สุด เนื่องจากมีการกำหนด
เป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน สำหรับด้านการบัญชีและการเงินสมาชิกมีการดำเนินการได้น้อย เนื่องจากไม่มีความรู้ในการ
จัดทำบัญชีท่ีดี 2) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วางแผนกลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix นำมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ 
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ด้านการผลิต ส่งเสริมความรู้ในด้านการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานสินค้า ด้านการตลาด  
การเสริมช่องทางตลาดด้วยศูนย์เรียนรู้ในการบริหารสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด 
ที่หลากหลาย และด้านการบัญชีและการเงิน ส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีที่ดี  
 
คำสำคัญ : แนวทางส่งเสริม การดำเนินงานวิสาหกจิชุมชน จังหวัดชัยภูมิ  
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Guidelines for the development of community enterprises Mueang Chaiyaphum  
District Chaiyaphum Province 

 
Sajee Prachakun1* Jinda Khlibtong2 and Chalermsak Toomhirun3 

 
Abstract 

The objectives of this research were to study 1) the operations of community enterprise of Mueang 
district, Chaiyaphum province and 2 )  community enterprise development guidelines in Mueang district, 
Chaiyaphum province. The population of this study was 3,970 members from 369 community enterprises 
in Mueang district, Chaiyaphum province. The sample size of 363  people was determined by using simple 
random sampling method. Data was collected by conducting interview. Statistics used in this analysis were 
such as frequency distribution, percentage, mean, and focus group with 10 community enterprise chairmen 
to analyze by using TOWS Matrix. The results of the research found out that 1) members of the community 
enterprise expressed their opinions towards the community enterprise operation, overall, at the moderate 
level with the operation in regards to member management at the highest level as the goal and direction 
were clearly set. For accounting and finance aspect, member adopted to the operation at the low level as 
they do not have knowledge in good bookkeeping. 2 )  Regarding the community enterprise development 
guideline, strategic planning was created by applying TOWS Matrix. It would then be adopted in the 
management, member potential development, production, knowledge extension regarding the production 
to receive product standard certification, marketing, marketing extension channel extension through learning 
center in farmer market administration in Chaiyaphum to increase the variety of marketing channels and 
accounting and finance encouraged knowledge in good bookkeeping.  

 
Keywords : Extension guideline, Community enterprise operation, Chaiyaphum province 
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แนวทางการส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

นายบรรเจิด  คำก๋อง1 นารีรัตน ์ สีระสาร2 และบำเพ็ญ  เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตส้มเขียวหวาน        
3) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพ
การผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 5) แนวทางการส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/64  จำนวน 135 ราย โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดลำดับ  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีประสบการณ์ในการปลูกเฉลี่ย 19 ปี แรงงานในการ
ผลิตส้มเขียวหวาน เฉลี่ย 2 คน มีพื้นท่ีปลูกส้มเขียวหวานเฉลี่ย 16.06 ไร่/ครัวเรือน ต้นทุนใช้ในการผลิตเฉลี่ย 3,225.92 บาท/
ไร่ 2) สภาพการผลิตส้มเขียวหวานพื้นที่ปลูกเป็นหุบเขา รูปแบบสวนผสม ใช้น้ำฝน วิธีการกำจัดโรคและแมลงศัตรูใช้สารเคมี 
ในการกำจัด การตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มหลังการเก็บเกี่ยว 3) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มเขียวหวานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในระดับมาก โดยมีคะแนนจากการทดสอบความรู้อยู่ในช่วง 16- 21 คะแนน 4) ปัญหาที่
พบมากที่สุด คือ ความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต้องการ
ให้เจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ และการป้องกันกำจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง 5) แนวทางการ
ส่งเสริมเกษตรกรต้องการการได้การส่งเสริมเรื่องโรคส้มและต้องการให้เจ้าหน้าที่การเข้ามาเยี่ยมเยียนในแปลงมากท่ีสุด   
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ  การส่งเสริม การผลิตส้มเขียวหวาน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   
 
 

 
1นักศึกษาหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย์ แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
3อาจารย์ แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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แนวทางการส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร 
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

นายบรรเจิด  คำก๋อง1 นารีรัตน ์ สีระสาร2 และบำเพ็ญ  เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตส้มเขียวหวาน        
3) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพ
การผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 5) แนวทางการส่งเสริมการผลิตส้มเขียวหวานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/64  จำนวน 135 ราย โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการจัดลำดับ  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีประสบการณ์ในการปลูกเฉลี่ย 19 ปี แรงงานในการ
ผลิตส้มเขียวหวาน เฉลี่ย 2 คน มีพื้นท่ีปลูกส้มเขียวหวานเฉลี่ย 16.06 ไร่/ครัวเรือน ต้นทุนใช้ในการผลิตเฉลี่ย 3,225.92 บาท/
ไร่ 2) สภาพการผลิตส้มเขียวหวานพื้นที่ปลูกเป็นหุบเขา รูปแบบสวนผสม ใช้น้ำฝน วิธีการกำจัดโรคและแมลงศัตรูใช้สารเคมี 
ในการกำจัด การตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มหลังการเก็บเกี่ยว 3) เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตส้มเขียวหวานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในระดับมาก โดยมีคะแนนจากการทดสอบความรู้อยู่ในช่วง 16- 21 คะแนน 4) ปัญหาที่
พบมากที่สุด คือ ความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย ข้อเสนอแนะของเกษตรกรต้องการ
ให้เจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้เรื่อง ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ และการป้องกันกำจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง 5) แนวทางการ
ส่งเสริมเกษตรกรต้องการการได้การส่งเสริมเรื่องโรคส้มและต้องการให้เจ้าหน้าที่การเข้ามาเยี่ยมเยียนในแปลงมากท่ีสุด   
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ  การส่งเสริม การผลิตส้มเขียวหวาน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   
 
 

 
1นักศึกษาหลกัสูตรเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
2อาจารย์ แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
3อาจารย์ แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 

Extension Guidelines of Tangerine Production with Good Agricultural Practices 
Standards (GAP) of Farmers in Thung Chang District, Nan Province 

 
Banchoed  Khamkong4 Nareerut Seerasarn5 and Bumpen  Keowan 6 

 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to study 1) social and economic, 2) tangerine production 
condition, 3)  the knowledge about tangerine production with GAP, 4)  problems and suggestions about 
tangerine production with GAP 5) extension guidelines for tangerine production with GAP. 
 The population consisted of 135 collaborative farmers’ tangerine in Thung Chang district, Nan 
province who registered with Department of Agricultural Extension in the production year 2020/ 21.  Data 
were collected from the entire population by interview questions were used. The data were then analyzed 
by using frequency distribution, percentage, mean, minimum value, maximum value, standard deviation and 
ranking. 
 The results showed that 1) most of the farmers were male and completed primary education. 
They had an average 19 years of experience in tangerine production.  The average labor used for tangerine 
production was 2 persons.  The average tangerine planting area was 16.06 rai/household. The average cost 
of production was 3,225. 92 baht/ rai.  2)  Tangerine farms were located in the valley.  Mixed intercropping 
method, rainfed, insect pest of tangerine and chemical control method was used pruning after harvest.  3) 
Most farmers were knowledge of tangerine production in compliance with the standards for GAP at high 
level (scores ranged between 16-21). 4) The most of problem, on issue knowledge of the correct and safe 
use of pesticides. Suggestions of farmers would be training officers to provide knowledge on soil and water 
quality testing.  5)  Extension Guideline to farmers of citrus disease and would be the staff to visit the farm 
as much as possible. 
 
Keywords :  Extension, Tangerine production, Standards for good agricultural practices 
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การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
 

ไมตรี กราบทูล1* นารรีัตน์  สีระสาร2 และบำเพญ็ เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 2) สภาพการผลิตลำไย  
3) การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย 4) ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ลำไย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีการผลิต 2563/2564  จำนวน 247 ราย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ทาโร่ ยามาเน่ ที ่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 15 3 ราย รวบรวมข้อมูลโดยวิธีสุ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับ  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ เฉลี่ย 55 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ประสบการณใ์นการปลกูลำไย เฉลี่ย 18 ปี แรงงานในครัวเรือนในการผลิตลำไย 2 คน ผลผลิตลำไยเฉลี่ย 1,176.21 กิโลกรัมต่อไร่  
2) สภาพการผลิตเลือกพันธุ์ท่ีต้านทานโรค ใช้แหล่งน้ำจากสระน้ำ ใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชและแมลงในการผลิตลำไย 9 ครั้งต่อปี มีการ
ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานทางการปฏิบัติที่ดี 3) เกษตรกรการเลือกต้นพันธุ์ที่ดี ปลอดโรค ตรงตามพันธุ์  ไม่มีสิ่งเจือปน 
(ระดับมาก) การกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก (ระดับมาก) 4 ) ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ,แหล่งจำหน่ายผลผลิตมีจำนวน
น้อย,ปริมาณผลผลิตต่ำ,ค่าจ้างแรงงานสูง,ขาดเงินลงทุน ข้อเสนอแนะการรวมเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองราคาจาก
พ่อค้าคนกลางให้แนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต 
 
คำสำคัญ : การส่งเสริมการเกษตร การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไย มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จังหวัดพะเยา 
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ไมตรี กราบทูล1* นารรีัตน์  สีระสาร2 และบำเพญ็ เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ  
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The Using Technology Longan Production of Farmers in Chiangkham District,  

Phayao Province 
 

Maitree Krabthun1* Nareerut Seerasarn2 and Bumpen Keowan3 

 
Abstract 

 The objectives of this research were to study (1) social and economic conditions, (2) technology 
longan Production condition, 3) using technology longan Production, 4) problems and recommendations on 
extension of use of longan production technology. 
 The population consisted of 247  longan farmers, Chiang Kham District, Phayao Province who 
registered with the Department of Agricultural Extension in the production year of 2020/ 2021.  The 153-
sample size was based on Taro Yamane formula with the error value of 0. 05.  Structured interviews were 
used for data collection.  Statistics used were frequency, percentage, mean, minimum, maximum, standard 
deviation and ranking. 
 The results indicated the following:  ( 1)  Most of the farmers were male, the average age of 55 years 
and graduated from primary school, the average of experience cultivation longan was 18 years, and average 
household labor in longan production was 2 people, average yield of 1,176. 21 kg/ rai.  ( 2)  production 
conditions select disease-resistant varieties for planting, use the water source from the pool, longan irrigation 
during the preparation stage averaged 5times per year, using chemical pesticides, system of good practice 
standards has been followed, (3) farmers choose good seedlings, disease-free and matched to the species, 
no impurities (Most), weeding before planting (Most). (4) the problem of low production prices, there were 
few sources of production, low productivity, high labor costs, lack of investment. Suggestions for integration 
into to create bargaining power from middlemen, there were practical guidelines in the same direction also 
reduce the cost of production caused by grouping together to buy production factors. 
 
Keywords: Agriculture extension, Using Technology longan production, Good agricultural practices standards, Phayao Province  
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แนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกรในอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ขนิษฐา บุญค ามา1 นารีรัตน์  สีระสาร2 และบ าเพ็ญ  เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการผลิตกาแฟของเกษตรกร ประชากร คือ เกษตรกรผู้ขึ้น

ทะเบียนปลูกกาแฟ ในปี2563 จ านวน 169 ราย ใช้สูตร ทาโร่ยามาเน่ ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
119 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS และใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 49 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ถือครองที่ดินเฉลี่ย 28 ไร่ มีประสบการณ์ในการผลิตกาแฟเฉลี่ย 3 ปี ต้นทุนการผลิตกาแฟเฉลี่ย 3,219 บาท/ไร่/ปี มีรายได้ใน
การจ าหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 66,361 บาท/ปี 2) พื้นที่ปลูกกาแฟเป็นที่ลาดเชิงเขา เป็นดินร่วน ปลูกกาแฟแซม/ผสมพืชอ่ืน มีการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ย 541 กิโลกรัม/ไร่/ปี 3) เกษตรกรมีความรู้ระดับมากที่สุด เรื่องสายพันธ์ุกาแฟที่นิยมปลูกในประเทศไทย เช่น 
พันธุ์อาราบิก้าและพันธุ์โรบัสต้า 4) เกษตรกรมีปัญหาการรวมกลุ่มผู้ปลูกกาแฟไม่เข้มแข็งในระดับปานกลาง เกษตรกรมี
ข้อเสนอแนะให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อรองทางการค้า และมีการก าหนดราคาเป็นมาตรฐาน มีแหล่งรับซื้อที่
แน่นอน 5) เกษตรกรมีความต้องการความรู้เรื ่องการตัดแต่งกิ่ง วิธีส่งเสริมแบบดูงาน และการติดตามให้ค าปรึกษาจาก
เจ้าหน้าที่ ดังน้ันแนวทางการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคัญของการรวมกลุ่ม เพิ่มองค์
ความรู้เรื่องการตัดแต่งกิ่ง มีการจัดศึกษาดูงาน ณ แปลงหรือกลุ่มกาแฟที่ประสบความส าเร็จ มีการใช้สื่อออนไลน์ในการ
ส่งเสริม และควรมีการติดตาม ให้ค าปรึกษา อย่างสม ่าเสมอ 

 
ค าส าคัญ แนวทางการส่งเสริม กาแฟ อ าเภอทองผาภูมิ 
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Extension Guidelines of Coffee Production for Farmer in Thongphaphum District 
Kanchanaburi Province 

 

Khanitta  Booncomma1 Nareerut  Seerasarn2 Bumpen  Keowan3 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study extension guidelines of coffee production.  The 

population consisted of 1 6 9  coffee farmers in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province who 
registered with the Department of Agricultural Extension in production year of 2021. The 119 sample size 
was based on Taro Yamane formula with error value of 0 . 0 5 .  Structured interviews were used for data 
collection.  Data were analyzed by SPSS program and descriptive statistics.  1 )  Most of farmers were male 
with average of age 49.33 years and finished from high school, average land holding 28 rai, average of 
3 years of coffee production experience, average coffee production cost 3,219 baht/rai/year, an average 
income from selling products of 66 ,361 baht/year. 2) The coffee plantation area were foothill slopes, 
loam, grown coffee and other crops grown as well. The average use of organic fertilizers was 541 kg/rai/year. 
3) Farmers were highest level of knowledge about popular coffee species grown in Thailand such as Arabica 
and Robusta.  4 )  Farmers was problems in gathering coffee growers that were not strong at the moderate 
level.  Farmers were suggested that farmers join groups to negotiate trade and prices were set as standard, 
the exact source of purchase. 5) Farmers need knowledge with pruning. How to extension a visits and follow 
up from staff.  Therefore, extension guidelines for officers should encourage farmers to importance of 
integration, increase knowledge of pruning, visiting, successful plots or groups of coffee, online media were 
extension to famer and regular follow-up and advice. 

 
Keywords : Extension, Coffee production, Thongphaphum District 
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การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งของเกษตรกร ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

กิตติกานต์  ศรีธิทอง1* นารีรัตน์  สีระสาร2 และบ าเพ็ญ  เขียวหวาน3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรที่การศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ใน

จังหวัดก าแพงเพชร ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2563/64 จ านวน 245 ราย ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ยามาเน่ มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 152 ราย โดยวิธีสุ่มแบบง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการจัดอันดับ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย50ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์เฉลี่ย 
12 ปี พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 14 ไร่ แรงงานเฉลี่ย 4 คน 2) สภาพการการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง พ้ืนท่ีปลูกเป็นท่ีราบลุ่ม ใช้พันธุ์ 
แปซิฟิก 339 มีการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยปลูกพืชหมุนเวียน ไถเตรียมดิน โดยไถดะ 1 ครั้ง และไถพรวน 1 ครั้ง ฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวแล้วสีเป็นเมล็ดแล้วขายทันที 3) เกษตรกรต้องการการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู
แล้ง ในระดับมากในด้านการส่งเสริมแบบรายบุคคลจากเจ้าหน้าที่ 4) ปัญหาที่เกษตรกรพบมากเรื่องการได้ความรู้และค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ควรลงพื้นที่ เพื่อให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่เกษตรกรเป็นประจ า 5) แนวทางการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ มีการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกร 

 
ค าส าคัญ การส่งเสริม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง 
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Extension of Dry-Season Maize Production for Farmers in Kamphaeng Phet Province 
Kittikan  Srithithong1* Nareerut  Seerasarn2 Bumpen  Keowan3 

 
Abstract 

This research includes the population studied. The population consisted of 252 soybean seed 
farmers in Na Noi District of Nan Province who registered with the Department of Agricultural Extension in the 
production year of 2021. The 155-sample size was based on Taro Yamane formula with the error value of 
0.05. Structured interviews were used for data collection. Statistics used were frequency, percentage, mean, 
minimum, maximum, standard deviation and ranking. 
 The results indicated the following: (1) Most of the farmers were female with average of age 50 
years and finished junior high school. The average experience of soybean seed production were 12 years. 
The average of soybean seed planting area was 14 rai. The average numbers of labor of soybean seed 
production were 4 persons. 2) The condition of growing maize during the dry season. The planting area was 
lowland, use the Pacific 339 breed, soil improvement by crop rotation, plow to prepare the soil by plowing 1 
time and tilling 1 time, spraying pesticides, harvested and colored into seeds and sold immediately. 4) 
Problems that farmers encounter a lot about obtaining knowledge and advice from the staff Suggestions 
Officers should visit the area to provide advice and consultation to farmers on a regular basis 5) Extension 
guidelines for cultivation of maize for animal husbandry during the dry season by organizing educational 
activities, training to pass on new knowledge to farmers. 
 
 
Keywords : Extension, Seasonal maize  
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของพริกข้ีหนูในกระถาง 

 
อมรรัตน์ ชุมทอง1* ซูไรยา  เจะเต๊ะ2 และอาดารียะห์  ยามา2 

 

บทคัดย่อ 
การปลูกพริกขี้หนู (Bird chilli) นิยมใช้ปุย๋เคมีเพ่ือเร่งการเจรญิเติบโตและเพ่ิมผลผลิต หากใช้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน

ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม การนำปุย๋อินทรยี์มาใช้รว่มกับปุ๋ยเคมีเปน็อีกแนวทางหนึง่ที่สามารถปรับสภาพดินและได้ผลผลติที่
มีคุณภาพเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในระบบเกษตร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลของปุย๋อินทรียอ์ัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี
ต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูในกระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(Completely Randomized Design; 
CRD) มี 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 6 กระถาง โดยสิ่งทดลองที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่ง
ทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผล
การเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ มีค่าความเขียวใบ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และจำนวนกิ่ง อยู่ที่ 57.47 SPAD, 62.95 
เซนติเมตร 50.03 เซนติเมตร และ 33.94 กิ่ง/ต้น ตามลำดับ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่า
ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผลรวมสูงที่ 60.66 มิลลิเมตร 9.75 มิลลิเมตร และ 25.83 กรัม ตามลำดับ ดังนั้น
สามารถแนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอนิทรยี์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือส่งเสริมการเจรญิเติบโตและผลผลิตของพริก
ขี้หนูในกระถางได ้ 

 
 
คำสำคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยเคมี การเจริญเติบโต ผลผลิต พริกขีห้น ู
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของพริกข้ีหนูในกระถาง 

 
อมรรัตน์ ชุมทอง1* ซูไรยา  เจะเต๊ะ2 และอาดารียะห์  ยามา2 

 

บทคัดย่อ 
การปลูกพริกขี้หนู (Bird chilli) นิยมใช้ปุย๋เคมีเพ่ือเร่งการเจรญิเติบโตและเพ่ิมผลผลิต หากใช้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน

ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรม การนำปุย๋อินทรยี์มาใช้รว่มกับปุ๋ยเคมีเปน็อีกแนวทางหนึง่ที่สามารถปรับสภาพดินและได้ผลผลติที่
มีคุณภาพเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในระบบเกษตร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลของปุย๋อินทรียอ์ัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี
ต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูในกระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(Completely Randomized Design; 
CRD) มี 4 สิ่งทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 6 กระถาง โดยสิ่งทดลองที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่ง
ทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ สิ่งทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และสิ่งทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร่  
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  10  กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผล
การเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ มีค่าความเขียวใบ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม และจำนวนกิ่ง อยู่ที่ 57.47 SPAD, 62.95 
เซนติเมตร 50.03 เซนติเมตร และ 33.94 กิ่ง/ต้น ตามลำดับ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่า
ความยาวผล ความกว้างผล และน้ำหนักผลรวมสูงที่ 60.66 มิลลิเมตร 9.75 มิลลิเมตร และ 25.83 กรัม ตามลำดับ ดังนั้น
สามารถแนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอนิทรยี์อัดเม็ด อัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือส่งเสริมการเจรญิเติบโตและผลผลิตของพริก
ขี้หนูในกระถางได ้ 
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Effects of Tablet Organic combined with Chemical Fertilizers on Growth and Yield of 
Bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) in Pots 

 
Amornrat Chumthong1* Suraiya Cheteh2 and Adariyah Yama2 

 
Abstract 

Bird chilli (Capsicum frutescens Linn.) cultivation is popular with chemical fertilizers to accelerate 
growth and increase yields. If used continuously for a long time, the soil condition deteriorates. Organic 
fertilizers with chemical fertilizers are another approach that can improve soil conditions and produce 
quality produce for sustainability in the agricultural system. The objective of this research was to test the 
effect of tablet organic fertilizer combined with chemical fertilizer on the growth of peppers in pots. 
Completely randomized design (CRD) was planned with 4  experiments, 3  repetitions and 6  pots/rep. 
Treatments were 1) chemical fertilizer 15-15-15 at the rate of 30 kg/rai, 2 ) tablet organic fertilizer at the 
rate of 800 kg/rai, 3 ) tablet organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai + chemical fertilizer 15-15-15 at the 
rate of 20 kg/rai, and 4) used tablet organic fertilizer at the rate of 400 kg/rai + chemical fertilizer 15-15-15 
at the rate of 10 kg/ rai. The results showed that the use of chemical fertilizer 15-15-15 at the rate of 30 
kg/rai gave the highest of SPAD, plant height, canopy width, and number of branches at 57.47 SPAD, 62.95 
cm, 50.03 cm, and 33.94 branches/tree, respectively. The application of tablet organic fertilizer at the rate 
of 8 0 0  kg/rai gave high fruit length, fruit width, and total weight at 6 0 . 66 mm, 9 . 75 mm, and 2 5 .83 g, 
respectively. Therefore, it can be recommended that farmers use tablet organic fertilizer at the rate of 800 
kg per rai to promote the growth and productivity of Bird chilli in pots. 
 
Keywords: tablet organic fertilizer, chemical fertilizers, Growth, Yield, Capsicum frutescens Linn. 
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การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพรเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปด้วยตัวแบบ SCOR Model 
 

ทัศวรรณ รักมั่น1 *  รัชพงษ์ กลิ่นศรสีุข 2 และธรรมรัตน์ พุทธไทย3 
 

บทคัดย่อ 
 สหภาพยุโรปปฏิเสธการนำเข้าสินค้าสมุนไพรไทยเนื่องจากการปนเปื้อนสารเคมีตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลง
ศัตรูพืช ที่มีสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องที่ทำการผลิตสินค้าสมุนไพร งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความเชื่อมโยงโซ่อุปทานสมุนไพรระหว่าง ผู้ผลิต ผู้รวบรวมผลผลิต และผู้ส่งออก วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อเสนอ
แนวทางปรับปรุงโซ่อุปทานสมุนไพรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  โดยใช้ SCOR Model เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความ
เชื ่อมโยงกระบวนการในโซ่อุปทาน ทำการเก็บข้อมูลจากผู ้เกี ่ยวข้องในโซ่อุปทานสมุนไพรกลุ ่มพืช Ocimum spp. และ 
Capsicum spp. ภาคกลาง ประเทศไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปีตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง และใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าเมื่อ
เกษตรกรรับคำสั่งซื้อจากโรงคัดบรรจุ จะปลูกสมุนไพรภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป ผลผลิตถูกส่งต่อไปยังโรงคัดบรรจุที่อยู่ในระบบ Establishment List คัดคุณภาพและ
สุ่มตรวจคุณภาพก่อนแพ็คบรรจุสินค้า และส่งต่อไปยังผู้ส่งออกที่กระจายสินค้าไปยังสหภาพยุโรป ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ได้แก่ เกษตรกรและโรงคัดบรรจุปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน, เกษตรกรมีวิธีจัดการแปลงไม่เพียงพอ, โรงคัดบรรจุสุ่ม
ตรวจสมุนไพรและมีอุปกรณ์ตรวจสอบศัตรูพืชไม่ครบถ้วน, ขาดการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง, ขาดการสนับสนุน
เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และการเข้าถึงข้อมูลด้านมาตรฐานของสหภาพยุโรปมีความไม่สะดวก โดยมีแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้แก่ การพัฒนาทักษะความสามารถของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และกำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
 
คำสำคัญ: การจัดการโซ่อุปทานสมุนไพร, การส่งออกไปสหภาพยุโรป, SCOR Model 
 
 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 73170 
2ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 73170 
3ผศ.ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 73170 
1Technology of Environmental Management Program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, 
Nakhon Pathom, 73170, Thailand 
2Dr., Technology of Environmental Management Program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, 
Nakhon Pathom, 73170, Thailand 
3Asist. Dr., Technology of Environmental Management Program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol 
University, Nakhon Pathom, 73170, Thailand 
*Corresponding author: Tel.: 062-6800022 E-mail address: tussawan.ph@gmail.com 
 

 
 

 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

59
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Supply Chain Management of Herbs for Exporting to European Union with SCOR Model 
 

Tussawan Rukman1* Ratchaphong Klinsrisuk2 and Thammarat Phutthai3 

 
Abstract 

The European Union (EU) has rejected the imports of Thai herbal products due to the detection of 
pesticide residues and contamination of pests and microbes, which were caused by the division between 
stakeholders. This research study aimed to investigate the linkages between manufacturers, distributors, and 
exporters in the herbal supply chain and to analyze the problems and obstacles in order to propose the 
proper guidelines for solutions. The SCOR Model was applied as a framework to analyze the process linkages. 
Data was collected from stakeholders in the supply chains of Ocimum spp. and Capsicum spp., central 
region of Thailand, with more than 4 years of experience as specified. In-depth interviews and unstructured 
observations were conducted with content analysis. As a result, when farmers received orders from packing 
houses, herbs would be grown under Good Agricultural Practices and EU food safety standards. The products 
were transported to the packing house via an Establishment List, then passed through a screen and a random 
quality inspection before packaging, and later delivered to the exporters before being shipped to the EU. 
The problems and obstacles encountered included: poor performance of farmers and packing houses; 
farmers’ inadequate methods in plot management; packing houses' inadequate pest inspection equipment; 
lack of knowledge on standards in the long run; insufficient technological support in the production process; 
and inconvenient access to information on EU standards. The guidelines for solutions consisted of 
developing the skills and improving the abilities of the stakeholders, including formulating policies to help 
farmers and entrepreneurs. 
 
Keywords: Supply Chain Management of Herbs, Export to the European Union, SCOR Model 
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การคัดแยกและการจำแนกแบคทีเรียผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียสิ่งทอ 
จากบ้านพริก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย  

ธนาภรณ์ รักการ1 เนตรนภา ชะนะ2 นิอร จิรพงศธรกุล3 กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ4 และกนกพร สังขรักษ5์* 

บทคัดย่อ 
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต เป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์ได้จากแบคทีเรียหลายชนิด มีคุณสมบัติคล้าย

พลาสติกสังเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ พอลีเอทิลีน และพอลีโพรพิลีน แต่มีข้อได้เปรียบกว่าเนื่องจากย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
หลังจากย่อยสลายไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุนการผลิต เพื่อขจัดปัญหา
นี้การวิจัยเพื่อคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพการผลิตสูงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้ทำการ คัดแยก
แบคทีเรียที่สามารถผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ำเสียสิ่งทอ จากบ้านพริก (อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประเทศ
ไทย) พบว่ามี 5 ไอโซเลท สามารถผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตได้ และจากการหาลําดับนิวคลีโอไทด์พบว่าทั้งหมดเป็นเอน-
เทอโรแบคเตอร์สายพันธ์ุ TS3 TS1L TS1P TW1P และ TW1L จากท้ังหมดใน 5 สายพันธ์ุนี้พบว่าสายพันธุ์ TS3 สามารถผลิต
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตสูงสุดร้อยละ 75.34 ของน้ำหนักเซลล์แห้ง นอกเหนือไปจากนั้นสายพันธุ์ TS3 ยังสามารถลดสีเบสิ
คเรด 9 ได้ถึงร้อยละ 63.43 ภายใต้อาหารสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตที่เสริมด้วยกลูโคส 20 กรัมต่อลิตร และ 
100 มิลลิกรัมต่อลิตรของเบสิคเรด 9 เลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตราการกวนที่ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 60 
ช่ัวโมง การศึกษาของเราจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตในแง่ของการใช้น้ำเสียสีย้อมเป็นสารตั้งต้นในการผลิตและในขณะเดียวกัน
สามารถบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย ซึ่งเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คำสำคัญ : การคัดแยก เบสิคเรด 9 พลาสติกชีวภาพ พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต เอนเทอโรแบคเตอร์ 

1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
2 ผศ.ดร., สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
3 ดร., สาขาวิชาารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110 
4 ดร., สาขาวิชาารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110 
5 รศ.ดร., สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
1 Ph.D. Student, Biotechnology Program, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
2 Asist. Dr., Department of Chemistry, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
3 Dr., Department of Aquaculture and Fishery Resources Management, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat, 80110, Thailand 
4 Dr., Department of Aquaculture and Fishery Resources Management, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat, 80110, Thailand 
5 Assoc. Dr., Department of Chemistry, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
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Screening and Identification of Polyhydroxyalkanoate-Producing Bacteria from Textile 
Wastewater from Ban Phraek, Khunkhanun, Phatthalung, Thailand 

Thanaphorn Rakkan1 Netnapa Chana2 Nion Chirapongsatonkul3 Kittichon U-taynapun4  
and Kanokphorn Sangkharak5* 

Abstract 
Polyhydroxyalkanoate is a type of bioplastic that can be synthetic by many bacterial. The properties 

of polyhydroxyalkanoate are similar to polyethylene and polypropylene. But it has an advantage because 
it can biodegradable after decomposition does not cause any impact on the environment. However, there 
are limitations in terms of production costs. To eliminate this problem, the isolation of novel bacteria which 
accumulate high amount of polyhydroxyalkanoate is essential. Therefore, polyhydroxyalkanoate-
accumulating bacteria was isolated from textile wastewater in this current study. We were collected textile 
wastewater from the Ban Phraek (Khunkhanun, Phatthalung, Thailand) found that 5 isolates can produce 
polyhydroxyalkanoate. Thereafter, 5 strains were identified through 16S rDNA sequencing analysis and 
phylogenetic evaluation and were found to belong to Enterobacter strains TS3 TS1L TS1P TW1P and TW1L. 
Of the five strains,  strain TS3 can produce the highest polyhydroxyalkanoate about 75.34% dry cell weight. 
In addition, the strain TS3 was able to reduce Basic Red 9 by 63.43% using the polyhydroxyalkanoate-
producing medium with supplemented 20 g/l of glucose and 100 mg/l of Basic Red 9, incubated at 35 °C, 
150 rpm for 60 h. Our study will reduce production costs in terms of using textile wastewater as a substrate 
and at the same time treating wastewater, which turns wastewater into environmentally friendly products. 

Keywords : Screening, Basic Red 9, Bioplastic, Polyhydroxyalkanoate, Enterobacter 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

63

Screening and Identification of Polyhydroxyalkanoate-Producing Bacteria from Textile 
Wastewater from Ban Phraek, Khunkhanun, Phatthalung, Thailand 

Thanaphorn Rakkan1 Netnapa Chana2 Nion Chirapongsatonkul3 Kittichon U-taynapun4  
and Kanokphorn Sangkharak5* 

Abstract 
Polyhydroxyalkanoate is a type of bioplastic that can be synthetic by many bacterial. The properties 

of polyhydroxyalkanoate are similar to polyethylene and polypropylene. But it has an advantage because 
it can biodegradable after decomposition does not cause any impact on the environment. However, there 
are limitations in terms of production costs. To eliminate this problem, the isolation of novel bacteria which 
accumulate high amount of polyhydroxyalkanoate is essential. Therefore, polyhydroxyalkanoate-
accumulating bacteria was isolated from textile wastewater in this current study. We were collected textile 
wastewater from the Ban Phraek (Khunkhanun, Phatthalung, Thailand) found that 5 isolates can produce 
polyhydroxyalkanoate. Thereafter, 5 strains were identified through 16S rDNA sequencing analysis and 
phylogenetic evaluation and were found to belong to Enterobacter strains TS3 TS1L TS1P TW1P and TW1L. 
Of the five strains,  strain TS3 can produce the highest polyhydroxyalkanoate about 75.34% dry cell weight. 
In addition, the strain TS3 was able to reduce Basic Red 9 by 63.43% using the polyhydroxyalkanoate-
producing medium with supplemented 20 g/l of glucose and 100 mg/l of Basic Red 9, incubated at 35 °C, 
150 rpm for 60 h. Our study will reduce production costs in terms of using textile wastewater as a substrate 
and at the same time treating wastewater, which turns wastewater into environmentally friendly products. 

Keywords : Screening, Basic Red 9, Bioplastic, Polyhydroxyalkanoate, Enterobacter 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
กับความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ศิวพันธุ์ ชูอินทร์1*  และพรรณทิพย์ กาหย2ี 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
และอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 12 สถานีตรวจวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รวม 109 วัน ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ตรวจวัดโดย
วิธี US.EPA Federal Reference Method (FRM) และอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ตรวจวัดโดยวิธี Beta Ray 
ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 9.67 - 102.38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี
ค่าเฉลี่ย 33.32 ± 12.65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงสุด ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ริม
ถนนดินแดง เขตดินแดง โดยมีค่าอยู่ในช่วง 21.29 - 102.38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าเฉลี่ย 41.28 ± 12.57 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจวัดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 20.75 - 170.92 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย 78.34 ± 20.14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าสูงสุด ณ สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ริมถนนดินแดง เขตดินแดง โดยมีค่าอยู่ในช่วง 43.58 - 170.92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี
ค่าเฉลี่ย 78.34 ± 20.14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ด าเนินการโดยใช้หลักสถิติสหสัมพันธ์ พบว่าความเข้มข้นของ
อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ในช่วง 0.811 - 0.981 เฉลี่ย 0.948 ± 0.040. 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพอากาศ อนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนและอนุภาคฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
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The Relationship Between the PM2.5 and PM10 Concentration in Bangkok Metropolitan, 
Thailand. 

Sivapan Choo- In1* and Pantip Kayee2 

ABSTRACT 
The objective of this research was monitor PM2.5 and PM10 in Bangkok Metropolitan and study the 

relationship between the PM 2.5 and PM10 concentration, using the data from 12 stations of the Pollution 
Control Department, Thailand. All stations located in urban areas and monitoring during 2019 November 
1, 2019 to March 31, 2020 a total of 109 days. The PM2.5 were measured by the US.EPA Federal Reference 
Method (FRM) and the Beta Ray system for PM10, The resulted shown that the PM2.5 concentrations 
ranged from 9.67 - 102.38, with an average 33.32 ± 12.65 µg/M3. The PM10 concentrations ranged from 
20.75 - 170.92 µg/M3 has an average of 58.63 ± 21.05 µg/M3. From the measurement of PM 2.5 found that 
at the Din Daeng Road has the highest concentration  ranged from 21.29 - 102.38 with an average of 41.28 
± 12.57 µg/M3. The results of PM10 found that at the measurement station on Din Daeng Road It was 
found that concentrations ranged from 43.58 - 170.92 µg/M3, with an average of 78.34 ± 20.14 µg/M3. The 
relationship between the PM 2.5 and PM10 concentration by the correlation statistic is very high 
relationship at the significant level of .01 with r values in the range 0.811 - 0.981 with the average value 
0.948 ± 0.040. 
 
Keyword : Bangkok Air Quality, PM2.5, PM10 

การพัฒนาตัวดูดซับคอมโพสิต โคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์และซาพอไนต์  
เพื่อกำจัดสีย้อมโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II 

 
อาคิรา ล่องลอย1 พฤกษ์ เอื้ออิสระวิมล1 จิระศักด์ิ กมลชว่ง2 ทิตยา บุญทองโท2 นุรียา บินต่วน3  

พนิตา สุมานะตระกูล4 ศรชัย อินทะไชย4* 
 

บทคัดย่อ 
 น้ำเสียจากการปนเปื้อนสารเคมีเป็นมลพิษทางน้ำที่อันตรายร้ายแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ในอนาคต โดย
อาจจะเกิดจากการขยายตัวของโรงงานและการทิ้งขยะอันตรายลงไปในแม่น้ำ หากเข้าไปในร่างกายจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะใน
ร่างกายและก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วย สีย้อมสังเคราะห์โรดามีน 6จี (rhodamine 6G) เป็นสีย้อมที่อยู่ในรูปไอออนบวก และออเรนจ์ 
II (orange II) เป็นสีย้อมที่อยู่ในรูปไอออนลบ ซึ่งนิยมนำมาใช้ย้อมผ้า โดยน้ำย้อมที่เหลือทิ้งเป็นต้นเหตุหน่ึงในการเกิดมลพิษทางน้ำ
ธรรมชาติ ดังน้ัน การกำจัดสารเคมีเหล่าน้ีจึงต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน งานวิจัยได้ศึกษาการกำจัดโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II 
ในน้ำ โดยใช้ตัวดูดซับคอมโพสิตแม่เหล็กโคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (CoFe-LDH) ที่มีพ้ืนผิวเป็นประจุบวก และซา
พอไนต์ (saponite) ทีม่ีพ้ืนผิวเป็นประจุลบ โดยเตรียมสารคอมโพสิตด้วยการบดผงสารให้เป็นเน้ือเดียวกันเป็นเวลา 30 นาที โดยมี
อัตราส่วนน้ำหนักเท่ากับ 1:1 หลังจากนั้นนำสารตัวอย่างไปพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย XRD และการเกิดอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
ตรวจวัดปริมาณของสารละลายสีย้อมที่เหลือด้วย UV-VIS เมื่อศึกษาการดูดซับพบว่า เปอร์เซ็นต์การกำจัดโรดามีน 6จี เท่ากับ 10, 
55 และ 88 และออเรนจ์ II เท่ากับ 85, 64 และ 4 เมื ่อใช้ CoFe-LDH, CoFe-LDH@saponite และ saponite เป็นตัวดูดซับ 
ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า CoFe-LDH ที่คอมโพสิตกับ saponite เป็นตัวดูดซับที่ดีสำหรับการจัดโรดามีน 6จี และ
ออเรนจ์ II และอนุภาคของแข็งคอมโพสิตยังสามารถถูกแยกออกจากสารละลายน้ำเสียได้ง่ายด้วยแม่เหล็กภายนอกได้ 
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The Relationship Between the PM2.5 and PM10 Concentration in Bangkok Metropolitan, 
Thailand. 

Sivapan Choo- In1* and Pantip Kayee2 

ABSTRACT 
The objective of this research was monitor PM2.5 and PM10 in Bangkok Metropolitan and study the 

relationship between the PM 2.5 and PM10 concentration, using the data from 12 stations of the Pollution 
Control Department, Thailand. All stations located in urban areas and monitoring during 2019 November 
1, 2019 to March 31, 2020 a total of 109 days. The PM2.5 were measured by the US.EPA Federal Reference 
Method (FRM) and the Beta Ray system for PM10, The resulted shown that the PM2.5 concentrations 
ranged from 9.67 - 102.38, with an average 33.32 ± 12.65 µg/M3. The PM10 concentrations ranged from 
20.75 - 170.92 µg/M3 has an average of 58.63 ± 21.05 µg/M3. From the measurement of PM 2.5 found that 
at the Din Daeng Road has the highest concentration  ranged from 21.29 - 102.38 with an average of 41.28 
± 12.57 µg/M3. The results of PM10 found that at the measurement station on Din Daeng Road It was 
found that concentrations ranged from 43.58 - 170.92 µg/M3, with an average of 78.34 ± 20.14 µg/M3. The 
relationship between the PM 2.5 and PM10 concentration by the correlation statistic is very high 
relationship at the significant level of .01 with r values in the range 0.811 - 0.981 with the average value 
0.948 ± 0.040. 
 
Keyword : Bangkok Air Quality, PM2.5, PM10 

การพัฒนาตัวดูดซับคอมโพสิต โคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์และซาพอไนต์  
เพื่อกำจัดสีย้อมโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II 

 
อาคิรา ล่องลอย1 พฤกษ์ เอื้ออิสระวิมล1 จิระศักด์ิ กมลชว่ง2 ทิตยา บุญทองโท2 นุรียา บินต่วน3  

พนิตา สุมานะตระกูล4 ศรชัย อินทะไชย4* 
 

บทคัดย่อ 
 น้ำเสียจากการปนเปื้อนสารเคมีเป็นมลพิษทางน้ำที่อันตรายร้ายแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ในอนาคต โดย
อาจจะเกิดจากการขยายตัวของโรงงานและการทิ้งขยะอันตรายลงไปในแม่น้ำ หากเข้าไปในร่างกายจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะใน
ร่างกายและก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วย สีย้อมสังเคราะห์โรดามีน 6จี (rhodamine 6G) เป็นสีย้อมที่อยู่ในรูปไอออนบวก และออเรนจ์ 
II (orange II) เป็นสีย้อมที่อยู่ในรูปไอออนลบ ซึ่งนิยมนำมาใช้ย้อมผ้า โดยน้ำย้อมที่เหลือทิ้งเป็นต้นเหตุหน่ึงในการเกิดมลพิษทางน้ำ
ธรรมชาติ ดังน้ัน การกำจัดสารเคมีเหล่าน้ีจึงต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน งานวิจัยได้ศึกษาการกำจัดโรดามีน 6จี และออเรนจ์ II 
ในน้ำ โดยใช้ตัวดูดซับคอมโพสิตแม่เหล็กโคบอลต์ไอรอน-เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์ (CoFe-LDH) ที่มีพ้ืนผิวเป็นประจุบวก และซา
พอไนต์ (saponite) ทีม่ีพ้ืนผิวเป็นประจุลบ โดยเตรียมสารคอมโพสิตด้วยการบดผงสารให้เป็นเน้ือเดียวกันเป็นเวลา 30 นาที โดยมี
อัตราส่วนน้ำหนักเท่ากับ 1:1 หลังจากนั้นนำสารตัวอย่างไปพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วย XRD และการเกิดอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
ตรวจวัดปริมาณของสารละลายสีย้อมที่เหลือด้วย UV-VIS เมื่อศึกษาการดูดซับพบว่า เปอร์เซ็นต์การกำจัดโรดามีน 6จี เท่ากับ 10, 
55 และ 88 และออเรนจ์ II เท่ากับ 85, 64 และ 4 เมื ่อใช้ CoFe-LDH, CoFe-LDH@saponite และ saponite เป็นตัวดูดซับ 
ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า CoFe-LDH ที่คอมโพสิตกับ saponite เป็นตัวดูดซับที่ดีสำหรับการจัดโรดามีน 6จี และ
ออเรนจ์ II และอนุภาคของแข็งคอมโพสิตยังสามารถถูกแยกออกจากสารละลายน้ำเสียได้ง่ายด้วยแม่เหล็กภายนอกได้ 
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Development of composite adsorbents cobalt iron-layered double hydroxide and 
saponite for removing rhodamine 6G and orange II dyes 

 
Arkhira Longloi1 Pruk Eur-issarawimol1 Jirasak Gamonchuang2 Tittaya Boontongto2 Nureeya Bintuan3  

Panita Sumanatrakul4 Sonchai Intachai4* 

 
Abstract 

 Wastewater contaminated with chemical substances is a severe water pollution in a wide- area range 
and is likely to continually increase in future due to the expansion of industrial plant and the discharge of 
hazardous waste into the natural water resource.  Even the tiny amount of dye gets into the body, it affects 
the order of the organs including of cancer.   Rhodamine 6G, a cationic dye salt and orange II, an anionic dye 
salt are often used in dyeing fabric, where the rest of dying solution is one of dangerous species causing water 
pollution.  Therefore, the removal of toxic dye in water must be necessarily carried out.  The present research 
was focused on removing rhodamine 6G and orange II in the water by using the magnetic composite that mixed 
between layered double hydroxide (CoFe-LDH) with a positively charged surface and saponite with negatively 
charged surface.   CoFe-LDH@saponite composite was prepared by grinding the powder precursors for 30 min 
with the weight ratio of 1 : 1 .   The obtained samples were characterized by XRD and magnetic interaction, and 
the amount of remaining dye solution was analyzed by UV- VIS after the adsorption process.   The removal 
percentage of rhodamine 6G was 10 , 55 and 88 , meanwhile that of orange II was 85 , 64 and 4 by using CoFe-
LDH, CoFe-LDH@saponite and saponite as the adsorbent, respectively.  The results showed that CoFe-
LDH@saponite was a practical and efficient adsorbent for eliminating rhodamine 6G and orange II.  In addition, 
the composite solid particles could be easily separated from the solution by external magnet. 
 
Keywords:  Rhodamine 6G, Orange II, CoFe-Layered Double Hydroxide, Saponite, Adsorption 
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การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปลาเหลือท้ิงโดยใชแอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอลและเมทานอล 

 

พัทรวดี บุญเพ็ชร1 พอพัน คําเกตุ1 และ รวมพร นิคม2* 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปลาเหลือท้ิง (Waste fish oil, WFO) โดยใชแอลกอฮอลชนิดตาง ๆ 

ไดแก เอทานอล เมทานอล และแอลกอฮอลผสมระหวางเอทานอล/เมทานอล ซึ่งสัดสวนเชิงโมลระหวางนํ้ามันปลาเหลือท้ิง 

ตอแอลกอฮอล จะควบคุมใหคงท่ี ๆ 1:6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอดีของเอทานอล (เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนผลิตไดจากพืช  

มีความเปนพิษต่ํา และเปนตัวละลายท่ีดี) และเมทานอล (เกิดปฏิกิริยาไดดี) มาใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล  

โดยวิเคราะหปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเหลือ ปริมาณสบูท่ีเกิดข้ึน ผลได และความบริสุทธ์ิของไบโอดีเซล เพ่ือหาสภาวะการผลติท่ี

เหมาะสม โดยพบวา ในกรณีท่ีใชเอทานอลเปนแอลกอฮอลสําหรับทําปฏิกิริยาจะไมมีตัวเรงปฏิกิริยาเหลืออยูในระบบ และมีสบู

เกิดข้ึนในปริมาณมาก รวมถึงไมเกิดการแยกช้ันของกลีเซอรอล สงผลใหรอยละของผลได (รอยละ 61.52 โดยนํ้าหนัก) และความ

บริสุทธ์ิของไบโอดีเซล (รอยละ 70.1 โดยนํ้าหนัก) มีคาคอนขางต่ํา สําหรับกรณีท่ีใชเมทานอล และแอลกอฮอลผสมระหวาง 

เอทานอล/เมทานอล หลังเสร็จสิ้นปฏิกิริยาจะเกิดการแยกช้ันของกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซล และสมบัติทางเช้ือเพลิงของ 

ไบโอดีเซลจากนํ้ามันปลาเหลือท้ิง ไดแก ปริมาณเอสเตอร ความหนาแนน ความหนืด จุดวาบไฟ และคากรด เปนไปตามมาตรฐาน

ขอกําหนดของไบโอดีเซล 

 

คําสําคัญ : ไบโอดีเซล, ทรานสเอสเตอริฟเคชัน, เอทานอล, เมทานอล, นํ้ามันปลาเหลือท้ิง 
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Production of biodiesel from waste fish oil using ethanol/methanol blending 

 

Pattarawadee Bunpet1 Porpan Kamket1 and Ruamporn Nikhom2* 

 

Abstract 

The alkali-transesterification of waste fish oil (WFO) was studied with ethanol, methanol and blending 

of ethanol/methanol, which the molar ratio of oil to alcohol was kept constant at 1:6. The objective of this 

study was to improve the WFO biodiesel production by applying the advantages of ethanol (produced from 

renewable resources, less toxic and better solvent property) and methanol (high equilibrium conversion). 

Amount of alkali-catalyst remained, the soap produced, the ester yield and purity were evaluated to identify 

the optimum condition. In the case of the pure ethanol was used, there was no alkali-catalyst remained, large 

amount of soap was produced and the glycerol was not separated after transesterification. Therefore, the 

obviously low in ester yield (61.52 wt.%) and purity (70.1 wt.%) were obtained. When methanol and 

ethanol/methanol blending were used, the glycerol phase was separated easily and the fuel properties of the 

WFO biodiesel i.e. ester content, density, viscosity, flash point and acid value were within the limitation of 

biodiesel standard. 

 

Keywords : Biodiesel, Transesterification, Ethanol, Methanol, Waste fish oil  
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Production of biodiesel from waste fish oil using ethanol/methanol blending 

 

Pattarawadee Bunpet1 Porpan Kamket1 and Ruamporn Nikhom2* 

 

Abstract 

The alkali-transesterification of waste fish oil (WFO) was studied with ethanol, methanol and blending 

of ethanol/methanol, which the molar ratio of oil to alcohol was kept constant at 1:6. The objective of this 

study was to improve the WFO biodiesel production by applying the advantages of ethanol (produced from 

renewable resources, less toxic and better solvent property) and methanol (high equilibrium conversion). 

Amount of alkali-catalyst remained, the soap produced, the ester yield and purity were evaluated to identify 

the optimum condition. In the case of the pure ethanol was used, there was no alkali-catalyst remained, large 

amount of soap was produced and the glycerol was not separated after transesterification. Therefore, the 

obviously low in ester yield (61.52 wt.%) and purity (70.1 wt.%) were obtained. When methanol and 

ethanol/methanol blending were used, the glycerol phase was separated easily and the fuel properties of the 

WFO biodiesel i.e. ester content, density, viscosity, flash point and acid value were within the limitation of 

biodiesel standard. 

 

Keywords : Biodiesel, Transesterification, Ethanol, Methanol, Waste fish oil  

ประสิทธภิาพการดูดซับสีรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่จัดเตรียม 

โดยใช้ความร้อนจากไมโครเวฟรว่มกับการกระตุน้ด้วยโซเดียมคลอไรด ์

 

สุริยะกิจ ย่อมมี1* และ นันทกร เณรเถาว์2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่เตรียมขึ้นโดยใช้

ไมโครเวฟร่วมกับกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ในอัตราส่วนท่ีต่างๆ กัน ในการดูดซับสีประเภทรีแอกทีฟในน้ําเสียจากอุตสาหกรรมส่ิง

ทอสังเคราะห์ เปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์เชิงการค้าจากวัสดุอื่นๆ ได้แก่ ถ่านหิน กะลามะพร้าว และไผ่ รวมถึงถ่านกัมมันมันต์จาก

กากกาแฟตามวิธีการดั้งเดิม แล้วทําการตรวจวัดปริมาณการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโต

มิเตอร์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนการปรับสภาพกากกาแฟโดยใช้โซเดียมคลอไรด์ต่อกากกาแฟนั้น มีอัตราส่วนที่เหมาะสม

คือ 1 : 1 ส่วนของกําลังไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ 700 วัตต์ โดยให้ความร้อนนาน 15 นาที ทั้งนี้ ยังพบว่า ปริมาณกากกาแฟที่ได้รับการ

กระตุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้มีความสามารถในการดูดซับสูงมากข้ึนตามไปด้วย โดยเวลาท่ีเข้าสู่สมดุลการดูดซับสีของกากกาแฟโดยการ

กระตุ้นคือ 180 นาที มีประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมรีแอกทีฟ crimson (HE-SL) ร้อยละ 29.81±2.155 ในขณะที่ถ่านกัมมันต์

ประเภทถ่านหินมีประสิทธิภาพการดูดซับสีสูงท่ีสุดร้อยละ 55.10±1.013 รองลงมาเป็นถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว และจากไผ่มี

ประสิทธิภาพการดูดซับสีเท่ากับร้อยละ 41.61±2.302 และ 30.17±1.640 ตามลําดับ โดยถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟด้วยคาร์บอน

ไนเซชันมีประสิทธิภาพการดูดซับสีต่ําท่ีสุดคือ ร้อยละ 13.55±1.577 

 

คําสําคัญ : สีรีแอกทีฟ กากกาแฟ ถ่านกัมมันต์ 
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Crimson (HE-SL) Reactive dye adsorption efficiency of activated coffee ground residue 

prepared by microwave heating with sodium chloride activation 

 

Suriyakit Yommee1* and Nanthakorn Nenthao 

 

Abstract 

This study is aimed for determining the efficiency of activated carbon from coffee ground residue 

prepared by microwave heating with various ratios of sodium chloride activator for adsorbing reactive dye of 

synthetic textile wastewater comparing with commercial activated carbon of coal, coconut shell, bamboo and 

also included conventional activated coffee ground. The adsorbing efficiency of crimson HE-SL reactive dyes is 

investigated by using spectrophotometer. The optimum ratio between coffee waste and sodium chloride is 1:1 

with microwave heating of 700 watts for 15 minutes. In addition, the higher amount of treated coffee waste will 

be increasing adsorption capacity. The adsorption equilibrium of coffee ground activated carbon is around 180 

minutes with 29.81±2.155 % efficiency of adsorbing the crimson HE-SL reactive dyes while the coal activated 

carbon has the highest adsorption efficiency of 55.10±1.013 %, followed by the activated carbon of coconut 

shell (41.61±2.302 %) and bamboo (30.17±1.640 %). The carbonized coffee grounds activated carbon has the 

lowest color adsorption efficiency of 13.55±1.577 %.  

 

Keywords: Reactive dye, Coffee ground residue, Activated carbon 
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Control of Electrical Appliance and Home Intrusion Alarm System Through MQTT Protocol 

 
Pisit Wisutmetheekorn1*, Pongpan Kongseepan2 and Nitinan Songkhla3 

 

Abstract 
 

 In currently, the internet network has more coverage area and can be used through mobile phone 

network. This research was conducted to build a prototype of an electrical appliance control system and the 

remote home intrusion alarm system through the internet network. The system consists of control node, sensor 

node, the mobile application, and the Raspberry Pi computer that its function is transfer data between both 

node type and the Firebase database. The control node’s function is controlling the electrical appliance. The 

sensor node function is sensing sensor status. The data transfer between nodes and the Raspberry Pi computer 

uses MQTT protocol. For testing the system, home model was built, LED were installed instead of light bulbs. 

The limit switches and motion sensors were installed for detecting intrusion. System testing results show that 

the user can control load and the system can notify through the mobile application when the intrusion has 

occurred. 

Keywords: Alarm system, MQTT protocol, Internet of Things, Mobile Application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมอุปกรณไฟฟาและระบบแจงเตือนการบุกรุกบานผานโพรโทคอล MQTT 
 

พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร1* พงศพันธุ คงศรีพันธ2 และนิธินันท ณ สงขลา3 
 

บทคัดยอ 

            ปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตมีพื้นที่บริการครอบคลุมมากขึ้น และสามารถใชงานผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ได
งานวิจัยนี้ไดสรางตนแบบระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาและระบบแจงเตือนการบุกรุกบานระยะไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบ
ประกอบดวยโหนดควบคุม, โหนดเซนเซอร, แอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และคอมพิวเตอรราสเบอรีพายที่ทำหนาที่สงผาน
ขอมูลระหวางโหนดสองทั้งสองชนิด และฐานขอมูลไฟรเบส หนาที่ของโหนดควบคุมคือการควบคุมอุปกรณไฟฟา และหนาที่
เซนเซอรโหนดคือตรวจจับสถานะของเซนเซอร การสงผานขอมูลระหวางโหนดและคอมพิวเตอรราสเบอรีพายใชโพรโทคอล MQTT   
เพ่ือการทดสอบระบบ ไดจัดสรางบานจำลอง มีการติดตั้งแอลอีดีแทนหลอดไฟฟา ลิมิตสวิตช และเซนเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว
ถูกติดตั้งเพื่อตรวจจับการบุกรุก ผลการทดสอบระบบ พบวาผูใชงานสามารถควบคุมการเปดปดโหลด และระบบสามารถแจงเตือน
ผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ได เมื่อมีการบุกรุกเกิดข้ึน  
 

คำสำคัญ: ระบบแจงเตือน, โพรโทคอล MQTT, อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง, โมบายแอปพลิเคชัน 
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Abstract 
 

 In currently, the internet network has more coverage area and can be used through mobile phone 

network. This research was conducted to build a prototype of an electrical appliance control system and the 

remote home intrusion alarm system through the internet network. The system consists of control node, sensor 

node, the mobile application, and the Raspberry Pi computer that its function is transfer data between both 

node type and the Firebase database. The control node’s function is controlling the electrical appliance. The 

sensor node function is sensing sensor status. The data transfer between nodes and the Raspberry Pi computer 

uses MQTT protocol. For testing the system, home model was built, LED were installed instead of light bulbs. 

The limit switches and motion sensors were installed for detecting intrusion. System testing results show that 

the user can control load and the system can notify through the mobile application when the intrusion has 

occurred. 
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Efficiency of a Prototype Wastewater Treatment Plant  

on Board Ship and Raft in Thailand 

Praklit Wichai1* and Nattakarn Prasertsung2 

Abstract 

 This study investigated on the wastewater treatment performance of the Prototype of sewage 
treatment plant for installing on board ship and raft in Thailand. The plant operated by combination of  
Membrane Bioreactor System (MBR) and disinfected by Ozonation. The research was focus on the durations 
of aeration and non-aeration in MBR. Synthesis wastewater was used which COD was 330 – 490 mg/l, TSS was 
352-391 mg/l and TKN was 52.56-69.3 mg/l. Hollow fiber membrane 1 m2 area was submersed in MBR tank 
which was 60 liters effective volume. Influent flow was controlled as 40 L/d. Ozonation capacity of 1,000 mg/l 
was installed at the second stage, and run for 15 minutes every hour. There were 4 experiments for difference 
working modes.  Each experiment was controlled the air blower on and off in the first stage as 60-60 minutes, 
120-120 minutes, 120-60 minutes, and 120-120 minutes. The results showed efficiencies of COD removal as 
93.85%, 95.88%, 89.52% and 95.58%, respectively. While the efficiencies of the TKN removal were 42.22%, 
40.36%, 75.34% and 75.73%, respectively. Additionally, TSS in the effluent was not found from all experiments. 
The operation costs for electricity were 99.05 THB/m3, 76.89 THB/m3, 95.63 THB/m3 and 116.44 THB/m3, 
respectively. The outcome of this study indicated that the prototype of the sewage treatment plant operated 
in experiment 3 can be applied on board ship and raft in Thailand to meet the standard requirements of 
Pollution Control Department and International Maritime Organization (IMO). 

Keywords : wastewater treatment, Board Ship and Raft, Membrane Bioreactor (MBR), Ozonation 

 
 

ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบสำหรับเรือและแพในประเทศไทย 

ประกฤติ วิชัย1*  และ นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบสำหรับเรือและแพในประเทศไทย ด้วยระบบเอ็มบอีาร์ 
(Membrane Bioreactor, MBR) ร่วมกับระบบฆ่าเชื ้อโรคด้วยโอโซน โดยสนใจผลของระยะเวลาการเติมอากาศและหยุดเติม
อากาศในถังเอ็มบีอาร์และอัตราค่าไฟฟ้าในการเดินระบบ น้ำเสียที่ใช้เป็นน้ำเสียสังเคราะห์  มีค่าซีโอดี ค่าของแข็งแขวนลอย และค่า
ทีเคเอ็นอยู่ระหว่าง 330 – 490, 352-391 และ 52.56-69.30 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลำดับ เมมเบรนที่ใช้เป็นชนิดเส้นใยกลวงมีพื้นท่ี
ผิว 1 ตารางเมตร จมอยู่ในถังเอ็มบีอาร์ปริมาตร 60 ลิตร น้ำเสียไหลเข้าระบบ 40 ลิตรต่อวัน น้ำออกที่บำบัดจากระบบเอ็มบีอาร์จะ
ผ่านโอโซนที่อัตราการผลิต 1,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง เป็นเวลา 15 นาทีทุกๆ 1 ชั่วโมง ออกแบบการทดลองเป็น 4 การทดลอง 
ควบคุมระยะเวลาการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศเป็น  60-60 นาที, 60-120 นาที, 120-120 นาที และ 120-60 นาที ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการกำจัดค่าซีโอดีสำหรับการทดลองที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นร้อยละ  93.85, 95.88, 89.52 และ 
95.58 ตามลำดับ การกำจัดทีเคเอ็นเป็นร้อยละ 42.22, 40.36, 75.34 และ 75.73 ตามลำดับ และตรวจไม่พบค่าของแข็งแขวนลอย
ที่ออกจากระบบในทุกชุดการทดลอง สำหรับค่าไฟฟ้าในการเดินระบบเป็น 99.05 บาท, 76.89 บาท, 95.63 บาท และ 116.44 
บาท ตามลำดับ จากผลการศึกษานี้พบว่าต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเรือแพในประเทศไทยที่ทำงานในการทดลองที่ 3 มี
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
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Efficiency of a Prototype Wastewater Treatment Plant  

on Board Ship and Raft in Thailand 

Praklit Wichai1* and Nattakarn Prasertsung2 

Abstract 

 This study investigated on the wastewater treatment performance of the Prototype of sewage 
treatment plant for installing on board ship and raft in Thailand. The plant operated by combination of  
Membrane Bioreactor System (MBR) and disinfected by Ozonation. The research was focus on the durations 
of aeration and non-aeration in MBR. Synthesis wastewater was used which COD was 330 – 490 mg/l, TSS was 
352-391 mg/l and TKN was 52.56-69.3 mg/l. Hollow fiber membrane 1 m2 area was submersed in MBR tank 
which was 60 liters effective volume. Influent flow was controlled as 40 L/d. Ozonation capacity of 1,000 mg/l 
was installed at the second stage, and run for 15 minutes every hour. There were 4 experiments for difference 
working modes.  Each experiment was controlled the air blower on and off in the first stage as 60-60 minutes, 
120-120 minutes, 120-60 minutes, and 120-120 minutes. The results showed efficiencies of COD removal as 
93.85%, 95.88%, 89.52% and 95.58%, respectively. While the efficiencies of the TKN removal were 42.22%, 
40.36%, 75.34% and 75.73%, respectively. Additionally, TSS in the effluent was not found from all experiments. 
The operation costs for electricity were 99.05 THB/m3, 76.89 THB/m3, 95.63 THB/m3 and 116.44 THB/m3, 
respectively. The outcome of this study indicated that the prototype of the sewage treatment plant operated 
in experiment 3 can be applied on board ship and raft in Thailand to meet the standard requirements of 
Pollution Control Department and International Maritime Organization (IMO). 

Keywords : wastewater treatment, Board Ship and Raft, Membrane Bioreactor (MBR), Ozonation 
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การพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ 
 

ญาณวรรธน์ ทองนุ่น1 เรวดี ริมเขต2 ขนิษฐา คมขำ3 และเริงวุฒิ ชูเมือง4* 
 

บทคัดย่อ 
การกำจัดหญ้าในสนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น หรือสนามกล๊อฟ เป็นงานที่สร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เนื่องจากการปฎิบัติงานในแต่ละครั้งต้องใช้เวลายาวนานท่ามกลางอากาศที่ร้อน ที่มากไปกว่านั้นคือ เสียงรบกวนและการ
สั่นสะเทือนจากเครื ่องยนต์ที ่เกิดขึ ้นในขณะทำงานทำให้ผู ้ปฎิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าและร่างกายอ่อนเพลีย ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการและมีความเป็นไปได้ในเชิงการค้า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ที่รับ
ข้อมูลทั้งภายใน (ความเร่ง อัตราเร็วเชิงมุม และทิศทาง) และภายนอก (จีพีเอส) ของหุ่นยนต์จากเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน
มอเตอร์ของหุ่นยนต์ สำหรับการออกแบบโครงสร้างและกลไกคณะผู้วิจัยได้ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผล
การศึกษาหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่คณะผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้น พบว่าโครงสร้าง กลไก และส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์มี
ความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ปฏิบัติงาน ลดมลภาวะ
ทางเสียงและมีค่าใช้จ่ายต่ำ  
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Development of the prototype of an autonomous lawn mower robot 
 

Yanawat Thongnun1 Rewadee Rimket2 Khanitta Khomkham3 and Rerngwut Choomuang4* 
 

Abstract 
Removing grass on a soccer field, playground or golf course. It is a job that causes suffering for the 

operator. Because each operation takes a long time in the midst of hot weather. more than that is the noise 
and vibrations produced by the engine during operation can make operators tired and exhausted. Therefore, 
the researchers came up with an idea to design an automating lawn mower robot that is commercially 
feasible and environmentally friendly. The automating lawn mower robot has a microcontroller to control 
the robot's operation that receives both internal (acceleration, angular speed and direction) and external 
(GPS) data of the robot from various sensors to drive motor of the robot. The design of robot platform and 
robot’s mechanisms, the researchers used computer-aided design (CAD) software. The results of the study 
of an automating lawn mower robot designed by the research team. It was found that the robot platform, 
mechanism and components of the robot were suitable and sufficient for the creation of an automated 
lawnmower robot that reduces operator suffering. Reduce noise pollution and low cost 
 
Keyword: Lawn mower, Robot, Sensors 
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Evaluation of the Characteristics of Spunbond Material Used for Face Masks 
 

Thunsinee Yordaid1* Panisara Sukhontapatipak2 Phairote Sungkhaphaitoon3 and Siva Sitthipong4 
 

Abstract 
           This research aims to assess the physical characteristics of spunbond material of 5 brands of single-use 
masks by comparing the cover and shell spunbond layers, size, density, fiber arrangement, and air permeability 
using light microscopy combined with visual inspection and dimensional measurement tools. The spunbond 
material was analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Strength and breathing resistance were 
tested according to NIOSH 42CFR84 standard. Pressure difference and resistance to liquid penetration (synthetic 
blood) were evaluated according to ASTM F2100 standard. The results showed that the spunbond material of 
5 brands was made of polypropylene polymers. The fibers arrangement of the cover and shell spunbond layers 
were close arranged and disorganized of fibers. As a result, increasing the density and not affecting the pressure 
difference due to the thickness of spunbond layers is very small and ineffective in the filter. The strength and 
density of the spunbonds are very low and cannot resist the permeability of the liquid within three-impact 
pressure ranges between 80 , 120 , and 160 mmHg, respectively. The spunbonds layer can partially absorb the 
non-pressure liquid. Therefore, most manufacturers choose to use a thicker shell spunbond than the cover layer 
to help absorb the user's secretions. 
 
Keywords : Face mask, Shell spunbond layer, Cover spunbond layer, Fourier transform infrared spectroscopy,                                                 
Liquid permeability resistance 

 
 
 

การประเมินคุณลักษณะของวัสดุสปันบอนด์ส าหรับใช้ท าหน้ากากอนามัย 
 

ธัญสินี ยอดเอยีด1*  ปาณิสรา สุคนธปฏิภาค2  ไพโรจน์ สังขไพฑรูย์3 และศิวะ สิทธิพงศ4์ 
 

บทคัดย่อ 
          งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของวัสดุสปันบอนด์ (Spunbond) ของหน้ากากอนามัยใช้ครั้ง
เดียว จ านวน 5 ยี่ห้อ โดยศึกษาเปรียบเทียบ วัสดุสปันบอนด์ของหน้ากากอนามัยทั้งชั้นนอก (Cover layer) และชั้นใน (Shell 
layer) ขนาด ความหนาแน่น การจัดเรียงตัวของเส้นใย ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสงร่วมกับการตรวจพินิจและการใช้เครื่องมือวัด
ละเอียดทางมิติ มีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุสปันบอนด์ที่ใช้ท า
หน้ากากอนามัย จากนั้นน าวัสดุสปันบอนด์มาทดสอบความแข็งแรง และความต้านการหายใจตามมาตรฐาน NIOSH 42CFR84 
และทดสอบความแตกต่างความดนั การต้านการซึมผ่านของของเหลว (เลือดสังเคราะห์) ตามมาตรฐาน ASTM F2100 ผลการศึกษา
พบว่า วัสดุสปันบอนด์ของหน้ากากอนามัยทั้ง 5 ยี่ห้อเป็นพอลิเมอร์กลุ่มโพลีโพรพริลีน และการจัดเรียงตัวของเส้นใยของสปัน
บอนด์ชั้นนอกและช้ันในท่ีมีการจัดเรียงตัวของเส้นใยที่แนบชิดกัน และไม่เป็นระเบียบจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นสูงขึ้น แต่ไม่มีผล
ต่อค่าความแตกต่างความดัน เนื ่องจากขนาดความหนาของสปันด์บอนด์มีค่าน้อยมาก  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสปันด์บอนด์ไม่มี
ประสิทธิภาพในการกรอง ค่าความแข็งแรงและค่าความหนาแน่นของสปันบอนด์ต ่ามาก ไม่สามารถต้านการซึมผ่านของของเหลวท้ัง 
3 ช่วงความดันปะทะ คือ 80 120 และ 160 มิลลิเมตรปรอท ตามล าดับ แต่สปันด์บอนด์สามารถช่วยซับของเหลวท่ีไม่มีความดันได้
บางส่วน ดังนั้นผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเลือกใช้สปันด์บอนด์ช้ันในหนากว่าช้ันนอกเพื่อช่วยซับสารคัดหลั่งของผู้สวมใส่ 

 
ค าส าคัญ : หน้ากากอนามัย สปันบอนด์ช้ันนอก สปันบอนด์ชั้นใน  เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี  
              การต้านการซึมผ่านของของเหลว  
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Abstract 
           This research aims to assess the physical characteristics of spunbond material of 5 brands of single-use 
masks by comparing the cover and shell spunbond layers, size, density, fiber arrangement, and air permeability 
using light microscopy combined with visual inspection and dimensional measurement tools. The spunbond 
material was analyzed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Strength and breathing resistance were 
tested according to NIOSH 42CFR84 standard. Pressure difference and resistance to liquid penetration (synthetic 
blood) were evaluated according to ASTM F2100 standard. The results showed that the spunbond material of 
5 brands was made of polypropylene polymers. The fibers arrangement of the cover and shell spunbond layers 
were close arranged and disorganized of fibers. As a result, increasing the density and not affecting the pressure 
difference due to the thickness of spunbond layers is very small and ineffective in the filter. The strength and 
density of the spunbonds are very low and cannot resist the permeability of the liquid within three-impact 
pressure ranges between 80 , 120 , and 160 mmHg, respectively. The spunbonds layer can partially absorb the 
non-pressure liquid. Therefore, most manufacturers choose to use a thicker shell spunbond than the cover layer 
to help absorb the user's secretions. 
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Evaluation of the Physical Properties of Materials Used to Filter Layer of the Mask 
 

Panisara Sukhontapatipak1* Thunsinee Yordaid2 Phairote Sungkhaphaitoon3 and Siva Sitthipong4 
 

Abstract 
The quality of single-use masks for prevention COVID-19  infection depends on physical properties of 

the melt blown filters. This research aims to assess the physical properties of 5  brands of single-use masks by 
comparing their size, density, fiber arrangement, and air permeability using light microscopy combined with 
visual inspection and dimensional measurement tools. The filter materials were analyzed by Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR). Strength and breathing resistance were tested according to NIOSH 42CFR84 
standard. Pressure difference and resistance to liquid penetration (synthetic blood) were evaluated according 
to ASTM F2100 standard. The results showed that the filter of 5 brands is made of polypropylene polymers. 
The size, density and arrangement of fibers affected the pressure difference. The larger filter with higher density 
increased the pressure difference and breathing resistance causing discomfort during the use. In contrast, the 
higher air permeability, the lower the pressure difference made the user feel more comfortable. The strength 
and density of the filter significantly affected the permeability of the liquid (synthetic blood) within three-impact 
pressure ranges between 80 , 120 , and 160  mmHg respectively. The results of this study can be used as 
information to select suitable masks for protection in different activities. 
 
Keywords : Mask, Filter, Pressure difference,  Breathing resistance, Liquid permeability 
 

การประเมินคุณลักษณะทางฟิสิกสข์องวัสดุที่ใช้ทำแผ่นกรองของหน้ากากอนามัย 
 

ปาณิสรา สุคนธปฏิภาค1*  ธัญสินี ยอดเอียด2  ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์3 และศิวะ สิทธิพงศ์4  
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากคุณภาพของหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อโควิด 19 ขึ้นกับคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของแผ่น

กรอง (Melt blown) งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะประเมินคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของแผ่นกรองของหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว จำนวน 
5 ยี่ห้อ  โดยศึกษาเปรียบเทียบ ขนาด ความหนาแน่น การจัดเรียงตัวของเส้นใย ความผ่านได้ของอากาศ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
แสงร่วมกับการตรวจพินิจและการใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ วิเคราะห์ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นกรองด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์
ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี จากนั้นนำแผ่นกรองมาทดสอบความแข็งแรง และความต้านการหายใจ ตามมาตรฐาน NIOSH 
42CFR84 และทดสอบความแตกต่างความดัน และการต้านการซึมผ่านของของเหลว (เลือดสังเคราะห์) ตามมาตรฐาน ASTM 
F2100 ผลการศึกษาพบว่าแผ่นกรองทั้ง 5 ยี่ห้อ ทำจากโพลีโพรพริลีน ขนาด ความหนาแน่น และการจัดเรียงตัวของเส้นใยส่งผลต่อ
ค่าความแตกต่างความดัน แผ่นกรองที่มีขนาดใหญ่และความหนาแน่นสูงจะทำให้ค่าความแตกต่างความดันเพิ่มขึ้น ต้านการหายใจ
มากขึ้น ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกไม่สบายขณะสวมใส่ แปรผกผันกับค่าความผ่านได้ของอากาศที่ค่ายิ่งสูง ความแตกต่างความดันยิ่งต่ำ ทำ
ให้ผู้สวมใส่รู้สึกไม่อึดอัด ในส่วนของค่าความแข็งแรงและค่าความหนาแน่นของแผ่นกรองมีแนวโน้มทิศเดียวกัน ล้วนส่งผลต่อการ
ต้านการซึมผ่านของของเหลว (เลือดสังเคราะห์) อย่างมีนัยสำคัญทั้ง 3 ช่วงความดันปะทะ คือ 80, 120 และ 160 มิลลิเมตรปรอท 
ตามลำดับ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ปกป้องใน
กิจกรรมที่แตกต่างกัน 
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Evaluation of the Physical Properties of Materials Used to Filter Layer of the Mask 
 

Panisara Sukhontapatipak1* Thunsinee Yordaid2 Phairote Sungkhaphaitoon3 and Siva Sitthipong4 
 

Abstract 
The quality of single-use masks for prevention COVID-19  infection depends on physical properties of 

the melt blown filters. This research aims to assess the physical properties of 5  brands of single-use masks by 
comparing their size, density, fiber arrangement, and air permeability using light microscopy combined with 
visual inspection and dimensional measurement tools. The filter materials were analyzed by Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR). Strength and breathing resistance were tested according to NIOSH 42CFR84 
standard. Pressure difference and resistance to liquid penetration (synthetic blood) were evaluated according 
to ASTM F2100 standard. The results showed that the filter of 5 brands is made of polypropylene polymers. 
The size, density and arrangement of fibers affected the pressure difference. The larger filter with higher density 
increased the pressure difference and breathing resistance causing discomfort during the use. In contrast, the 
higher air permeability, the lower the pressure difference made the user feel more comfortable. The strength 
and density of the filter significantly affected the permeability of the liquid (synthetic blood) within three-impact 
pressure ranges between 80 , 120 , and 160  mmHg respectively. The results of this study can be used as 
information to select suitable masks for protection in different activities. 
 
Keywords : Mask, Filter, Pressure difference,  Breathing resistance, Liquid permeability 
 

การประเมินคุณลักษณะทางฟิสิกสข์องวัสดุที่ใช้ทำแผ่นกรองของหน้ากากอนามัย 
 

ปาณิสรา สุคนธปฏิภาค1*  ธัญสินี ยอดเอียด2  ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์3 และศิวะ สิทธิพงศ์4  
 

บทคัดย่อ 
เนื่องจากคุณภาพของหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อโควิด 19 ขึ้นกับคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของแผ่น

กรอง (Melt blown) งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะประเมินคุณลักษณะทางฟิสิกส์ของแผ่นกรองของหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว จำนวน 
5 ยี่ห้อ  โดยศึกษาเปรียบเทียบ ขนาด ความหนาแน่น การจัดเรียงตัวของเส้นใย ความผ่านได้ของอากาศ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
แสงร่วมกับการตรวจพินิจและการใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ วิเคราะห์ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นกรองด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์
ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี จากนั้นนำแผ่นกรองมาทดสอบความแข็งแรง และความต้านการหายใจ ตามมาตรฐาน NIOSH 
42CFR84 และทดสอบความแตกต่างความดัน และการต้านการซึมผ่านของของเหลว (เลือดสังเคราะห์) ตามมาตรฐาน ASTM 
F2100 ผลการศึกษาพบว่าแผ่นกรองทั้ง 5 ยี่ห้อ ทำจากโพลีโพรพริลีน ขนาด ความหนาแน่น และการจัดเรียงตัวของเส้นใยส่งผลต่อ
ค่าความแตกต่างความดัน แผ่นกรองที่มีขนาดใหญ่และความหนาแน่นสูงจะทำให้ค่าความแตกต่างความดันเพิ่มขึ้น ต้านการหายใจ
มากขึ้น ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกไม่สบายขณะสวมใส่ แปรผกผันกับค่าความผ่านได้ของอากาศที่ค่ายิ่งสูง ความแตกต่างความดันยิ่งต่ำ ทำ
ให้ผู้สวมใส่รู้สึกไม่อึดอัด ในส่วนของค่าความแข็งแรงและค่าความหนาแน่นของแผ่นกรองมีแนวโน้มทิศเดียวกัน ล้วนส่งผลต่อการ
ต้านการซึมผ่านของของเหลว (เลือดสังเคราะห์) อย่างมีนัยสำคัญทั้ง 3 ช่วงความดันปะทะ คือ 80, 120 และ 160 มิลลิเมตรปรอท 
ตามลำดับ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ปกป้องใน
กิจกรรมที่แตกต่างกัน 
 
คำสำคัญ : หน้ากากอนามัย แผ่นกรอง ความแตกต่างความดัน การต้านการหายใจ การซึมผ่านของของเหลว  
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การประเมินความหนาของเนื้อมะพร้าวด้วยสเปกโทรมิเตอร์อินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพา 

จิรเมธ มีทิม1* แก้วกานต์ พวงสมบัติ2  อาทิตย์ พวงสมบัติ3 และอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล4 

บทคัดย่อ 

ปัญหาในการซื้อขายมะพร้าวเจียเกิดจากคุณภาพของมะพร้าวในแต่ละผลคือ ความหนาเนื้อมะพร้าวไม่เป็นไปตาม
การสั่งของลูกค้า ผู้จำหน่ายประเมินคุณภาพมะพร้าวจากลักษณะสีของกะลา ซึ่งความแม่นยำขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความ
ชำนาญ ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการได้เทคนิคการวัดความหนาเนื้อแบบไม่ทำลาย งานวิจัยนีป้ระยุกต์ใช้สเปกโทรมิเตอร์
อินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพามาวัดความหนาเนื้อ ในการพัฒนาสร้างสมการประเมินความหนาเนื้อ ใช้มะพร้าวจำนวน 150 
ผล นำมาวัดการดูดกลืนแสงตั้งแต่ความยาวคลื่น 900 ถึง 1700 นาโนเมตร ที่กะลาด้านใต้ผล 3 ตำแหน่ง หลังจากวัดการ
ดูดกลืนแสง มะพร้าวถูกนำมาผ่าที่กึ่งกลางผลในระนาบตั้งฉากกับแกน และวัดความหนา 3 ตำแหน่ง ที่ตรงแนวกับตำแหน่ง
การวัดการดูดกลืนแสง จากการวิเคราะห์สร้างสมการด้วยวิธี partial least squares regression (PLSR) โดยสร้างสมการ
ทำนายทั้งหมด 3 สมการ สำหรับทำนายความหนาเนื้อที่ตำแหน่งการวัดทั้งสามตำแหน่ง ได้ผลคือ สมการทำนายความหนา
เนื้อตำแหน่งที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.83 และค่า Root Mean Square Error of Prediction (RMSEP) 
เท่ากับ 0.66 มิลลิเมตร ผลสรุป คือ ตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมที่สุด คือ ตำแหน่งท่ี 1 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตรงกับส่วนของกะลา
ก้นผลที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุด และเป็นส่วนท่ีกะลามีความหนาต่ำที่สุด  
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Evaluation of Coconut Thickness Using Portable Near Infrared Spectrometer 
Jiramet Meetim1* Kaewkarn Phuangsombut*2 Artit Phuangsombut*3 Anupan Terdwongworakul*4  

Abstract 

 Problem in trading the polished coconut lies in the quality of each coconut where the thickness 
of the coconut meat does not meet the required order. The supplier assesses the quality of coconuts 
based on the color of the shell, and the accuracy depends on the experience and expertise. Therefore; the 
supplier requires a non-destructive measuring technique for the thickness. This research applied a portable 
near-infrared spectrometer to measure the thickness of coconut meat. Upon developing an equation for 
estimating the meat thickness, a total of 150 coconuts were measured for the absorbance at with 
wavelength ranging from 900 to 1700 nm on three positions at the bottom of the shell. After the absorbance 
was measured, the coconut was dissected at the center of the coconut in a plane perpendicular to the 
axis, and the thickness was measured at three places aligned with the absorbance measurement position. 
As a result of equation developing analysis with partial least squares regression (PLSR) method, three 
predictive equations were generated for thickness predictions at all three measurement locations. The 
result showed that the thickness prediction equation based on the absorbance at the first position had a 
correlation coefficient (r) of 0.83, and a root mean square error of prediction (RMSEP) of 0.66 mm. In 
conclusion, the most suitable measurement position was the first position, which corresponded to the 
largest proportion of the bottom shell having the lowest thickness of the shell. 

Keywords : Polished Coconut, Near-Infrared Spectrometer, Non-Destructive 
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Chicken Farm Control and Monitoring System Through Internet Network 

 
Pisit Wisutmetheekorn1*, Natthaphon Thongtrong2 and Pongsatorn Hanpadungkit3 

 

Abstract 
 

 Nowadays, most of farmer raises chicken in a closed farm system. An electronic control system is 

used for controlling the farm environment to proper for chicken in each age. In case of a large farm, control 

the overall system by workers without a data collection system. It will be difficult to improve the 

productivity.  

This project presents the development of chicken’s farm control system which can be controlled via the 

internet. The ESP32 microcontroller board is used for controlling the farm model which is consisted of 

heater and drive circuit to function as a heating system. The cooling system consists of a cooling pad and 

a fan that is controlled through relay. Moreover, a ventilation fan is also used for decreasing the internal 

farm's temperature. The DHT11 sensor is connected to the ESP32 microcontroller board for measuring 

temperature and humidity in the farm. To control the farm’s temperature, the digital PI controller is built 

on the ESP32 microcontroller board. The farm environment’s data are sensed by using the DHT11 sensor 

and data are transmitted to the computer server through the internet network. Node.js and Mosca program 

are installed on the computer server for acting as a MQTT broker to exchange data with the ESP32 

microcontroller board through the MQTT protocol. MySQL is installed on a computer server for database 

management purpose. The system users are divided into system’s administrator and a farm’s supervisor. 

The system’s administrator manages the system by add, delete the farm’s supervisor, and assign the 

permission for farm control. The farm’s supervisor can set the farm’s temperature command and can access 

the farm’s status through the remotely computer by using a web browser program. 

 For testing the system, three farm's model were built. The system transfer function was tested by 

using an open loop method for calculating the controller parameters. From the experimental results, the 

system can display farm’s temperature, humidity, and the farm’s devices status on the web browser after 

the farm's supervisor login to the system. The control system is tested by setting the temperature command 

to 34 degrees Celsius while the initial farm's temperature was 30 degrees Celsius. The result shows that the 

settling time is 267 seconds that means, the system can be controlled according to the designed parameters 

Keywords: Chicken’s farm control system, Internet network, MQTT protocol 

 

 

 

 

ระบบเฝาระวังและควบคุมโรงเรือนเล้ียงไกผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
 

พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร1*  นัฐพล ทองทรง2 และ พงศธร หาญผดุงกิจ3 
 

บทคัดยอ 

            ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงไกในฟารมระบบปด ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสจะถูกใชเพ่ือควบคุมสภาพแวดลอม
ของฟารมใหเหมาะสมกับไกในแตละชวงอายุ กรณีฟารมขนาดใหญ การควบคุมระบบทั้งหมดดวยแรงงานคนและไมมีระบบ
รวบรวมขอมูล จะทำใหยากตอการเพิ่มผลผลิต งานวิจัยน้ีจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบควบคุมฟารมไกที่สามารถสั่งงานผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ถูกใชควบคุมโรงเรือนจำลองที่ประกอบดวย ฮีตเตอรและวงจรขับ
ทำหนาที่เปนระบบทำความรอน ระบบทำความเย็นประกอบดวย คูลลิ่งแพดและพัดลมที่ถูกควบคุมผานรีเลย นอกจากนั้นยังมี
พัดลมระบายอากาศสำหรับการลดอุณหภูมิในโรงเรือนจำลอง เซนเซอร DHT11 ถูกตอเขากับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
ESP32 เพื่อการวัดอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือน เพ่ือการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ตัวควบคุมพีไอแบบดิจิทัลถูกสรางบน
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ขอมูลสภาพแวดลอมของโรงเรือนจะถูกตรวจวัดโดยเซนเซอร DHT11 และขอมูลจะถูก
สงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร เซอรเวอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต โปรแกรม Node.js และ Mosca ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร
เซิรฟเวอรเพื่อทำหนาที่เปน MQTT broker ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ผาน โพรโทคอล 
MQTT MySQL ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเพื่อการจัดการฐานขอมูล ผูใชงานระบบแบงออกเปน ผูดูแลระบบ
และผูดูแลโรงเรือน ผูดูแลระบบจะจัดการระบบโดยเพิ่มลบผูดูแลโรงเรือน และอนุญาตใหผูดูแลโรงเรือนควบคุมโรงเรือน 
ผูดูแลโรงเรือนสามารถตั้งคำสัง่อุณหภมูิของโรงเรอืนและสามารถเขาถึงสถานะของโรงเรือนไดโดยใชคอมพิวเตอรจากระยะไกล
ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร  

สำหรับการทดสอบระบบไดสรางโรงเรือนจำลองจำนวน 3 โรงเรือน ฟงกชันการถายโอนระบบไดรับการทดสอบโดย
ใชวิธ ีลูปเปด จากผลการทดลองระบบสามารถแสดงอุณหภูมิ ความชื ้นของฟารม และสถานะอุปกรณของฟารมบนเว็บ
เบราวเซอรหลังจากที่ผูดูแลโรงเรือนล็อกอินเขาสูระบบ ระบบควบคุมถูกทดสอบดวย การกำหนดคาคำสั่งอุณหภูมิ 34 องศา
เซลเซียสในขณะที่อุณหภูมิเริ่มตนของฟารมคือ 30 องศาเซลเซียส ผลลัพธแสดงใหเห็นวาเวลาในการเขาสูสภาวะคงตัวคือ 267 
วินาทีซึ่งหมายความวาระบบสามารถควบคุมไดตามพารามิเตอรที่ออกแบบไว   
 

คำสำคัญ: ระบบควบคุมฟารมไก, เครือขายอินเทอรเน็ต, โพรโทคอล MQTT 
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Chicken Farm Control and Monitoring System Through Internet Network 

 
Pisit Wisutmetheekorn1*, Natthaphon Thongtrong2 and Pongsatorn Hanpadungkit3 

 

Abstract 
 

 Nowadays, most of farmer raises chicken in a closed farm system. An electronic control system is 

used for controlling the farm environment to proper for chicken in each age. In case of a large farm, control 

the overall system by workers without a data collection system. It will be difficult to improve the 

productivity.  

This project presents the development of chicken’s farm control system which can be controlled via the 

internet. The ESP32 microcontroller board is used for controlling the farm model which is consisted of 

heater and drive circuit to function as a heating system. The cooling system consists of a cooling pad and 

a fan that is controlled through relay. Moreover, a ventilation fan is also used for decreasing the internal 

farm's temperature. The DHT11 sensor is connected to the ESP32 microcontroller board for measuring 

temperature and humidity in the farm. To control the farm’s temperature, the digital PI controller is built 

on the ESP32 microcontroller board. The farm environment’s data are sensed by using the DHT11 sensor 

and data are transmitted to the computer server through the internet network. Node.js and Mosca program 

are installed on the computer server for acting as a MQTT broker to exchange data with the ESP32 

microcontroller board through the MQTT protocol. MySQL is installed on a computer server for database 

management purpose. The system users are divided into system’s administrator and a farm’s supervisor. 

The system’s administrator manages the system by add, delete the farm’s supervisor, and assign the 

permission for farm control. The farm’s supervisor can set the farm’s temperature command and can access 

the farm’s status through the remotely computer by using a web browser program. 

 For testing the system, three farm's model were built. The system transfer function was tested by 

using an open loop method for calculating the controller parameters. From the experimental results, the 

system can display farm’s temperature, humidity, and the farm’s devices status on the web browser after 

the farm's supervisor login to the system. The control system is tested by setting the temperature command 

to 34 degrees Celsius while the initial farm's temperature was 30 degrees Celsius. The result shows that the 

settling time is 267 seconds that means, the system can be controlled according to the designed parameters 

Keywords: Chicken’s farm control system, Internet network, MQTT protocol 

 

 

 

 

ระบบเฝาระวังและควบคุมโรงเรือนเล้ียงไกผานเครือขายอินเทอรเน็ต  
 

พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร1*  นัฐพล ทองทรง2 และ พงศธร หาญผดุงกิจ3 
 

บทคัดยอ 

            ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงไกในฟารมระบบปด ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสจะถูกใชเพ่ือควบคุมสภาพแวดลอม
ของฟารมใหเหมาะสมกับไกในแตละชวงอายุ กรณีฟารมขนาดใหญ การควบคุมระบบทั้งหมดดวยแรงงานคนและไมมีระบบ
รวบรวมขอมูล จะทำใหยากตอการเพิ่มผลผลิต งานวิจัยน้ีจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบควบคุมฟารมไกที่สามารถสั่งงานผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ถูกใชควบคุมโรงเรือนจำลองที่ประกอบดวย ฮีตเตอรและวงจรขับ
ทำหนาที่เปนระบบทำความรอน ระบบทำความเย็นประกอบดวย คูลลิ่งแพดและพัดลมที่ถูกควบคุมผานรีเลย นอกจากนั้นยังมี
พัดลมระบายอากาศสำหรับการลดอุณหภูมิในโรงเรือนจำลอง เซนเซอร DHT11 ถูกตอเขากับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร 
ESP32 เพื่อการวัดอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือน เพ่ือการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน ตัวควบคุมพีไอแบบดิจิทัลถูกสรางบน
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ขอมูลสภาพแวดลอมของโรงเรือนจะถูกตรวจวัดโดยเซนเซอร DHT11 และขอมูลจะถูก
สงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร เซอรเวอรผานเครือขายอินเทอรเน็ต โปรแกรม Node.js และ Mosca ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร
เซิรฟเวอรเพื่อทำหนาที่เปน MQTT broker ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ESP32 ผาน โพรโทคอล 
MQTT MySQL ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรเพื่อการจัดการฐานขอมูล ผูใชงานระบบแบงออกเปน ผูดูแลระบบ
และผูดูแลโรงเรือน ผูดูแลระบบจะจัดการระบบโดยเพิ่มลบผูดูแลโรงเรือน และอนุญาตใหผูดูแลโรงเรือนควบคุมโรงเรือน 
ผูดูแลโรงเรือนสามารถตั้งคำสัง่อุณหภมูิของโรงเรอืนและสามารถเขาถึงสถานะของโรงเรือนไดโดยใชคอมพิวเตอรจากระยะไกล
ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร  

สำหรับการทดสอบระบบไดสรางโรงเรือนจำลองจำนวน 3 โรงเรือน ฟงกชันการถายโอนระบบไดรับการทดสอบโดย
ใชวิธ ีลูปเปด จากผลการทดลองระบบสามารถแสดงอุณหภูมิ ความชื ้นของฟารม และสถานะอุปกรณของฟารมบนเว็บ
เบราวเซอรหลังจากที่ผูดูแลโรงเรือนล็อกอินเขาสูระบบ ระบบควบคุมถูกทดสอบดวย การกำหนดคาคำสั่งอุณหภูมิ 34 องศา
เซลเซียสในขณะที่อุณหภูมิเริ่มตนของฟารมคือ 30 องศาเซลเซียส ผลลัพธแสดงใหเห็นวาเวลาในการเขาสูสภาวะคงตัวคือ 267 
วินาทีซึ่งหมายความวาระบบสามารถควบคุมไดตามพารามิเตอรที่ออกแบบไว   
 

คำสำคัญ: ระบบควบคุมฟารมไก, เครือขายอินเทอรเน็ต, โพรโทคอล MQTT 
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การควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการตามรอยจุดกำลังสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์ 
 

นาญีละห์ ตาเซะ1 ธนวัฒน์ ศรีรักษา2 พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร3 และธวัช ชูชิต4 
 

บทคัดย่อ 
 การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมีความสำคัญมาก พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนหนึ่งที่นา่สนใจ 
เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะใช้งาน มีความยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุด งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาและ
ออกแบบชุดควบคุมการตามรอยจุดกำลังสูงสุด (Maximum Power Point Tracking: MPPT) ของโซล่าเซลล์ การดำเนินการ
เริ่มจากการออกแบบชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่โดยใช้วงจรบัคคอนเวอเตอร์เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแผง
โซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์และจำลองการทำงานของชุดควบคุมการ
ประจุไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MATLAB และ PSIM งานวิจัยนี้ได้เสนอการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธีการรบกวนและสังเกต ซึ่ง
จะสร้างชุดทดสอบวิธีการดังกล่าวเพียงอาศัยอัลกอริทึมเพื่อกำหนดค่าวัฏจักรหน้าที่โดยจะทำการเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าใน
คาบเวลาปัจจุบันกับคาบเวลาก่อนเป็นการตรวจสอบตลอดเวลาว่าตอนน้ีระบบทำงานอยู่ในจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดแล้วหรือไม่ 
เพื่อท่ีจะได้ทำการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยทดสอบด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนแรงดัน
อินพุตเป็นค่าต่างๆ เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงอาทิตย์กับอุณหภูมิในแต่ละช่วงและทำการหาค่าวัฏจักร
หน้าท่ีที่เหมาะสมที่สุดของชุดทดสอบ จากนั้นทดสอบหาประสิทธิภาพในการประจุแบตเตอรี่ต่อเวลาของชุดควบคุมประจุไฟฟ้า
ด้วยวิธีการป้อนแรงดันอินพุตคงที่ในการชาร์จแบตเตอรี่ ผลการทดสอบการทำงานของชุดควบคุมประจุแบตเตอรี่ พบว่า ชุด
ควบคุมประจุสามารถดึงพลังงานประจุลงแบตเตอรี่ได้มากกว่าชุดชาร์จทั่วไปตามท้องตลาดถึง 37% และมีความสามารถในการ
ชาร์จประจุแบตเตอรี่ให้เต็มพิกัดใช้เวลาน้อยกว่าชุดชาร์จทั่วไปตามท้องตลาดที่ไม่มีการตามรอยจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง  
1 ช่ัวโมง 
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Battery Charging Control with Maximum Power Point Tracking Method form 
Solar Cell Panels 

 
Nayeelah Tasek1 Tanawat Sriraksa2 Ponkris Klaywittaphat3 and Tawat Chuchit4 

 
Abstract 

 Energy conservation and renewable energy are very important. Solar energy is interesting because 
this energy is sustainable and endless. This research focused on the control system with Maximum Power 
Point Tracking (MPPT) for solar cell. This research started at designing the system of charge control for 
batteries by using the Buck converter circuit to reduce the voltage from the solar panel to a voltage suitable 
for charging 12 Volt battery and simulating the system of charge control for batteries by using the program 
called MATLAB and PSIM. This study presented a maximum power point tracking technique called perturb 
and observe method. This charge depended on an algorithm to determine the duty cycle by comparison 
of current and previous power was constantly checking whether the system was operating at its peak power 
point. In ordered to increase or decrease the voltage of the solar panel to charge the battery. Testing the 
charge controller by modifying the input voltage to different values. Liked the change of solar intensity and 
temperature in each range and determine the duty cycle value suitable for the MPPT P&O charger. Then 
tested the battery charge performance of the charge controller by feeding a constant input voltage to charge 
the battery. The result showed that the MPPT P&O charger can provide power from the solar cell for charging 
batteries with up to 37% more energy efficiency in terms of energy than conventional chargers on the 
market and takes less than 1 hour to charge the battery than conventional chargers without the Maximum 
Power Point Tracking. 
 
Keywords:  Solar Energy, Buck Converter Circuit, Maximum Power Point Tracking (MPPT

การควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการตามรอยจุดกำลังสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์ 
 

นาญีละห์ ตาเซะ1 ธนวัฒน์ ศรีรักษา2 พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร3 และธวัช ชูชิต4 
 

บทคัดย่อ 
 การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมีความสำคัญมาก พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนหนึ่งที่นา่สนใจ 
เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะใช้งาน มีความยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุด งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาและ
ออกแบบชุดควบคุมการตามรอยจุดกำลังสูงสุด (Maximum Power Point Tracking: MPPT) ของโซล่าเซลล์ การดำเนินการ
เริ่มจากการออกแบบชุดควบคุมการประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่โดยใช้วงจรบัคคอนเวอเตอร์เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแผง
โซล่าเซลล์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับชาร์จประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์และจำลองการทำงานของชุดควบคุมการ
ประจุไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MATLAB และ PSIM งานวิจัยนี้ได้เสนอการตามรอยจุดกำลังสูงสุดด้วยวิธีการรบกวนและสังเกต ซึ่ง
จะสร้างชุดทดสอบวิธีการดังกล่าวเพียงอาศัยอัลกอริทึมเพื่อกำหนดค่าวัฏจักรหน้าที่โดยจะทำการเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าใน
คาบเวลาปัจจุบันกับคาบเวลาก่อนเป็นการตรวจสอบตลอดเวลาว่าตอนน้ีระบบทำงานอยู่ในจุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดแล้วหรือไม่ 
เพื่อท่ีจะได้ทำการเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยทดสอบด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนแรงดัน
อินพุตเป็นค่าต่างๆ เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสงอาทิตย์กับอุณหภูมิในแต่ละช่วงและทำการหาค่าวัฏจักร
หน้าท่ีที่เหมาะสมที่สุดของชุดทดสอบ จากนั้นทดสอบหาประสิทธิภาพในการประจุแบตเตอรี่ต่อเวลาของชุดควบคุมประจุไฟฟ้า
ด้วยวิธีการป้อนแรงดันอินพุตคงที่ในการชาร์จแบตเตอรี่ ผลการทดสอบการทำงานของชุดควบคุมประจุแบตเตอรี่ พบว่า ชุด
ควบคุมประจุสามารถดึงพลังงานประจุลงแบตเตอรี่ได้มากกว่าชุดชาร์จทั่วไปตามท้องตลาดถึง 37% และมีความสามารถในการ
ชาร์จประจุแบตเตอรี่ให้เต็มพิกัดใช้เวลาน้อยกว่าชุดชาร์จทั่วไปตามท้องตลาดที่ไม่มีการตามรอยจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง  
1 ช่ัวโมง 
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การออกแบบและสร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ 
 

เสาวณีย์ สิงหส์โรทัย1 ธวัช ชูชิต2 และธนวัฒน์ ศรีรักษา3 
 

บทคัดย่อ 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดทั่วโลกและในประเทศไทยเองที่ทวีความรุนแรงขึ้นไปทั่วประเทศ ส่งผลให้
การใช้ชีวิตของคนในประเทศจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป (New normal) ซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดมือซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในสถานที่  
ต่าง ๆ จึงมีการบริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมอืก่อนเข้าสถานท่ีนั้น ๆ แต่การบริการนั้นยังมีการสมัผัสกับตัวเครือ่ง 
ทำให้อาจมีโอกาสเกิดการแพร่เชื้อได้ ทั้งนี้จึงก่อให้เกิดความไม่สบายใจของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นงานวิจัยเพื่อการออกแบบและ
สร้างเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัตินี้จึงเกิดขึ้น เพื่อลดการสัมผัสกับตัวเครื่องในขณะใช้บริการ โดยการทำงานของ
ตัวเครื่องจะมีเซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งของมือ ส่งข้อมูลไปประมวลผล สั่งให้เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ทำงานโดยใช้ปั๊มแบบ
รีด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการอุดตันของเจลแอลกอฮอล์ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับเจลแอลกออล์ในปริมาณที่เพียงพอแล้ว นำมือออก
จากหัวจ่ายเครื่องจะหยุดการทำงานทันที จะช่วยทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มความสบายใจให้แก่ผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งข้ึน 
 
คำสำคัญ: เจลแอลกอฮล์ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โควิด 19 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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Design and Construction of the Automatic Alcohol Gel Dispenser 
 

Saowanee Singsarothai1 Tawat Chuchit2 and Tanawat Sriraksa3 
 

Abstract 
 From the situation of the epidemic of COVID-19 around the world and in Thailand, it is becoming 
more and more severe all over the country. As a result, people's lifestyles needed to change (New normal), 
which requires more careful in daily life. In particular, cleaning your hands is important to help prevent the 
spread of infection as well in evert places. Therefore, alcohol gel was available to clean their hands before 
entering the places. But the service was still in contact with the device and could cause discomfort of 
service users. Therefore, research to design and constructed this automatic alcohol gel dispenser was 
occurred to reduce contacting with the device while using. By the research of machine, there was a sensor 
to detect the position of the hands, sent data for operating, dispensed the alcohol gel by a squeezing pump. 
This would help to reduce the clogging of alcohol gel. When the user receives a sufficient amount of alcohol 
gel, removed their hands from the nozzle, so the machine stopped working immediately. It would help to 
make it more convenient, faster and more comfortable for users. 
 
Keywords: Alcohol Gel, Automatic Alcohol Gel Dispenser, Covid-19, Microcontrollers 
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The Development of Center Lathe Machine by Constructing a Set of Grinding Equipment 

 
Bunsong Khamon1 

 
ABSTRACT 

 
At present, the production of cylindrical scrap metal machinery parts or equipment such as power 

transmission shafts, oil injectors in machine rooms, and others. Parts or machinery that are put together for 
compression must have the error value, roundness, and the flatness of the workpiece not exceeding 0.02 mm. 
To make parts or machinery equipment to the roundness and the flatness of the workpiece according to the 
specified error tolerance, a grinding machine is required for metal processing. That grinding machines are very 
expensive, especially cylindrical grinding machines. When compared with the center lathe of the same size 
there will be a very different price. Therefore, making small establishments with limited investment capital 
including the basic engineering laboratory Faculty of Engineering Ramkhamhaeng University, lack of cylindrical 
grinding machine. This research aims to create a grinding set device to be used a center lathe machine with a 
320 mm, above-bar lathe with a distance of 1,000 mm. from the center to allow grinding of cylindrical 
workpieces on a lathe. By applying the principles of design of mechanical parts to the creation of the grinding 
set equipment to reduce the shortage of grinding tools. 
 As a result of the creation of the grinding set, the cost is 52,760 baht and was tested by grinding with 
SS 400 round steel, diameter 35 and 55 mm, length 250 mm. It was found that the highest roundness error was 
0.013 and 0.014 mm., and the flatness of the workpiece was 0.010 and 0.011 mm, respectively. Then bring a 
set of grinding tools that have been created for students to practice grinding SS 400 round steel workpieces 
with diameters of 25, 35 and 55 mm, and length of 250 mm. It was found that the roundness error was the 
highest 0.013, 0.013, and 0.014 mm., and the flatness of the workpiece was 0.010, 0.010, and 0.012 mm, 
respectively. It can be concluded that the results of the research showed that the roundness error and the 
flatness of the workpiece were less than the specified target values. which is in accordance with the research 
objectives. 
 
Keywords: Center lathe machine, Cylindrical grinding machine, The grinding set equipment 

 
 

 
 

การพัฒนาเครื่องกลึงชนิดยันศูนย์ โดยการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน 
 

บุญส่ง คำอ่อน1 
 

บทคัดย่อ 
 

 ในปัจจุบันการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรชนิดโลหะแบบเกิดเศษที่มีรูปชิ้นงานทรงกระบอก เช่น เพลาส่งกำลัง 
หัวฉีดน้ำมันในห้องเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอื่น ๆ ปกติจะมีขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปโลหะแบบเกิดเศษ คือ การกลึงและ
การเจียระไน ซึ่งการแปรรูปชิ้นงานนั้นจะต้องได้คุณภาพผิวละเอียดที่เรียบเสมอกัน โดยเฉพาะชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่
น ำ ม า ป ร ะ ก อ บ ส ว ม อ ั ด เ ข ้ า ด ้ ว ย ก ั น จ ะ ต ้ อ ง ม ี ค ่ า ค ว า ม ผ ิ ด พ ล า ด ค ว า ม ก ล ม แ ล ะ ค ว า ม เ ร ี ย บ ผ ิ ว ช ิ ้ น ง า น  
น้อยกว่า 0.02 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้ค่าพิกัดความเผื่อ (Tolerance) ที่ยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ในระบบงานสวมอัด ในการที่
จะทำให ้ช ิ ้นส ่วนหร ืออ ุปกรณ์เคร ื ่องจ ักร ในระบบงานสวมอัดได ้ค ่าความกลมและความเร ียบผิวช ิ ้นงานตามพิกัด 
ค่าความผิดพลาดที่กำหนดนั้นต้องใช้เครื่องเจียระไนในการแปรรูปโลหะ เนื่องจากเครื่องเจียระไนมีราคาแพงโดยเฉพาะเครื่อง
เจียระไนทรงกระบอกเมื่อเทียบราคากับเครื ่องกลึงชนิดยันศูนย์ขนาดเดียวกันจะมีราคาที ่แตกต่างกันมาก จึงทำให้สถาน
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แคลนเครื่องเจียระไน  
 จากผลการสร้างอุปกรณ์ชุดเจียระไน ด้วยต้นทุน 52,760 บาท และนำมาทดลองเจียระไนชิ้นงานทดสอบเหล็กกลมชนิด 
SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 และ 55 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013 
และ 0.014 มิลลิเมตร ความเรียบผิวชิ้นงาน สูงสุด 0.010 และ 0.011 มิลลิเมตร ตามลำดับ จากนั้นได้นำอุปกรณ์ชุดเจียระไนที่
สร้างขึ้นมาใช้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเจียระไนชิ้นงาน เหล็กกลมชนิด SS 400 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25, 35 และ 55 มิลลิเมตร 
ความยาว 250 มิลลิเมตร พบว่า มีค่าความผิดพลาดความกลม สูงสุด 0.013, 0.013 และ 0.014 มิลลิเมตร ความเรียบผิวชิ้นงาน 
สูงสุด 0.010, 0.010 และ 0.012 มิลลิเมตร ตามลำดับ สรุปได้ว่าผลการวิจัยให้ค่าความผิดพลาดความกลมและความเรียบ
ผิวช้ินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
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The Development of Center Lathe Machine by Constructing a Set of Grinding Equipment 

 
Bunsong Khamon1 

 
ABSTRACT 

 
At present, the production of cylindrical scrap metal machinery parts or equipment such as power 

transmission shafts, oil injectors in machine rooms, and others. Parts or machinery that are put together for 
compression must have the error value, roundness, and the flatness of the workpiece not exceeding 0.02 mm. 
To make parts or machinery equipment to the roundness and the flatness of the workpiece according to the 
specified error tolerance, a grinding machine is required for metal processing. That grinding machines are very 
expensive, especially cylindrical grinding machines. When compared with the center lathe of the same size 
there will be a very different price. Therefore, making small establishments with limited investment capital 
including the basic engineering laboratory Faculty of Engineering Ramkhamhaeng University, lack of cylindrical 
grinding machine. This research aims to create a grinding set device to be used a center lathe machine with a 
320 mm, above-bar lathe with a distance of 1,000 mm. from the center to allow grinding of cylindrical 
workpieces on a lathe. By applying the principles of design of mechanical parts to the creation of the grinding 
set equipment to reduce the shortage of grinding tools. 
 As a result of the creation of the grinding set, the cost is 52,760 baht and was tested by grinding with 
SS 400 round steel, diameter 35 and 55 mm, length 250 mm. It was found that the highest roundness error was 
0.013 and 0.014 mm., and the flatness of the workpiece was 0.010 and 0.011 mm, respectively. Then bring a 
set of grinding tools that have been created for students to practice grinding SS 400 round steel workpieces 
with diameters of 25, 35 and 55 mm, and length of 250 mm. It was found that the roundness error was the 
highest 0.013, 0.013, and 0.014 mm., and the flatness of the workpiece was 0.010, 0.010, and 0.012 mm, 
respectively. It can be concluded that the results of the research showed that the roundness error and the 
flatness of the workpiece were less than the specified target values. which is in accordance with the research 
objectives. 
 
Keywords: Center lathe machine, Cylindrical grinding machine, The grinding set equipment 
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An IoT Architecture for Real-time Traffic Management System with  
Cloud and Edge Computing 

Panumas Unhasut1 and Ampol Karoonsoontawong2 

Abstract 

The real-time traffic management systems are the methodology for managing the traffic by using the 
data from the detectors and computers for optimizing the parameters of the traffic signal in real-time. They are 
proven as an effective way to reduce the delay and congestion of the traffic, especially in urban areas. The 
widely adopted real-time traffic management systems (e.g., SCATS, SCOOTS) were developed many decades 
ago with the last decade's local network architecture and the centralized client-server model. They are complex 
and expensive because of the physical infrastructure. They need the physical control center and the reliable 
physical network infrastructure because they are designed with the latest technologies of the last decade. 
Today's cloud computing technologies and the internet of things can make the system simpler and less physical 
infrastructure by connecting all the devices virtually via the cellular network to process in the cloud. The Edge 
computer installed inside or near the traffic controller can primarily optimize the traffic at the intersection 
instead of sending all the data to be processed at the control center. This paper presents the novel architecture 
for the real-time traffic management system based on current technologies of cloud computing, edge 
computing, and the internet of things that makes the system less complicated, cheaper, and can be widely 
adopted. 

Keywords: traffic engineering; real-time traffic management system; internet of things; cloud computing; edge 
computing;  
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การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เพื่อช่วยกระบวนการท างานของผู้รับเหมาขนาดเล็ก  
กรณีโครงการบ้านจัดสรร 

 
วาริท ชูเกษ1* ก าพล ทรัพย์สมบรูณ์ 22,3   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เพื่อช่วยในกระบวนการท างานของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบ้านจัดสรร โดยท าแบบจ าลองสามมิติ สี่มิติ บ้านจัดสรรหนึ่งชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สองรูปแบบ เพื่อใช้เตรียมงาน ประสานงาน ตรวจสอบจุดบกพร่องแบบก่อสร้าง วางแผนก่อสร้าง หาปริมาณวัสดุ ก่อนการ
ก่อสร้างจริง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อบกพร่อง หรือการท างานซ ้าซ้อนจากการก่อสร้าง ลดปัญหาความขัดแย้งของแบบ
ก่อสร้าง และสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าของงาน ผู้ความคุมงาน และทีมงานก่อสร้าง โดยพัฒนาโมเดลสามมิติ สี่มิติ และ
shop drawing สามมิติ ให้ผู้ควบคุมงานและทีมงานก่อสร้างได้ท าความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติงาน ใช่ช่วงเตรียมการก่อสร้าง 
และช่วงก่อสร้าง โดยประเมินจากการสอบถามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่า การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร ท าให้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่าง เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และทีมงานก่อสร้าง ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อบกพร่อง การท างานซ ้า และลดความขัดแย้งในการออกแบบ ในการบริหารโครงการ กิจกรรมการก่อสร้างด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการท างานท่ีดีขึ้น โดยการปรับปรุงความแม่นย า การสื่อสาร และประสิทธิภาพของงานก่อสร้าง 

 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร บ้านจดัสรร แบบก่อสร้าง 
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An IoT Architecture for Real-time Traffic Management System with  
Cloud and Edge Computing 

Panumas Unhasut1 and Ampol Karoonsoontawong2 

Abstract 

The real-time traffic management systems are the methodology for managing the traffic by using the 
data from the detectors and computers for optimizing the parameters of the traffic signal in real-time. They are 
proven as an effective way to reduce the delay and congestion of the traffic, especially in urban areas. The 
widely adopted real-time traffic management systems (e.g., SCATS, SCOOTS) were developed many decades 
ago with the last decade's local network architecture and the centralized client-server model. They are complex 
and expensive because of the physical infrastructure. They need the physical control center and the reliable 
physical network infrastructure because they are designed with the latest technologies of the last decade. 
Today's cloud computing technologies and the internet of things can make the system simpler and less physical 
infrastructure by connecting all the devices virtually via the cellular network to process in the cloud. The Edge 
computer installed inside or near the traffic controller can primarily optimize the traffic at the intersection 
instead of sending all the data to be processed at the control center. This paper presents the novel architecture 
for the real-time traffic management system based on current technologies of cloud computing, edge 
computing, and the internet of things that makes the system less complicated, cheaper, and can be widely 
adopted. 

Keywords: traffic engineering; real-time traffic management system; internet of things; cloud computing; edge 
computing;  
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An Application of Building Information Modeling for Work Processes of Small 
Contractors in the Case Study of Housing Estate Project 

 
Warit Chookate1, Kumpon Subsomboon 2,3 

 
Abstract 

This research developed the Building Information Modeling (BIM) for work processes in a small 
housing estate project for a contractor in Uttaradit, Thailand. The project comprised of one-story reinforced 
concrete structure housing: Type A and B. The 3D and 4D BIM aimed at the construction planning, preparing 
for works, clash detection, quantity-takeoff, cost estimating, and communication purposes before starting 
construction. The BIM models were developed and used during the pre-construction and construction 
phases as their shop-drawings. The related data collection were conducted during process. By research 
survey and evaluation, BIM showed the better understanding of the project between the owner 
representative, supervisor, and construction team resulting in less risk for defects, less rework, and reduction 
of design conflicts. The BIM application in the construction project management showed their construction 
activities were continually performed with better work processes by improving accuracy, communication, 
and efficiency. 

keywords : BIM, real estate, construction drawing 
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การจำลองแบบสมรรถนะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงาน 

ชัยวัฒน์ จุมพลกุล1* นเรศ ฉิมเรศ2 และ จตุพร แก้วอ่อน3 

บทคัดย่อ 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงรูปพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานความร้อน การเพิ่มสมรรถนะ
เชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์จึงเป็นสิ่งสำคัญและสามารถทำได้หลายวิธี การใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานเพื่อเป็น
ตัวกลางในการกักเก็บพลังงานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกเหนือจากชนิด ขนาด รูปร่างของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
และของไหลทำงาน สมรรถนะเชิงความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและพื้นที่ที่ติดตั้งใช้งานอันเนื่องจาก
สภาวะอากาศ งานวิจัยนี้เป็นการจำลองแบบสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป “TRNSYS” ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat-plate solar 
collector) สำหรับของไหลทำงานนั้นเป็นของไหลนาโนชนิดไทเทเนียมไดออกไซด์ที ่มีน้ำเป็นของไหลฐาน (TiO2-water 
nanofluid) ตัวแปรที่ทำการวิจัยได้แก่ ความเข้มข้นของของไหลนาโน ผลการศึกษาพบว่าค่าท่ีได้จากการจำลองแบบสมรรถนะ
มีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ส่งผลให้แบบจำลองข้างต้นมีความแม่นยำ สามารถใช้ทดแทนการทดลองเพ่ือ
ทำนายสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหลนาโนเป็นของไหลทำงานได้ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการติดตั้งตัวเก็บรังสีอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
คำสำคัญ : ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ของไหลนาโน การจำลองแบบสมรรถนะ TRNSYS 
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An Application of Building Information Modeling for Work Processes of Small 
Contractors in the Case Study of Housing Estate Project 

 
Warit Chookate1, Kumpon Subsomboon 2,3 

 
Abstract 

This research developed the Building Information Modeling (BIM) for work processes in a small 
housing estate project for a contractor in Uttaradit, Thailand. The project comprised of one-story reinforced 
concrete structure housing: Type A and B. The 3D and 4D BIM aimed at the construction planning, preparing 
for works, clash detection, quantity-takeoff, cost estimating, and communication purposes before starting 
construction. The BIM models were developed and used during the pre-construction and construction 
phases as their shop-drawings. The related data collection were conducted during process. By research 
survey and evaluation, BIM showed the better understanding of the project between the owner 
representative, supervisor, and construction team resulting in less risk for defects, less rework, and reduction 
of design conflicts. The BIM application in the construction project management showed their construction 
activities were continually performed with better work processes by improving accuracy, communication, 
and efficiency. 

keywords : BIM, real estate, construction drawing 
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Thermal Performance Simulation of Nanofluid-Based Solar Collector 

Chaiwat Jumpholkul1* Nares Chimres2 and Jatuporn Kaew-on3 

Abstract 

 Thermal performance enhancement of a solar collector is essential to retaining solar energy. There 
are many methods to enhance the thermal performance of solar collectors. Nowadays, nanofluids as a 
working fluid are popular methods of enhancing heat transfer. However, the thermal performance of solar 
collectors is not the same at different times and regions due to the weather conditions. In this research, the 
performance simulation of a nanofluid-based solar collector was performed using TRNSYS software. The 
solar collector used in the study was a flat-plate solar collector. The working fluid is a TiO2-water nanofluid. 
The analysis considers the effect of nanofluid volume concentration. The simulation results were compared 
with the experimental data to verify the validity of the simulation models. The results showed that the 
values obtained from the performance simulations were similar to those obtained from the experiments. 
As a result, the above model is acceptable. Thus, the TRNSYS program can be applied to predict the thermal 
performance of nanofluid-based solar collectors. Moreover, it can be applied in planning the installation of 
solar collectors that meet users' needs. 
 
Keywords: Solar collectors, Nanofluid, Performance simulation, TRNSYS 
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สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียของท่อกลมและท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา 

กุลกาญจน์ หวานรอบรู้1* อมาวสี รักเรือง2 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์3  พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร4 นเรศ ฉิมเรศ4                
และจตุพร แก้วอ่อน5 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเชิงทดลองเพ่ือศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียในท่อกลม
และท่อแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา ซึ่งท่อทดสอบท ามาจากท่อกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 4.5 mm    
ยาว 400 mm โดยน าท่อกลมมากดให้แบนท ามุม o90  สลับพื้นที่หน้าตัดไปมาตลอดความยาวท่อ โดยท าการทดลองภายใต้
เงื ่อนไขฟลักซ์มวลที่ 400-1,600 kg/m2s และฟลักซ์ความร้อนที่ 10-80 kW/m2 จากผลการทดลองพบว่า เมื ่อฟลักซ์มวล
เพ่ิมข้ึนส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสียเพ่ิมข้ึน ส่วนค่าของฟลักซ์ความร้อนจะไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธ์ิถ่ายเทความร้อนและค่าความดันสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างท่อกลมกับ
ท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา พบว่าท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมาให้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนและค่าความ
ดันสูญเสียสูงกว่าท่อกลมประมาณ 202.1-248.1% และ 25.0-53.3% ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ท่อแบนที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสลับไปมา ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน ค่าความดันสูญเสีย 
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Thermal Performance Simulation of Nanofluid-Based Solar Collector 

Chaiwat Jumpholkul1* Nares Chimres2 and Jatuporn Kaew-on3 

Abstract 

 Thermal performance enhancement of a solar collector is essential to retaining solar energy. There 
are many methods to enhance the thermal performance of solar collectors. Nowadays, nanofluids as a 
working fluid are popular methods of enhancing heat transfer. However, the thermal performance of solar 
collectors is not the same at different times and regions due to the weather conditions. In this research, the 
performance simulation of a nanofluid-based solar collector was performed using TRNSYS software. The 
solar collector used in the study was a flat-plate solar collector. The working fluid is a TiO2-water nanofluid. 
The analysis considers the effect of nanofluid volume concentration. The simulation results were compared 
with the experimental data to verify the validity of the simulation models. The results showed that the 
values obtained from the performance simulations were similar to those obtained from the experiments. 
As a result, the above model is acceptable. Thus, the TRNSYS program can be applied to predict the thermal 
performance of nanofluid-based solar collectors. Moreover, it can be applied in planning the installation of 
solar collectors that meet users' needs. 
 
Keywords: Solar collectors, Nanofluid, Performance simulation, TRNSYS 
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Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop of Circular Tube and Alternating 
Cross-Section Flattened Tube 

Kunlakarn Warnropru1* Amawasee Rukruang2 Nunthaphan Naphattharanun3 Ponkris Klaywittaphat4       

Nares Chimres4 and Jatuporn Keaw-On5 

Abstract 
This paper reports the results of an experimental study on the heat transfer coefficient and pressure 

drop of a circular tube and an alternating cross-section flattened tube. The test section is made of a circular 
tube with an internal diameter of 4.5 mm, a length of 400 mm, and is flattened at an angle of o90 , 
alternating cross-sections throughout the length of the tube. The experiments were performed under the 
conditions of mass flux of 400-1,600 kg/m2s and heat flux of 10-80 kW/m2. The results showed that as the 
mass flux increases, the heat transfer coefficient and pressure drop increase. The heat flux has not affected 
changes in the heat transfer coefficient and the pressure drop. It is found that the percentage increase of 
the heat transfer coefficient and the pressure drop of the alternating cross-section flattened tube, compared 
with that of the circular tube, are in the range of 202.1-248.1% and 25.0-53.3%, respectively. 

Keywords : Alternating Cross Section Flattened Tube, Heat Transfer Coefficient, Pressure Drop 
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การคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้าของสายส่งในระบบ 115 kV กรณีศึกษาระยะหย่อน  
ความล้า และการสูญเสียความแข็งแรงทางกล 

 
อรุณรตัน์ พิณพะยรู1 สรุสิทธ์ิ ประกอบกิจ2* สุรเชษฐ เดชฟุ้ง3 พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร4  

บุญเสริม อินทรส์ุข5 และชานนท์ ติ้วสิขเรศ6 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้นำเสนอการคำนวณพิกัดกระแสของสายตัวนำเปลือยในระบบส่งจ่าย 115 kV กรณีศึกษาระยะหย่อนของ
สายส่ง ความล้า และการสูญเสียความแข็งแรงของสาย จากข้อมูลคุณลักษณะของสายส่ง การก่อสร้างระบบส่งจ่ายไฟฟ้า     
115 kV ทฤษฎีแรงดึงในสายและระยะหย่อนของสาย ถูกนำมาใช้สำหรับคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 738 
และมาตรฐาน IEC 1597 ความล้าและการสูญเสียความแข็งแรงทางกลตามมาตรฐาน IEEE 1283 เนื่องจากปัจจุบันพบว่าพิกัด
กระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิใช้งานของสายตัวนำจะส่งผลต่อระยะหย่อนทำให้ระยะห่างทางไฟฟ้าไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
เมื่อสายส่งเกิดการหย่อน ความล้าและการสูญเสียความแข็งแรง เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้จึงได้ทำการคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้า
และระยะหย่อนของสายส่งในทางปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์คำนวณผลลัพธ์ จากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ
ระหว่างการคำนวณพิกัดกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 738 และมาตรฐาน IEC 1597 โดยมีผลต่างกันเพียง 8% ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการติดตั้งและสามารถนำไปใช้ในออกแบบการติดตั้งสายตัวนำของระบบส่งจ่าย 115 kV เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของสายส่งและเพิ่มระยะห่างทางไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น 
 
คำสำคัญ : พิกัดกระแสไฟฟ้า ระยะหย่อน ความล้า การสูญเสียความแข็งแรงของสายส่ง 
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3 ผศ.ดร. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 10800 
4 ดร. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 10800 
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Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop of Circular Tube and Alternating 
Cross-Section Flattened Tube 

Kunlakarn Warnropru1* Amawasee Rukruang2 Nunthaphan Naphattharanun3 Ponkris Klaywittaphat4       

Nares Chimres4 and Jatuporn Keaw-On5 

Abstract 
This paper reports the results of an experimental study on the heat transfer coefficient and pressure 

drop of a circular tube and an alternating cross-section flattened tube. The test section is made of a circular 
tube with an internal diameter of 4.5 mm, a length of 400 mm, and is flattened at an angle of o90 , 
alternating cross-sections throughout the length of the tube. The experiments were performed under the 
conditions of mass flux of 400-1,600 kg/m2s and heat flux of 10-80 kW/m2. The results showed that as the 
mass flux increases, the heat transfer coefficient and pressure drop increase. The heat flux has not affected 
changes in the heat transfer coefficient and the pressure drop. It is found that the percentage increase of 
the heat transfer coefficient and the pressure drop of the alternating cross-section flattened tube, compared 
with that of the circular tube, are in the range of 202.1-248.1% and 25.0-53.3%, respectively. 

Keywords : Alternating Cross Section Flattened Tube, Heat Transfer Coefficient, Pressure Drop 
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Calculation of transmission line current ratings in a 115 kV system, case studies of sag, 
fatigue, and mechanical strength loss 

 
Arunrat Pinpayoon1 Surasit Prakobkit2* Surachet Dechphung3 Pasist Suwanapingkarl4  

Boonserm Insuk5 and Chanon Tiwsikares6 

 
Abstract 

This paper presents the calculation of the rated current of bare conductors in a 115 kV transmission 
line system, a case study of transmission line sag, fatigue, and line strength loss, from the characteristics of 
the transmission line construction of a 115 kV transmission line system were also investigated. Line tension 
theory and line sag were implemented. They were used to calculate the current rating, which according to 
IEEE 738 and IEC 1597 standards. Fatigue and mechanical strength losses that according to IEEE 1283 were 
chosen to analyze. Because the current rating during the operating can increase the temperature of the 
conductor that affect along the transmission line. It can be noted that the sag in transmission line can causes 
the electrical distance over the acceptable limits. Moreover, it can be effected the fatigue and loss of 
strength of transmission line that not comply the standards. In order to solve this problem, the rated current 
and sag of the transmission line were calculated in practice by using the Microsoft program. Based on the 
comparison results between the current rating calculation according to IEEE 738 and IEC 1597 standards, 
the results shown that the of the current rating calculation is differ only 8%, which is not significant and also 
considers as simplify calculation. And hence, it can be supported the design of 115 kV transmission line 
installation system, especially extends the life of the transmission line and ensures its safety. 
 
Keywords : Current rating, sag, fatigue, mechanical strength loss 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดมูนี่และความแข็งของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับ     
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน 

 
วริศรา วิทยา1 และอนิดา เพ็ชรแก้ว2* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดมูนี่และความแข็งของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ 
(Natural rubber, NR) กับยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR) ที่มคีวามแข็งแตกต่างกัน คือ 80 70 
และ 50 Shore A โดยมีการศึกษาผลของเวลาในการผสมยางต่อความหนืดมูนี่และความแข็งของยางผสม เวลาที่ใช้ในการ
ผสมยาง คือ 30 40 และ 50 นาที จากนั้นน ายางผสมที่ได้ไปทดสอบสมบัติก่อนและหลังการคงรูป พบว่า เมื่อเวลาในการผสม
ยางเพิ่มขึ้น ยางผสมมีความหนืดมูนี่ลดลงอย่างชัดเจน แต่เวลาสกอร์ช เวลาการคงรูป และความแข็งของยางผสมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนความทนต่อแรงดึงและระยะยืดเมื่อขาดของยางผสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยางผสมสูตร HN80 มี
ความหนืดมูนี่และความแข็งสูงกว่ายางผสมสูตรอื่นๆ เนื่องจากยางผสมสูตรนี้มีปริมาณสารตัวเติมมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ : ยางผสม ยางธรรมชาติ ยางสไตรีนบิวทาไดอีน ความหนืดมูนี่ ความแข็ง 
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Abstract 

This paper presents the calculation of the rated current of bare conductors in a 115 kV transmission 
line system, a case study of transmission line sag, fatigue, and line strength loss, from the characteristics of 
the transmission line construction of a 115 kV transmission line system were also investigated. Line tension 
theory and line sag were implemented. They were used to calculate the current rating, which according to 
IEEE 738 and IEC 1597 standards. Fatigue and mechanical strength losses that according to IEEE 1283 were 
chosen to analyze. Because the current rating during the operating can increase the temperature of the 
conductor that affect along the transmission line. It can be noted that the sag in transmission line can causes 
the electrical distance over the acceptable limits. Moreover, it can be effected the fatigue and loss of 
strength of transmission line that not comply the standards. In order to solve this problem, the rated current 
and sag of the transmission line were calculated in practice by using the Microsoft program. Based on the 
comparison results between the current rating calculation according to IEEE 738 and IEC 1597 standards, 
the results shown that the of the current rating calculation is differ only 8%, which is not significant and also 
considers as simplify calculation. And hence, it can be supported the design of 115 kV transmission line 
installation system, especially extends the life of the transmission line and ensures its safety. 
 
Keywords : Current rating, sag, fatigue, mechanical strength loss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

102

The Study of the Relationship between Mooney Viscosity and Hardness of Rubber 
Blend of Natural Rubber and Styrene Butadiene Rubber 

 
Warisara Wittaya1 and Anida Petchkaew2* 

 
Abstract 

 This research was the study on the relationship between the Mooney viscosity and the hardness of 
the rubber blend of natural rubber (NR) and styrene butadiene rubber (SBR). The hardness of these rubber 
blends were varied from 50, 70 and 80 Shore A respectively. The effect of the mixing time on the Mooney 
viscosity and hardness of rubber blends were studied, that the mixing times were varied as 30, 40 and 50 
minutes. The properties of rubber blend were tested before and after the vulcanization. The result 
demonstrated the Mooney viscosity of rubber blends were clearly decreased with increasing of the mixing 
time, but the rubber blends showed slightly change in scorch time, cure time and hardness. Whereas the 
tensile strength and elongation at break of the blends were tended to increase. The HN80 blend showed 
higher the Mooney viscosity and hardness than that of the other blends, this was due to this blend 
formulation had  the highest filler content.  
 
Keywords : Rubber blend, Natural rubber, Styrene butadiene rubber, Mooney viscosity, Hardness 
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การทดสอบผลตางระหวางอัตราสวน Signal-to-Noise ของระยะเวลารอดชีพของผูปวยมะเร็งปอด

และผูปวยมะเร็งปากมดลูกในประเทศแคนาดา 

 

วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล0

1* 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเสนอการทดสอบผลตางระหวางอัตราสวน Signal-to-Noise (SNR) ของระยะเวลารอดชีพของผูปวย

มะเร็งปอดและผูปวยมะเร็งปากมดลูกในประเทศแคนาดา โดยใชการทดสอบเชิงสถิติท่ีนําเสนอสําหรับผลตางระหวาง SNR 

ของการแจกแจงล็อกนอรมัล 3 วิธี ไดแก การทดสอบท่ีใชวิธี Generalized Confidence Interval (GCI) วิธี Large 

Sample (LS) และวิธี Method of Variance Estimates Recovery (MOVER) ผลการศึกษาสรุปไดวาผลตางระหวาง 

SNR ของระยะเวลารอดชีพของผูปวยมะเร็งปอดและผูปวยมะเร็งปากมดลูกแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 

0.05 นอกจากน้ันยังไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบเชิงสถิติท่ีนําเสนอโดยใชการศึกษาเชิงจําลองภายใต 

การแจกแจงล็อกนอรมัลท่ีมีคา SNR แตกตางกัน โดยพิจารณาจากความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบท่ี 1 เชิงประจักษ

และกําลังการทดสอบเชิงประจักษ ผลการจําลองพบวา การทดสอบเชิงสถิติท่ีใชวิธี GCI มีประสิทธิภาพสูงกวาการทดสอบ

เชิงสถิติท่ีใชวิธี LS และวิธี MOVER เมื่อพิจารณาจากการเขาใกลของความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบท่ี 1  

เชิงประจักษกับระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดและกําลังการทดสอบเชิงประจักษ 

 

คําสําคัญ: สวนกลับของสัมประสิทธ์ิการแปรผัน ความผิดพลาดแบบท่ี 1 กําลังการทดสอบ การแจกแจงล็อกนอรมลั 

การศึกษาเชิงจําลอง 
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Testing the Difference between Two Signal-to-Noise Ratios of the Survival Times for 

Lung Cancer Patients and Cervical Cancer Patients in Canada 

 

Wararit Panickitkosolkul1* 

 

Abstract 

This research presents three methods for testing the difference between two signal-to-noise 

ratios (SNRs) of the survival times for lung cancer patients and cervical cancer patients in Canada by 

using the proposed statistical tests. Three testing for the difference between two SNRs in log-normal 

distributions were based on the generalized confidence interval (GCI) approach, the large sample (LS) 

approach and the method of variance estimates recovery (MOVER) approach. The study can conclude 

that the difference between two SNRs of the survival times for lung cancer patients and cervical cancer 

patients was significantly different from zero at the significance level of 0.05. Furthermore, to compare 

the performance of the proposed statistical tests, a simulation study was conducted under several 

values of SNRs in log-normal distributions. The performance of the statistical tests was compared 

based on the empirical size and power of the test. The simulation results showed that the statistical 

test based on the GCI approach performed better than the statistical tests based on the LS and the 

MOVER approaches in terms of the attained nominal significance level and empirical power of the test. 

 

Keywords: Reciprocal of coefficient of variation, Type I error, Power of the test, Log-normal distribution, 

Simulation study 
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แบบจ ำลองเชงิตัวเลขเพื่อกำรควบคุมคุณภำพน  ำในฟำร์มกุ้งระบบปดิ 

นัฏฐิณี สิทธิจินดา1*  และนพรัตน์ โพธิ์ชัย1,2

บทคัดย่อ

การท าฟาร์มกุ้งแบบทั่วไปมีการระบายน้ าเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งลงสู่ธรรมชาติแล้วสูบน้ าสะอาดเข้าบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยน้ าเสีย
ที่เกินกว่าค่ามาตรฐานจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเกิดมลพิษ การเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้ง
ระบบปิดจึงถูกพัฒนาเพื่อตัดการปล่อยน้ าเสีย เป็นการหมุนเวียนน้ าใช้ในฟาร์ม ด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ าเดิมโดยไม่มีการ
ปล่อยน้ าเสียสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้น้ าอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์ แต่ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า ต้องการปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐานภายใต้ข้อจ ากัดของต้นทุนด้านพลังงาน งานวิจัยนี้ต้องการน าเสนอแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการ
ประเมินคุณภาพน้ าระหว่างบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อบ าบัดน้ าซึ่งเป็นกระบวนการของการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งระบบปิด เพื่อให้ทราบว่า
ช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสมในการบ าบัดน้ าให้ได้คุณภาพที่ต้องการและใช้เวลาการบ าบัดต่ า งานวิจัยได้น าเสนอการจ าลองแบบ
เชิงคณิตศาสตร์เพื่อประเมินคุณภาพน้ าในระบบบ าบัดและแบบจ าลองระดับน้ าภายใต้ข้อจ ากัดของเครื่องสูบน้ าการเกษตรใน
หลายกรณีที่เกิดขึ้นจริง โดยน าวิธีเชิงตัวเลขมาประมาณค่าผลเฉลยของแบบจ าลอง ผลจากการจ าลองแบบภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ พบว่ากรณีที่บ าบัดน้ าตั้งแต่เริ่มสูบจากบ่อเลี้ยงสู่บ่อพักน้ าให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สรุปได้ว่าหากต้องการคุณภาพน้ าที่
ต้องการและใช้เวลาบ าบัดน้ าน้อย ควรบ าบัดน้ าตั้งแต่เริ่มสูบน้ าจากบ่อเลี้ยงสู่บ่อพักน้ าจนกระทั่งน้ าเต็มบ่อพัก และเมื่อได้
คุณภาพน้ าตามที่ต้องการจึงหยุดการบ าบัด ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานและต้นทุนได้เป็นอย่างดี    

ค ำส ำคัญ: การปรับปรุงคุณภาพน้ า คุณภาพน้ า ฟาร์มกุ้งระบบปิด 
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A NUMERICAL MODEL OF MEASURING WATER QUALITY IN A CLOSED DISCHARGE SYSTEM 
FOR SHRIMP FARMING 

 
Nattinee Sittijinda1* and Nopparat Pochai1,2 

 

Abstract 
 Typical shrimp farming involves draining wastewater from shrimp ponds into the environment and 
replacing the ponds with clean water. Wastewater that exceeds the threshold will be released into natural 
water source. To stop the wastewater discharge process, shrimp farming techniques in closed-system 
shrimp farms were created. It is circulating water produced on the farm to restore the original water quality 
without discharging wastewater into the environment. However, in the process of increasing water quality, 
they want to meet standards while preserving within energy cost limits.  

 The objective of this research is to offer a mathematical model for assessing water quality between 
shrimp ponds and water treatment ponds, which is a part in the shrimp farming process in a closed shrimp 
farm. To decide the correct time to treat water to achieve the required quality while reducing treatment 
time. In many situations, the research includes mathematical simulations for evaluating water quality in 
treatment systems and simulating water levels under actual agricultural pump limitations. The model's 
solution is approximated using the numerical technique. The simulation results demonstrate that the water 
treatment from the start of water pumping from the pond to the drain produced good results under various 
conditions. It may be concluded that water should be treated from the beginning of pumping from the 
pond to the drainage until the water is full if the required water quality is desired and the treatment time is 
limited. The treatment is turned off once the desired water quality is reached, which saves energy and 
money. 

Keywords: Water treatment, Water quality, Closed-system shrimp farms 
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บทคัดย่อ
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ต่าง ๆ พบว่ากรณีที่บ าบัดน้ าตั้งแต่เริ่มสูบจากบ่อเลี้ยงสู่บ่อพักน้ าให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สรุปได้ว่าหากต้องการคุณภาพน้ าที่
ต้องการและใช้เวลาบ าบัดน้ าน้อย ควรบ าบัดน้ าตั้งแต่เริ่มสูบน้ าจากบ่อเลี้ยงสู่บ่อพักน้ าจนกระทั่งน้ าเต็มบ่อพัก และเมื่อได้
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ความสัมพันธ์กรีนและความเป็นปรกติของกึ่งกรุปการแปลงบางส่วนที่เซตตรึง 

รัตติยา วิจาระจักร์1 และ ญาณิศา ชัยยา2* 

บทคัดย่อ 
ก าหนดให้ 𝑋𝑋 เป็นเซตใด ๆ ที่ไม่เป็นเซตว่าง และให้ 𝑃𝑃(𝑋𝑋) เป็นกึ่งกรุปการแปลงบางส่วนบนเซต 𝑋𝑋 ส าหรับเซต 𝑌𝑌 ใด ๆ 

ซึ่งเป็นเซตย่อยของ 𝑋𝑋 ก าหนดกึ่งกรุปที่ขยายมาจากกึ่งกรุป 𝑃𝑃(𝑋𝑋) โดย 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) = {𝛼𝛼 ∈ 𝑃𝑃(𝑋𝑋) : 𝑦𝑦𝛼𝛼 = 𝑦𝑦 ส าหรับทุก 𝑦𝑦 ∈  dom(α) ∩ 𝑌𝑌} 

ในบทความวิจัยนี้เราจะให้ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์กรีนบน 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) และใช้ความสัมพันธ์นี้อธิบายลักษณะเฉพาะของ
สมาชิกปรกติซ้าย สมาชิกปรกติขวา สมาชิกปรกติภายใน และสมาชิกปรกติบริบูรณ์ของ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) มากไปกว่านั้น เราจะหา
จ านวนสมาชิกและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเหล่านีโ้ดยใช้สมบัติของความเป็นเซตจ ากัดของ 𝑋𝑋 และ 𝑋𝑋 ∖ 𝑌𝑌 อีกด้วย 

ค าส าคัญ: กึ่งกรุปการแปลงบางส่วน ความสัมพันธ์กรีน สมาชิกปรกติซ้าย สมาชิกปรกติขวา สมาชิกปรกติภายใน 
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Green's relations and regularity on semigroup of partial transformations with fixed sets 

Rattiya Wijarajak1 and Yanisa Chaiya2* 

Abstract 
Given a non-empty set 𝑋𝑋 and let 𝑃𝑃(𝑋𝑋) be a partial transformation semigroup on 𝑋𝑋. For a fixed 

subset 𝑌𝑌 of 𝑋𝑋, define a generalization of 𝑃𝑃(𝑋𝑋) by 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) = {𝛼𝛼 ∈ 𝑃𝑃(𝑋𝑋) : 𝑦𝑦𝛼𝛼 = 𝑦𝑦 for all 𝑦𝑦 ∈  dom(α) ∩ 𝑌𝑌}. 

In this paper, we give a complete description of Green's relations on 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑌𝑌) and apply this to obtain the 
characterizations of left regular, right regular, intra-regular and completely regular elements of 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑋𝑋, 𝑌𝑌). The 
cardinality and the relationship between these elements are also investigated by using finiteness of 𝑋𝑋 and 𝑋𝑋 ∖
𝑌𝑌. 

Keywords: partial transformation semigroup, Green's relations, left regular element, right regular element, 
intra-regular element 

 

ความสัมพันธ์กรีนและความเป็นปรกติของกึ่งกรุปการแปลงบางส่วนที่เซตตรึง 

รัตติยา วิจาระจักร์1 และ ญาณิศา ชัยยา2* 

บทคัดย่อ 
ก าหนดให้ 𝑋𝑋 เป็นเซตใด ๆ ที่ไม่เป็นเซตว่าง และให้ 𝑃𝑃(𝑋𝑋) เป็นกึ่งกรุปการแปลงบางส่วนบนเซต 𝑋𝑋 ส าหรับเซต 𝑌𝑌 ใด ๆ 

ซึ่งเป็นเซตย่อยของ 𝑋𝑋 ก าหนดกึ่งกรุปที่ขยายมาจากกึ่งกรุป 𝑃𝑃(𝑋𝑋) โดย 
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Development of Mobile Application to Create a Virtual Multipurpose  

Terapat Sanee1* Kittipong Savisai1 and Urachart Kokaew2  

  Abstract 

Introduction : Ordering furniture online with home delivery is convenient, but there is a limitation of online 
shopping which can only visualize the product in 2D, so the details of the product cannot be clearly seen.    
The researchers therefore studied how to create an augmented reality application that will display a 3D image 
of furniture through a mobile camera to the area where the user wants to simulate 3D furniture to view details, 
beautify and placement before making a purchase to reduce the problem of wrong purchases and increase 
convenience for users who cannot see products at the store. 
Objective : The Develop a working system of augmented reality technology in the form of a mobile application. 
Methods : The operation procedure is divided into 3 parts, the study of basic information. The relevant process 
working of augmented reality technology  is image analysis, pose estimation and 3D rendering and studying the 
process of using augmented reality technology base add-on in Unity programs into 3 parts, anchor management, 
raycast management and plane management of augmented reality technology, next step is to study the tools 
that include Unity, Microsoft Visual Studio and Android Software Development Kit, next step is to analyze the 
system requirements that mobile applications can display 3D objects, rotate objects, delete objects, object 
selection menus, and save the screenshot, next step set a target group to test the system and evaluate the 
efficiency and satisfaction after using the system to discuss the results and draw conclusions from the research. 
Result : The evaluation results showed that the application was able to function within its scope. brought to 
users to test the system to collect the average of satisfaction after testing the application with a mean of 3.9 
with a standard deviation of 0.22. The system development results can work within the scope of the specified 
application. 
Conclusion : The mobile application creates a virtual multipurpose room that can work There is a scope of 
work including the object selection menu, display 3D objects, showing objects in moving objects in space, 
objects can be removed from the scree, can rotate objects, can be saved screenshot and stored on the phone. 
and interpreted the performance results from the average user of the system at a high level. 
 
Keywords: 3D virtual reality, Raycasting, Pose Estimation, Furniture  

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริง 

ธีรภัทร์ สาน1ี* กิตติพงษ ์สาวสิัย1 และ อุรฉัตร โคแก้ว2 

บทคัดย่อ 
บทน า : การสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์พร้อมมีบริการจัดส่งถึงบ้าน มีความสะดวกสบาย แต่มีข้อจ ากัดของการซื้อออนไลน์ 
สามารถเห็นภาพสินค้าตัวเพียง 2 มิติ จึงท าให้ไม่เห็นรายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีสร้างแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวกับการจ าลองภาพเสมือนจริงขึ้นมาที่จะแสดงภาพเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ลงบนพื้ นที่ ที่ผู้ใช้ต้องการ
จ าลองภาพเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ เพื่อดูรายละเอียด ความสวยงาม ต าแหน่งการจัดวาง ก่อนตันสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดปัญหาการ
ซื้อสินค้าผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ที่ไม่สะดวกไปดูสินค้าท่ีร้านได้  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการท างานของเทคโนโลยีจ าลองภาพเสมือนจริงรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ  
วิธีการศึกษา : ขั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการที่เกี ่ยวข้องของการสร้าง
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหลัก ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพ การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ และกระบวนการสร้างภาพ 2 มิติ จาก
โมเดล 3 มิติ และศึกษากระบวนการใช้งานส่วนเสริมพื้นฐานเทคโนโลยีโลกเสมอืนจริงในโปรแกรมยูนิตี้หลัก ๆ ได้แก่ การจัดการจุด
ยึด การจัดการเรย์แคสท์ และการจัดการพื้นระนาบของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ขั้นตอนถัดมาการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ ยูนิตี้ 
ไมโครซอฟต์วิชวลสตูดิโอ และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แอนดรอยด์ ขั้นตอนถัดมาการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ แอปพลิเคชัน
มือถือสามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ หมุนวัตถุ ลบวัตถุ เมนูเลือกวัตถุ และบันทึกภาพหน้าจอ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบใช้งาน
ระบบและท าการประเมินค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ เพื่อน ามาอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา : ผลการประเมินพบว่าแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตามขอบเขต น ามาให้ผู้ใช้ทดสอบระบบ เพื่อเก็บค่าเฉลี่ยความ
พอใจหลังทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 ผลการพัฒนาระบบสามารถ
ท างานได้ตามขอบเขตของแอปพลิเคชันท่ีก าหนด 
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาและพัฒนาพบว่าแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริงสามารถท างานได้   
มีฟังก์ชันการท างานตามขอบเขต ประกอบด้วย เมนูเลือกวัตถุ สามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ แสดงวัตถุลงบนพื้นที่ สามารถเคลื่อนย้าย
วัตถุ สามารถลบวัตถุออกจากหน้าจอ สามารถหมุนวัตถุ สามารถบันทึกภาพพร้อมจัดเก็บลงในโทรศัพท์และแปลผลประสิทธิภาพ
การใช้งานจากผู้ทดลองใช้ระบบโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ภาพจ าลองเสมือนจรงิ 3 มิติ การตัดของสีพื้นผิว การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ เฟอร์นิเจอร์  
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Development of Mobile Application to Create a Virtual Multipurpose  

Terapat Sanee1* Kittipong Savisai1 and Urachart Kokaew2  

  Abstract 

Introduction : Ordering furniture online with home delivery is convenient, but there is a limitation of online 
shopping which can only visualize the product in 2D, so the details of the product cannot be clearly seen.    
The researchers therefore studied how to create an augmented reality application that will display a 3D image 
of furniture through a mobile camera to the area where the user wants to simulate 3D furniture to view details, 
beautify and placement before making a purchase to reduce the problem of wrong purchases and increase 
convenience for users who cannot see products at the store. 
Objective : The Develop a working system of augmented reality technology in the form of a mobile application. 
Methods : The operation procedure is divided into 3 parts, the study of basic information. The relevant process 
working of augmented reality technology  is image analysis, pose estimation and 3D rendering and studying the 
process of using augmented reality technology base add-on in Unity programs into 3 parts, anchor management, 
raycast management and plane management of augmented reality technology, next step is to study the tools 
that include Unity, Microsoft Visual Studio and Android Software Development Kit, next step is to analyze the 
system requirements that mobile applications can display 3D objects, rotate objects, delete objects, object 
selection menus, and save the screenshot, next step set a target group to test the system and evaluate the 
efficiency and satisfaction after using the system to discuss the results and draw conclusions from the research. 
Result : The evaluation results showed that the application was able to function within its scope. brought to 
users to test the system to collect the average of satisfaction after testing the application with a mean of 3.9 
with a standard deviation of 0.22. The system development results can work within the scope of the specified 
application. 
Conclusion : The mobile application creates a virtual multipurpose room that can work There is a scope of 
work including the object selection menu, display 3D objects, showing objects in moving objects in space, 
objects can be removed from the scree, can rotate objects, can be saved screenshot and stored on the phone. 
and interpreted the performance results from the average user of the system at a high level. 
 
Keywords: 3D virtual reality, Raycasting, Pose Estimation, Furniture  

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริง 

ธีรภัทร์ สาน1ี* กิตติพงษ ์สาวสิัย1 และ อุรฉัตร โคแก้ว2 

บทคัดย่อ 
บทน า : การสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์พร้อมมีบริการจัดส่งถึงบ้าน มีความสะดวกสบาย แต่มีข้อจ ากัดของการซื้อออนไลน์ 
สามารถเห็นภาพสินค้าตัวเพียง 2 มิติ จึงท าให้ไม่เห็นรายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีสร้างแอปพลิเคชันที่
เกี่ยวกับการจ าลองภาพเสมือนจริงขึ้นมาที่จะแสดงภาพเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ ผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ลงบนพื้ นที่ ที่ผู้ใช้ต้องการ
จ าลองภาพเฟอร์นิเจอร์ 3 มิติ เพื่อดูรายละเอียด ความสวยงาม ต าแหน่งการจัดวาง ก่อนตันสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดปัญหาการ
ซื้อสินค้าผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ที่ไม่สะดวกไปดูสินค้าท่ีร้านได้  
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการท างานของเทคโนโลยีจ าลองภาพเสมือนจริงรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ  
วิธีการศึกษา : ขั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการที่เกี ่ยวข้องของการสร้าง
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหลัก ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพ การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ และกระบวนการสร้างภาพ 2 มิติ จาก
โมเดล 3 มิติ และศึกษากระบวนการใช้งานส่วนเสริมพื้นฐานเทคโนโลยีโลกเสมอืนจริงในโปรแกรมยูนิตี้หลัก ๆ ได้แก่ การจัดการจุด
ยึด การจัดการเรย์แคสท์ และการจัดการพื้นระนาบของเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ขั้นตอนถัดมาการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ ยูนิตี้ 
ไมโครซอฟต์วิชวลสตูดิโอ และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์แอนดรอยด์ ขั้นตอนถัดมาการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ แอปพลิเคชัน
มือถือสามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ หมุนวัตถุ ลบวัตถุ เมนูเลือกวัตถุ และบันทึกภาพหน้าจอ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบใช้งาน
ระบบและท าการประเมินค่าประสิทธิภาพความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ เพื่อน ามาอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษา : ผลการประเมินพบว่าแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตามขอบเขต น ามาให้ผู้ใช้ทดสอบระบบ เพื่อเก็บค่าเฉลี่ยความ
พอใจหลังทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 ผลการพัฒนาระบบสามารถ
ท างานได้ตามขอบเขตของแอปพลิเคชันท่ีก าหนด 
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาและพัฒนาพบว่าแอปพลิเคชันมือถือสร้างสรรค์ห้องอเนกประสงค์เสมือนจริงสามารถท างานได้   
มีฟังก์ชันการท างานตามขอบเขต ประกอบด้วย เมนูเลือกวัตถุ สามารถแสดงวัตถุ 3 มิติ แสดงวัตถุลงบนพื้นที่ สามารถเคลื่อนย้าย
วัตถุ สามารถลบวัตถุออกจากหน้าจอ สามารถหมุนวัตถุ สามารถบันทึกภาพพร้อมจัดเก็บลงในโทรศัพท์และแปลผลประสิทธิภาพ
การใช้งานจากผู้ทดลองใช้ระบบโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : ภาพจ าลองเสมือนจรงิ 3 มิติ การตัดของสีพื้นผิว การค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ เฟอร์นิเจอร์  
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แอปพลิเคชันตอบสนองภาษามือส าหรับคนหูหนวกแบบอเมริกัน 
ณัฐธิดา  เวียงสิมา 1* อาชวาธิป  สีเนหะ 1 

อุรฉัตร โคแก้ว 2 

 
บทคัดย่อ 

 
บทน า : แอปพลิเคชันตอบสนองภาษามือส าหรับคนหูหนวก เป็นโมบายแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสารกับคนหู
หนวก ที่ท าการพัฒนาด้วยฟลัตเตอร์ (Flutter) ร่วมกับ TensorFlow เพื่อตอบสนองต่อท่าทาง และพยากรณ์
ความหมายของภาษามือ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสื่อสารกับคนตาบอดสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นไม่รู้ภาษามือ ก็
สามารถแปลและสื่อสารภาษามือได ้
วัตถุประสงค์ :  พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับวิเคราะห์ตอบสนองภาษามือบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์ด้วยอัลกอริทึมที่เหมาะสม 
วิธีการศึกษา : ใช้ชุดข้อมูล American Sign language (ASL) ในการฝึกฝนตัวแบบ จ านวน 26 ตัวอักษร 
แบ่งเป็นข้อมูลชุดฝึกฝนจ านวน 910 ภาพ ข้อมูลชุดทดสอบจ านวน 390 ภาพ และข้อมูลชุดประเมินจ านวน
ร้อยละ 30 ของจ านวนชุดฝึกฝน น าภาพที่ได้ไปประมวลผลต่อท่ีตัวแบบที่ท างานด้วยการแสดงภาพแบบ
เรียลไทม์ จึงศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับอัลกอริทึมต่าง ๆ ส าหรับการพยากรณ์ผลด้วยภาพ จากนั้นออกแบบ
ระบบของแอปพลิเคชันและพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ 
ผลการศึกษา : ได้แอปพลิเคชันตอบสนองภาษามือบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ที่สามารถพยากรณ์ท่าทาง
ของมือผ่านการป้อนเข้าข้อมูลผ่านกล้องจากโทรศัพท์มือถือ และพยากรณ์ท่าทางด้วย Media pipe ซึ่งเป็น 
Open source ของ Google ท างานร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องคือ K-Nearest Neighbour Algorithm 
(KNN) 
วิจารณ์และสรุป : ตัวแบบการพยากรณ์ผลมีค่าความแม่นย าที่สูงมากส่งผลให้แอปพลิเคชันมีความสเถียร และ
ใช้งานได้เป็นอย่างดีตามที่ออกแบบระบบไว้ 
 
ค าส าคัญ: ภาษามือ, โมบายแอปพลิเคชัน, ภาษามือแบบอเมริกัน 
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American Sign Language Detection Application for Deaf 
Natthida Wiangsima1*,  Archawathip Seeneha1, Urachat Kokaew2 

 
ABSTRACT 

 

Introduction : American Sign Language Detection Application for Deaf is a mobile application 
for communicating with deaf people.  Developed with Flutter ( Flutter)  in conjunction with 
TensorFlow to respond to gestures and predict the meaning of sign language. So that people 
who want to communicate with the blind can communicate more easily without knowing sign 
language. It can translate and communicate in American sign language. 
Objective:  Develop an application for analyzing sign language response on Android mobile 
phones with proper algorithm. 
Method : American Sign language (ASL) dataset was used to train the model, divided into 910 
training data sets, 390 test data sets, and 30% of the training data sets. The resulting image is 
processed on a model working with real-time visualization. Therefore, we study and research 
various algorithms for visual forecasting. Then design the application system and develop the 
application as designed and planned. 
Results : A sign language response application was obtained on the Android operating system 
that was able to predict hand gestures through camera input from a mobile phone.  And 
predict gestures with Media pipe, Google's open source works with machine learning K-Nearest 
Neighbor Algorithm (KNN). 
Conclusion :  The forecast model has very high accuracy resulting in a stable application and 
works very well according to the system design. 
 
Keyword : Sign Language, Mobile Application, American Sign language 
 
 

แอปพลิเคชันตอบสนองภาษามือส าหรับคนหูหนวกแบบอเมริกัน 
ณัฐธิดา  เวียงสิมา 1* อาชวาธิป  สีเนหะ 1 

อุรฉัตร โคแก้ว 2 

 
บทคัดย่อ 

 
บทน า : แอปพลิเคชันตอบสนองภาษามือส าหรับคนหูหนวก เป็นโมบายแอปพลิเคชันส าหรับสื่อสารกับคนหู
หนวก ที่ท าการพัฒนาด้วยฟลัตเตอร์ (Flutter) ร่วมกับ TensorFlow เพื่อตอบสนองต่อท่าทาง และพยากรณ์
ความหมายของภาษามือ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสื่อสารกับคนตาบอดสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นไม่รู้ภาษามือ ก็
สามารถแปลและสื่อสารภาษามือได ้
วัตถุประสงค์ :  พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับวิเคราะห์ตอบสนองภาษามือบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด ์ด้วยอัลกอริทึมที่เหมาะสม 
วิธีการศึกษา : ใช้ชุดข้อมูล American Sign language (ASL) ในการฝึกฝนตัวแบบ จ านวน 26 ตัวอักษร 
แบ่งเป็นข้อมูลชุดฝึกฝนจ านวน 910 ภาพ ข้อมูลชุดทดสอบจ านวน 390 ภาพ และข้อมูลชุดประเมินจ านวน
ร้อยละ 30 ของจ านวนชุดฝึกฝน น าภาพท่ีได้ไปประมวลผลต่อที่ตัวแบบที่ท างานด้วยการแสดงภาพแบบ
เรียลไทม์ จึงศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับอัลกอริทึมต่าง ๆ ส าหรับการพยากรณ์ผลด้วยภาพ จากนั้นออกแบบ
ระบบของแอปพลิเคชันและพัฒนาแอปพลิเคชันตามที่ออกแบบและวางแผนไว้ 
ผลการศึกษา : ได้แอปพลิเคชันตอบสนองภาษามือบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ที่สามารถพยากรณ์ท่าทาง
ของมือผ่านการป้อนเข้าข้อมูลผ่านกล้องจากโทรศัพท์มือถือ และพยากรณ์ท่าทางด้วย Media pipe ซึ่งเป็น 
Open source ของ Google ท างานร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องคือ K-Nearest Neighbour Algorithm 
(KNN) 
วิจารณ์และสรุป : ตัวแบบการพยากรณ์ผลมีค่าความแม่นย าที่สูงมากส่งผลให้แอปพลิเคชันมีความสเถียร และ
ใช้งานได้เป็นอย่างดีตามที่ออกแบบระบบไว้ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด  
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ศวรรณรัศม์  อภยัพงค์1* และ  ศภุวัฒน์ อินทร์เกิด2 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด  
2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด การวิจัยนี้ใช้แนวคิดโมเดล SECI ในการสกัด
ความรู้ชนิดฝังลึกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูดจากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ภาพนิ่ง และเว็บไซต์ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาสคริปต์ PHP และ ฐานข้อมูล MySQL ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
เมื่อพัฒนาระบบเสร็จแล้วน ามาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งได้จากผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ จ านวน 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.57 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบท่ีพัฒนาขึ้นจากผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 100 คน 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชน,  ชุมชนแข็มแข็ง,  การจัดการองค์ความรู้ , ระบบฐานข้อมูล, ระบบสารสนเทศ 
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Development of Information Systems to Manage Local Wisdom Knowledge of Ban  
Pru Jude Community Enterprise, Bo Hin Subdistrict, Sikao District, Trang Province 

 

Sawannarat Apaipong1* and Suppawat Inkerd2 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to collect the knowledge of Ban Pru Jud Community 
Enterprise Group, 2) to develop and find out the efficiency of Knowledge Management Database System of 
Ban Pru Jude Community Enterprise Group and 3) to study user satisfaction with on Knowledge Management 
Database System of Ban Pru Jude Community Enterprise Group. This research uses the SECI model concept 
to extract the deep knowledge of the Ban Pru Jud community enterprise group from experts to provide 
explicit knowledge in written forms, slides and websites. The system is developed using a PHP scripting 
language and a MySQL database in the form of a web application. After the development of the system is 
complete. Determination of the efficiency and system satisfaction using mean and standard deviation for 
data analysis.  

The research results showed that the efficiency of the system which was obtained from 5 media 
production experts with a total average of 4.57 which is the highest level. The results of the user satisfaction 
assessment of the systems developed by 100 general users had a total average of 4.51, which was the 
highest. 
 
Keywords : Small and Micro community Enterprise, Strong community, Knowledge Management,  
Database System, Information System 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด  
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ศวรรณรัศม์  อภยัพงค์1* และ  ศภุวัฒน์ อินทร์เกิด2 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเก็บรวบรวมแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด  
2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบฐานข้อมูลจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูด การวิจัยนี้ใช้แนวคิดโมเดล SECI ในการสกัด
ความรู้ชนิดฝังลึกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรูจูดจากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดท าเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ภาพนิ่ง และเว็บไซต์ พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาสคริปต์ PHP และ ฐานข้อมูล MySQL ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
เมื่อพัฒนาระบบเสร็จแล้วน ามาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งได้จากผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ จ านวน 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.57 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบท่ีพัฒนาขึ้นจากผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 100 คน 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
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The approach of personalized tourism photography recommendation 
based on similarity measure of photos from social media: Flickr 

Jittapisut Jitpakdee1* Siraya Sitthisarn 2 

Abstract 
Nowadays, tourists prefer taking a picture and sharing their travel experiences with others by using social 

medias. However, most tourists do not understand photography principles and choosing the right lenses for 
taking pictures. This cause unsatisfied photos as the tourists want. Therefore, researchers propose the approach 
for encouraging tourists to take photographs based on context of the user's lens and camera. This approach 
using photos from the social media named “Flickr”.  The Flickr web service was used for calling photos of 
tourism places and metadata of them such as camera, lenses and photography configuration in the format of 
JSON.  In this research, we studied the comparison of three distance similarity measurement techniques that 
consist of 1) Cosine similarity 2) Euclidean distance 3) Manhattan distance. The set of attributes is defined for 
similarity calculation such as camera brand, lens width and so on.  The information of users’ camera and 
photograph information from Flickr were calculated for each technique. To evaluate the effectiveness of 
similarity ranking, we used Discounted Cumulative Gain (DCG). The photographers, who are the experts provided 
the relevant score for top-5 similarity ranking then the average DCG of each technique was calculated. The 
technique with the highest average DCG will be selected for tourism photography recommendation. Result of 
experiment found, the average DCG of Cosine similarity is 56.1, the average DCG of Euclidean distance is 77.1 
and the average DCG of Manhattan distance is 79.5. Therefore, the best technique used for tourism photography 
recommendation is Manhattan distance. 

Keywords: personalized tourism photography recommendation, similarity measure, Flickr 

 

 

 

วิธีการแนะนำการถ่ายภาพท่องเที่ยวส่วนบุคคลโดยอาศัยการวัดความคล้ายคลึง 

ของภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียฟลิคเกอร ์
จิตตพิสุทธ์ิ จิตต์ภักด1ี* และสิรยา สิทธิสาร2 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมบันทึกภาพถ่ายเก็บไว้และนำไปแบ่งปันประสบการณ์จากการท่องเที่ยวให้กับผู้อื่นผ่านโซเชียล
มีเดีย (Social Media) แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ การถ่ายภาพและการเลือกใช้เลนส์ท่ีหมาะสมทำให้
ภาพถ่ายที่ออกมาไม่ได้เป็นอย่างท่ีนักท่องเที่ยวต้องการ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอวิธีการที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพท่ีเหมาะสมกับชนิด
เลนส์และกล้องของตนโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวบนโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า ฟลิคเกอร์ ( Flickr) การสกัดภาพสถานที่
ท่องเที่ยวจากฟลิคเกอร์จะเรียกใช้เว็บเซอร์วิส (Web service) ซึ่งจะบริการส่งข้อมูลรูปภาพ กล้อง เลนส์  พร้อมคำอธิบายการตั้ง
ค่าถ่ายภาพกลับมาในรูปแบบเจสัน (JSON) ในงานวิจัยนี้จะทำการเปรียบเทียบเทคนิคการวัดคล้ายคลึง 3 วิธีคือ 1) วิธีวัดค่าความ
คล้ายเชิงมุมโคไซน์  (Cosine similarity) 2)  การหาระยะทางแบบยูคลิเดียน (Euclidean distance) 3) การหาระยะทางแบบแมน
ฮัทตัน  (Manhattan distance)  ในการคำนวณจะกำหนดค่าแอทริบิวที่ใช้ในการเปรียบเทียบ  เช่น ค่ายี่ห้อกล้อง เลนส์ ความ
กว้างสูงสุดต่ำสุดของเลนส์ เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลกล้องถ่ายรูปของผู้ใช้ที่เป็นนักท่องเที่ยวกับเมทาดาตา (Metadata) ของภาพที่
สกัดได้จากฟลิคเกอร์มาคำนวณความคล้ายคลึง   เพื่อประเมินผลเปรียบเทียบวิธีการหาค่าความคล้ายคลึงที่เหมาะสม ผู้วิจัยจะวัด
โดยอาศัยการคำนวณค่า Discounted Cumulative Gain (DCG)  โดยให้ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนความสอดคล้องของผลการจัดลำดบั
ความคล้ายคลึงของอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปภาพจากฟลิคเกอร์กับกล้องเลนส์ผู้ใช้ใน 5 ลำดับแรก  ซึ่งวิธีที่ได้ค่าเฉลี่ย DCG สูงสุดจึงถูก
เลือกมาใช้สำหรับคำนวนค่าความคล้ายในระบบแนะนำถ่ายภาพท่องเที่ยว จากผลการทดลองพบว่าค่า DCG ของเทคนิควัดค่าความ
คล้ายเชิงมุมโคไซน์มีค่าเท่ากับ 56.11 เทคนิคการหาระยะทางแบบยูคลิเดียนมีค่าเท่ากับ 77.15 และเทคนิคการหาระยะทางแบบ
แมนฮัทตันมีค่าเท่ากับ 79.59 ดังนั้นเทคนิคการหาค่าความคล้ายคลึงที่เลือกใช้คือ เทคนิคการหาระยะทางแบบแมนฮัทตัน 

คำสำคัญ : การแนะนำการถ่ายภาพส่วนบุคคล การวัดความคล้ายคลึง ฟลิคเกอร์ 
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The approach of personalized tourism photography recommendation 
based on similarity measure of photos from social media: Flickr 

Jittapisut Jitpakdee1* Siraya Sitthisarn 2 

Abstract 
Nowadays, tourists prefer taking a picture and sharing their travel experiences with others by using social 

medias. However, most tourists do not understand photography principles and choosing the right lenses for 
taking pictures. This cause unsatisfied photos as the tourists want. Therefore, researchers propose the approach 
for encouraging tourists to take photographs based on context of the user's lens and camera. This approach 
using photos from the social media named “Flickr”.  The Flickr web service was used for calling photos of 
tourism places and metadata of them such as camera, lenses and photography configuration in the format of 
JSON.  In this research, we studied the comparison of three distance similarity measurement techniques that 
consist of 1) Cosine similarity 2) Euclidean distance 3) Manhattan distance. The set of attributes is defined for 
similarity calculation such as camera brand, lens width and so on.  The information of users’ camera and 
photograph information from Flickr were calculated for each technique. To evaluate the effectiveness of 
similarity ranking, we used Discounted Cumulative Gain (DCG). The photographers, who are the experts provided 
the relevant score for top-5 similarity ranking then the average DCG of each technique was calculated. The 
technique with the highest average DCG will be selected for tourism photography recommendation. Result of 
experiment found, the average DCG of Cosine similarity is 56.1, the average DCG of Euclidean distance is 77.1 
and the average DCG of Manhattan distance is 79.5. Therefore, the best technique used for tourism photography 
recommendation is Manhattan distance. 

Keywords: personalized tourism photography recommendation, similarity measure, Flickr 

 

 

 

วิธีการแนะนำการถ่ายภาพท่องเที่ยวส่วนบุคคลโดยอาศัยการวัดความคล้ายคลึง 

ของภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียฟลิคเกอร ์
จิตตพิสุทธ์ิ จิตต์ภักด1ี* และสิรยา สิทธิสาร2 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมบันทึกภาพถ่ายเก็บไว้และนำไปแบ่งปันประสบการณ์จากการท่องเที่ยวให้กับผู้อื่นผ่านโซเชียล
มีเดีย (Social Media) แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ การถ่ายภาพและการเลือกใช้เลนส์ที่หมาะสมทำให้
ภาพถ่ายที่ออกมาไม่ได้เป็นอย่างท่ีนักท่องเที่ยวต้องการ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอวิธีการที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพท่ีเหมาะสมกับชนิด
เลนส์และกล้องของตนโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวบนโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า ฟลิคเกอร์ ( Flickr) การสกัดภาพสถานที่
ท่องเที่ยวจากฟลิคเกอร์จะเรียกใช้เว็บเซอร์วิส (Web service) ซึ่งจะบริการส่งข้อมูลรูปภาพ กล้อง เลนส์  พร้อมคำอธิบายการตั้ง
ค่าถ่ายภาพกลับมาในรูปแบบเจสัน (JSON) ในงานวิจัยนี้จะทำการเปรียบเทียบเทคนิคการวัดคล้ายคลึง 3 วิธีคือ 1) วิธีวัดค่าความ
คล้ายเชิงมุมโคไซน์  (Cosine similarity) 2)  การหาระยะทางแบบยูคลิเดียน (Euclidean distance) 3) การหาระยะทางแบบแมน
ฮัทตัน  (Manhattan distance)  ในการคำนวณจะกำหนดค่าแอทริบิวที่ใช้ในการเปรียบเทียบ  เช่น ค่ายี่ห้อกล้อง เลนส์ ความ
กว้างสูงสุดต่ำสุดของเลนส์ เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลกล้องถ่ายรูปของผู้ใช้ที่เป็นนักท่องเที่ยวกับเมทาดาตา (Metadata) ของภาพที่
สกัดได้จากฟลิคเกอร์มาคำนวณความคล้ายคลึง   เพื่อประเมินผลเปรียบเทียบวิธีการหาค่าความคล้ายคลึงที่เหมาะสม ผู้วิจัยจะวัด
โดยอาศัยการคำนวณค่า Discounted Cumulative Gain (DCG)  โดยให้ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนความสอดคล้องของผลการจัดลำดบั
ความคล้ายคลึงของอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูปภาพจากฟลิคเกอร์กับกล้องเลนส์ผู้ใช้ใน 5 ลำดับแรก  ซึ่งวิธีที่ได้ค่าเฉลี่ย DCG สูงสุดจึงถูก
เลือกมาใช้สำหรับคำนวนค่าความคล้ายในระบบแนะนำถ่ายภาพท่องเที่ยว จากผลการทดลองพบว่าค่า DCG ของเทคนิควัดค่าความ
คล้ายเชิงมุมโคไซน์มีค่าเท่ากับ 56.11 เทคนิคการหาระยะทางแบบยูคลิเดียนมีค่าเท่ากับ 77.15 และเทคนิคการหาระยะทางแบบ
แมนฮัทตันมีค่าเท่ากับ 79.59 ดังนั้นเทคนิคการหาค่าความคล้ายคลึงที่เลือกใช้คือ เทคนิคการหาระยะทางแบบแมนฮัทตัน 

คำสำคัญ : การแนะนำการถ่ายภาพส่วนบุคคล การวัดความคล้ายคลึง ฟลิคเกอร์ 
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ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
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x x x x


      

เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  

 

วาเรียม ชวยจันทร1 ธีรเดช เก้ือวงค2 และสุทธิวัฒน ทองนาค3*    
 

บทคดัยอ 

บทความน้ีนําเสนอการหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      

เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  จากการศึกษา พบวาผลเฉลยชัดอยูในรูป

 1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     นอกจากน้ี เราคาํนวณหาผลเฉลยทั้งหมด เม่ือ 1 2,3, 4x   ดวย  

 

คําสําคัญ: สมการไดโอแฟนไทน ผลเฉลยชัด 
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On solution of the Diophantine equation 
1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      

when 1 2 32 kx x x x      are integers and 1k x  

 

Wariam Chuayjan1  Theeradach Kaewong2 and Sutthiwat Thongnak3* 

 

Abstract 

In this article, we determine some solutions of Diophantine equation 

1 2 3

1 3 5 2 1 1
k

k
x x x x


      when 1 2 32 kx x x x     are integers and 1k x . The study 

indicates that a trivial solution is  1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x    . We also determined all the 

solutions when 1 2,3,4x  . 

 

Keywords: Diophantine equation, Trivial solution  
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บทความน้ีนําเสนอการหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน 
1 2 3
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เม่ือ 1 2 32 kx x x x      เปนจํานวนเต็ม และ 1k x  จากการศึกษา พบวาผลเฉลยชัดอยูในรูป

 1 2 1 3 1 1, 3 , 5 , , 2 1kx x x x x x k x     นอกจากน้ี เราคาํนวณหาผลเฉลยทั้งหมด เม่ือ 1 2,3, 4x   ดวย  
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TMO geometry problem approached through analytic geometry 

 

Alongkorn Saetung1*  Sudarat Yangaphai2 and Hatthaya Chanin2 

 

Abstract 

 Solving secondary geometric problems requires knowledge and understanding of 

definitions, axioms, and theories blended of analytical thinking and creative thinking in 

mathematics. In particular, the solution to geometry problems in TMO competition include 

extending or drawing extra line and using some theories but not in The Basic Education Core 

Curriculum cause students and mathematics teachers think that these problems are suitable 

for gifted students but too difficult for others. This was our motivation for demonstration an 

analytic geometry approach to problem 4 from the 17th TMO. It states that 

 Let ABC be a triangle such that AD, BE  and CF  are altitudes. 

 The tangent line of the circumcircle of ADC at D intersects AB  at X and 

 The tangent line of the circumcircle of ADB at D intersects AC  at Y. 

 Prove that XY  bisects DP. 

 

Keywords : Analytic geometry,  Thailand Mathematical Olympiad (TMO) 

การแกปญหาเรขาคณิตของการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ (TMO) โดยเรขาคณิตวิเคราะห 

 

อลงกรณ แซต้ัง1*  สุดารัตน ยังอภัย2  และ  หัทยา จันทรอินทร2   

 

บทคดัยอ 

 การแกปญหาทางเรขาคณิตระดับมัธยมศึกษาจําเปนตองใชความรูและความเขาใจในบทนิยาม 

สัจพจน และทฤษฎีบท ประกอบกับการคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะ

ขอสอบเรขาคณิตของการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ บอยคร้ังจะมีการตอรูปหรือลากเสนเพ่ิม และ

ใชทฤษฎีบทที่ไมอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการแกปญหา ทําใหทั้งนักเรียนและครู

คณิตศาสตรมองวาปญหาเรขาคณิตในระดับนี้เหมาะกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรซึ่ง

เรียนในหองเรียนพิเศษเทานั้น แตยากเกินไปและไมเหมาะกับนักเรียนทั่วไป งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการใชความรู

เรขาคณิตวิเคราะหเพ่ือแกปญหาเรขาคณิตโดยขอ 4 ของการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 17 

ซึ่งกลาววา 

 กําหนดรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม ABC ซึ่งมี AD, BE  และ CF  เปนสวนสูง 

 ให AB  และ EF  ตัดกันที่จุด P 

 เสนสัมผัสวงกลมลอม ADC ท่ีจุด D ตัดกับ AB  ที่จุด X และ 

 เสนสัมผัสวงกลมลอม ADB ท่ีจุด D ตัดกับ AC  ที่จุด Y   

 จงแสดงวา XY  ผานจุดก่ึงกลางของ DP   

 

คําสําคัญ : เรขาคณิตวิเคราะห  การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ  
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TMO geometry problem approached through analytic geometry 

 

Alongkorn Saetung1*  Sudarat Yangaphai2 and Hatthaya Chanin2 

 

Abstract 

 Solving secondary geometric problems requires knowledge and understanding of 

definitions, axioms, and theories blended of analytical thinking and creative thinking in 

mathematics. In particular, the solution to geometry problems in TMO competition include 

extending or drawing extra line and using some theories but not in The Basic Education Core 

Curriculum cause students and mathematics teachers think that these problems are suitable 

for gifted students but too difficult for others. This was our motivation for demonstration an 

analytic geometry approach to problem 4 from the 17th TMO. It states that 

 Let ABC be a triangle such that AD, BE  and CF  are altitudes. 

 The tangent line of the circumcircle of ADC at D intersects AB  at X and 

 The tangent line of the circumcircle of ADB at D intersects AC  at Y. 

 Prove that XY  bisects DP. 

 

Keywords : Analytic geometry,  Thailand Mathematical Olympiad (TMO) 

การแกปญหาเรขาคณิตของการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ (TMO) โดยเรขาคณิตวิเคราะห 
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บทคดัยอ 
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การประมาณระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะ 

ด้วยคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรู้ของเครื่อง 
 

รัฐภูมิ วรานสุาสน1์* พนมขวัญ ริยะมงคล2 และพัฒนาวดี พัฒนถาบุตร3 
 

บทคัดย่อ 
อุปกรณ์ในการแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะคันอื่นเข้ามาในจุดอับสายตาของผู้ขับขี่มีความจำเป็นในการลดโอกาส

เกิดอุบัติเหตุ ผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณอับสายตาสำหรับติดตั้งกับรถจักรยานยนต์  
และเลือกใช้กล้องในการตรวจจับยานพาหนะที่เข้ามาใกล้ อย่างไรก็ตามวิธีการที่ใช้กล้องนั้นไม่สามารถระบุระยะห่าง
ระหวา่งกล้องไปยังวัตถุได้เหมือนเซ็นเซอร์ชนิดอื่น ผู้วิจัยจึงเสนอขั้นตอนวิธีเพื่อการประมาณค่าระยะทางระหว่างกล้องไป
ยังยานพาหนะจากภาพถ่ายจากกล้องเดี่ยวด้วยวิธีการทางการคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรูข้องเครื่อง เริ่มจากการเกบ็
ข้อมูลด้วยการถ่ายภาพยานพาหนะชนิดต่างๆ และวัดระยะทางระหว่างกล้องและยานพาหนะด้วยเครื่องวัดระยะแบบ
เลเซอร์ จากนั้นนำภาพที่ได้มาทำการตรวจจับวัตถุด้วยอัลกอริทึมโยโลผลลัพธ์ที่ได้เป็นกรอบวัตถุ นำกรอบวัตถุที่ได้มา
คำนวณคุณลักษณะจำนวน 6 คุณลักษณะ และนำไปพยากรณ์ด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง จากการทดลองพบว่า
เมื่อจัดการข้อมูลให้เป็นปัญหาการถดถอยในการสร้างโมเดล ได้ความผิดพลาดต่ำสุดที่ 0.66 เมตร สำหรับภาพรถยนต์และ 
0.62 เมตร สำหรับภาพรถจักรยานยต์ เมื่อปรับปัญหาให้เป็นการจำแนกในการสร้างโมเดลพบว่าได้ความแม่นยำสูงสุด 
96.74% สำหรับภาพรถยนต์ และ 94.86% สำหรับภาพรถจักรยานยนต์ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพร่วมกับความสะดวกใน
การนำอัลกอริทึมไปพัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กต่อ พบว่าต้นไม้ตัดสินใจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะให้
ประสิทธิภาพความแม่นยำสูง พัฒนาต่อง่าย และทำงานได้รวดเร็ว 
 
คำสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์ การเรยีนรู้ของเครื่อง คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การตรวจจับวตัถุ ระยะทางระหว่างวัตถุ  
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Distance Estimation Between Camera and Vehicles  

using Computer Vision and Machine Learning 
 

Rattapoom Waranusast1* Panomkhawn Riyamongkol2 Pattanawadee Pattanathaburt3 
 

Abstract 
A device that can alert a motorcycle rider when other vehicles enter the rider's blind spot is 

necessary to reduce the risk of accident. We have developed such device for motorcycles, and we have 
chosen to use a camera to detect vehicles. However, the camera-based approach cannot determine the 
distance between the camera and the objects like other sensors. This paper proposes an algorithm for 
estimating the distance between a camera to a vehicle from an image using computer vision and 
machine learning techniques. The algorithm starts with collecting images of different types of vehicles 
and their distances from the camera are measured with a laser measuring device. Each image is then 
used in object detection by YOLO algorithm, which results in an object bounding box. The bounding box 
is used to compute 6 features for machine learning algorithms to predict distance. The experimental 
results found that when treating the inference as a regression problem, the lowest error was 0.66 m. for 
car images and 0.62 m. for motorcycle images. When treating the problem as a classification problem, 
the highest accuracy was 96.74% for car images and 94.86% for motorcycle images. Considering the 
performances with the ease of further development on a small computer, it is found that the Decision 
tree algorithm is suitable due to its high accuracy, ease of development, and computation speed.  
 
Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Vision, Object Detection, Object Distance 
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การพิสูจนปริพันธโดยการหาอนุพันธโดยปริยาย 

 

เกษราภรณ แซต้ัง1*   วธิดา ศรีวาริน2   และ  สุวรรณญา บางโรย2 

 

บทคดัยอ 
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Proofs of some integrals by implicit differentiation 

 

Ketsaraporn Saetung 1*   Wathida Sriwarin2  and  Suwanya Bangroy2 

 

Abstract 

 In the article “An alternating proof of the integral of a logarithm” which posed in THE 

MATHEMATICAL GAZETTE Vol 104 (560) in July 2020, Ryan N. Ortega proved that 
lnlog lnb

x x xx dx cb
   by differentiating implicitly  xx y  respect to .x  In this 

research, we shall prove that   

5. 1
2

ln 1ln 1 ( 1)
n n xx x dx x cn n

  
     

  

6. 21
2arctan arctan ln( 1)x dx x x x c     

7. 2arcsin arcsin 1x dx x x x c     

8. 2arccos arccos 1x dx x x x c     

by implicit differentiation. 
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เมทริกซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  ที่มีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะ 7  ตัวและดีเทอร์มิแนนต์ตามที่กําหนด                      
 

กิตติพงศ์ ธานีรัตน์1 ธนพร ราชสีห์1 กรวิกา ก้องกุล2* สมภพ ล่ําวัฒนพร3 และสิรีพร สังข์ทอง4 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาของ Hassani ใน ค.ศ. 2021 ได้สร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการสร้างเมทริกซ์ขนาด 2 2´   
ท่ีสมาชิกของเมทริกซ์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจํานวนเต็มบวก K และสอดคล้องกับค่าดีเทอร์มิแนนต์ท่ีกําหนด ทําให้ได้เมทริกซ์
ขนาด 2 2´  ท่ีมีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะอย่างน้อย 3 ตัวท่ีแตกต่างกัน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของสมการไดโอแฟนไทน์
และทฤษฎีบทดีรีเคลในการสร้างเมทริกซ์ดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างเมทริกซ์
ขนาด 3 3´  ท่ีมีสมาชิกเป็นจํานวนเฉพาะอย่างน้อย 7  ตัวและดีเทอร์มิแนนต์ตามท่ีกําหนด โดยมีเงื่อนไขในการสร้างเมทริกซ์
ขนาด 3 3´  ท่ีแต่ละสมาชิกของเมทริกซ์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจํานวนเต็มบวก M  และมีค่าดีเทอร์มิแนนต์เป็นจํานวนเต็ม
บวกตามที่กําหนด ผลของการศึกษาทําให้ได้ทฤษฎีสําหรับการสร้างเมทริซ์แบบมีเงื่อนไขขนาด 3 3´  พร้อมการพิสูจน์ 
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Conditional 3 3´  Matrices with Seven Prime Elements and Given Determinant  
 

Kittipong Taneerat1 Thanaporn Ratchasee1 Konvika Kongkul2* Sompop Lumwattanaporn3 and  
Sireeporn Sungthong4 

 
Abstract 

 In 2021, Hassani proposed and proved theorem to generate 2 2´  matrices with each element is 
greater than or equal to the positive integer K and satisfy the given determinant. Then we obtained the 
2 2´  matrices with at least three distinct prime elements by applying the theorem of Diophantine 
equation and the Dirichlet’s theorem to construct such a matrix. Therefore, the purpose of this study was 
to generate 3 3´  matrices with at least seven distinct prime elements and the given determinant. As 
specified conditionally to generate 3 3´  matrices, each element of the matrix is greater than or equal to 
the positive integer M  and has a given positive integer determinant. The results of the study yielded a 
theorem for proposing conditional 3 3´  matrices with proof.  
   
 
Keywords : Conditional 3 3´  Matrices, Prime Numbers, Determinant 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมรถเข็นไฟฟ้าด้วยทิศทางของใบหน้า 

สิทธิศักดิ์ ทิโน1 สุเมธ เหมะวัฒนะชัย2 พนมขวัญ ริยะมงคล3  รัฐภูมิ วรานุสาสน์4 

บทคัดย่อ 

 รถเข็นไฟฟ้ามีการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผ่อนแรงในการเข็นของผู้ใช้ โดยรถเข็นไฟฟ้าจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
ในการขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อหมุนล้อให้รถเข็นเคลื่อนที่ได ้โดยทั่วไปผู้ใช้งานจะต้องควบคุมผา่นแท่นควบคุมโดยใช้มือในการควบคมุ 
ซึ่งผู้ใช้งานบางรายอาจมีความพิการที่ไม่สามารถใช้มือควบคุมได้ ทำให้มีงานวิจัยที่ผ่านมามีการทดลองใช้งานรถเข็นไฟฟ้าโดยการ
ใช้ร่างกายส่วนอื่นควบคุมอย่างเช่นใช้ตาควบคุม หรือมีการนำเซ็นเซอร์มาติดกับส่วนของร่างกายช่วยในการตรวจรับคำสั่งจากการ
เคลื่อนไหวของผู้ใช้ในการควบคุม งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ควบคุมรถเข็นไฟฟ้าโดยการหมุนของ
ใบหน้าของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นจะนำภาพใบหน้าจากกล้องด้านหน้ามาประมวลผลเพื่อคำนวณทิศทางใบหน้าของ
ผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ว่าต้องการเคลื่อนรถเข็นไปทางใด เช่น เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยว ซ้าย หรือเลี้ยวขวา จากนั้นระบบจะส่ง
สัญญาณแบบไร้สายเข้าสู่ส่วนควบคุมของรถเข็นไฟฟ้าเพื่อให้เคลื่อนที่ในทิศทางได้ตามต้องการ โดยการทำงานของโปรแกรมเริ่ม
จากการหาตำแหน่งของหน้าและจุดสำคัญบนใบหน้า จากนั้นทิศทางการหันของใบหน้าได้โดยใช้หลักการมุมออยเลอร์ จากการ
ทดสอบแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาขึ้นพบว่าการตรวจจับการหันหน้าได้ผลความถูกต้องอยู่ท่ีประมาณ 85%   

คำสำคัญ : รถเข็นไฟฟ้า การหมุนของใบหน้า  

_______________________________________ 

1 สิทธิศักดิ์ ทิโน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 
2 ผศ.ดร. สุเมธ เหมะวัฒนะชัย วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000 
3 ผศ.ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000  
4 รัฐภูมิ วรานุสาสน์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000  
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมรถเข็นไฟฟ้าด้วยทิศทางของใบหน้า 
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Development of a face-direction application to control electric wheelchair 

Sitthisak Thino1, Sumet Heamawatanachai2, Panomkhawn Riyamongkol3, Rattapoom Waranusast4 

Abstract 

 Electric wheelchairs were developed to help ease the effort of users. The electric wheelchair converts 
electrical energy into mechanical energy to drive the motor to turn the wheels making the cart move. Generally, 
the operator must operate through the control platform by using the hand to control, which some users may 
have disabilities that cannot control their hands As a result; some studies in the past have tried to use other 
parts of the body to control, such as eye control.  Another example using sensors attached to the body to 
detect the movement of the user to control wheelchair.  This research is the development of a smartphone 
application to control an electric wheelchair by using direction of the user's face.  The developed application 
will take the image of the face from the front camera and process it to calculate the user's face direction.  To 
analyze which direction you want to move the cart, such as forward, backward, turn left or turn right.  The 
system then sends a wireless signal to the electric wheelchair's controller to allow it to move in the desired 
direction.  The work of the program starts from finding the position of the face and important points on the 
face.  Then the direction the face can be obtained using the Euler angle principle.  According to the testing of 
the developed application, the face direction detection accuracy is about 85%. 
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ความเชื่อมโยงระหว่างเมทริกซป์าสกาลและเลขยกก าลังของจ านวนเชิงซ้อนผา่นเมทริกซ์เลขชี้ก าลัง                       
 

โมไนย พรหมปลอด1 ศศิธร จันทร์ส่งแสง1 สมภพ ล ่ำวัฒนพร2 กรวิกำ ก้องกุล3* และสิรีพร สังข์ทอง4 
 

บทคัดย่อ 
เมทริกซ์ เลขชี้ก่ำลังเป็นฟังก์ชันของเมทริกซ์จัตุรั สที มีควำมคล้ำยคลึงกับฟังก์ชัน เลขชี้ก่ำลังหรือฟังก์ชัน 

เอกซ์โพเนนเชียลทั วไป ส่ำหรับเมทริกซ์ X ที เป็นเมทรกิซจ์  ำนวนจรงิหรอืจ ำนวนเชิงซอ้นมิติ n n  เมทริกซ์เลขชี้ก่ำลัง Xe  

นิยำมโดย 
0

!
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kX
ke  เมื อ 0X  เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์มิติ  n n  กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษา 

ความเชื่อมโยงระหว่างเมทริกซ์ปาสกาลและเลขยกก าลังของจ านวนเชิงซ้อนโดยใช้เมทริกซ์เลขชี้ก าลัง nAe  และ nBe  เม่ือ 
n
A  

และ 
n
B  เป็นเมทริกซ์ล่ำงเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ (special subdiagonal matrix) และเมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลัก

ชนิดพิเศษ (special superdiagonal matrix) ตำมล่ำดับ นิยำมเมทริกซ์ทั้งสองโดย 
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      เมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ 
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The Connection between Pascal Matrices and Powers of Complex Numbers via  
Matrix Exponentials 

 
Monai Promplod 1 Sasitorn Jansongsaeng 1 Sompop Lumwattanaporn2 Konvika Kongkul3* and  

Sireeporn Sungthong4 
 

Abstract 
  The matrix exponential is a function on square matrices analogous to the ordinary exponential 

function. Let X be n n  real or complex matrix. The matrix exponential Xe  is defined by 
0
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kX
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where 0X  is the n n  identity matrix. The objective of this study was to investigate the connection 
between Pascal matrices and powers of complex numbers through matrix exponentials nAe  and nBe  
when 

n
A  and 

n
B  are a special subdiagonal matrix and a special superdiagonal matrix, respectively. These 

matrices are defined as follows. 
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where i  and n
a bi  for ,a b  and n . The results of the study indicated the relation 

between Pascal Matrices’ elements obtained by matrix exponentials with the coefficients of n
a bi   

along the rows or columns of the matrix depending on the type of 
n
A  and 

n
B . 

 
 
Keywords :  matrix exponentials, Pascal matrices, powers of complex numbers, a special subdiagonal  
        matrix, a special superdiagonal matrix 
 
 
  
 

ความเชื่อมโยงระหว่างเมทริกซป์าสกาลและเลขยกก าลังของจ านวนเชิงซ้อนผา่นเมทริกซ์เลขชี้ก าลัง                       
 

โมไนย พรหมปลอด1 ศศิธร จันทร์ส่งแสง1 สมภพ ล ่ำวัฒนพร2 กรวิกำ ก้องกุล3* และสิรีพร สังข์ทอง4 
 

บทคัดย่อ 
เมทริกซ์ เลขชี้ก่ำลังเป็นฟังก์ชันของเมทริกซ์จัตุรั สที มีควำมคล้ำยคลึงกับฟังก์ชัน เลขชี้ก่ำลังหรือฟังก์ชัน 
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ชนิดพิเศษ (special superdiagonal matrix) ตำมล่ำดับ นิยำมเมทริกซ์ทั้งสองโดย 
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      เมทริกซ์บนเส้นทแยงมุมหลักชนิดพิเศษ 
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ผลการขยายปริพนัธฟั์งกช์นัซิงคข์องดีรีเคล                       
 

ณัฐภัทร ภัทรชนม์1 ณัฐชยา ชาญชัย1 สิรีพร สังข์ทอง2 สมภพ ล่ําวัฒนพร3 และกรวิกา ก้องกุล4* 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาปรพัินธ์ฟังก์ชันซิงค์ของดีรีเคล โดยนิยามฟังก์ชันซิงค์ (sinc function: sine cardinal function) ดังนี้  
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ผลการหาค่าปริพันธ์ฟังก์ชันซิงค์ของดีรีเคล พบว่า 
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คําสําคัญ : ฟังก์ชันซิงค์ ปริพันธ์ฟังก์ชันซิงค์ของดีรีเคล 
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The Extension Results of Dirichlet’s Sinc Integral  

 
Nattapat Pattarachon1 Natchaya Chanchai1 Sireeporn Sungthong 2 Sompop Lumwattanaporn3 and  

Konvika Kongkul 4* 
 

Abstract 
 The study of product of Dirichlet’s sinc integral by definition the sinc function (sine cardinal 
function) is as follows: 
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The Dirichlet’ s sinc integral evaluation found that 
0

sin
2

t
dt

t
p¥
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The study provided the idea to impose the condition on n  when { }/ 0n Î   that affect the angle 
value changing of the sinc function. Then the objective of this study was guided to extend the results of 

the Dirichlet’s sinc integral in the forms 
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การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ลูกประคบสมุนไพร กับการใช้ก้อนเส้าต่อการลดระดับความปวด ในโรค
ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง 

 
อัญชลี  เหล็มปาน1 สุวรรณ ประมวลศิลป์1 ไพลิน นวลพรม1 ปนัสยา ศิรินุพงศ1์  ซาฟาวี  มะแม2*  

และนิสติฝึกงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกงหรา2 

 

บทคัดย่อ 
 อาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่ทราบสาเหตุ (non-specific low back pain) หรือโรคลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 
หลัง เป็นอาการที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ที่ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลกงหรา โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการ คือ ความตึงเครียด การบาดเจ็บบริเวณหลัง และอริยบถการทำงานใน
ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยมักมีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่าง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อลดลง เป็นสาเหตุที่ทำให้กระทบต่อการ
ทำงานหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  นำไปสู่ความพิการได้ในอนาคต ก้อนเส้าคือก้อนหิน เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาว
อำเภอกงหราที่นำมาใช้ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  ในอดีตชาวบ้านนำก้อนเส้าคือก้อนหิน มาเผาจนแดงเรื่อ ราดน้ำ แล้วเอา
ผ้าห่อหลายชั้น ไปใช้ประคบให้หญิงหลังคลอด เพื่อขับน้ำคาวปลาและลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการตั้งครรภ์ งานวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ลูกประคบสมุนไพรกับการใช้ก้อนเส้า ต่อการลดระดับความปวด ในโรค
ลมปลายปัตฆาตสัญญาณ 1 หลัง โดยการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมีผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 
จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มารับบริการงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกงหราโดยที่จะแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม       
กลุ่มแรกจะได้รับหัตถการประคบสมุนไพร และกลุ่มสองได้รับหัตการก้อนเส้า โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินระดับความ
ปวดก่อนได้รับหัตถการและหลังทำหัตถการ ซึ่งจะได้รับหัตถการ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 30  นาที วันเว้นวัน เป็นเวลา
ติดต่อกัน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะทำการประเมนิระดับความปวดซ้ำหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผล  ผลการศึกษาครั้งนี ้
พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความปวดหลังการทดลองของการประคบสมุนไพร 2.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตาฐาน 1.56 และ ค่าเฉลี่ยระดับ
ความปวดหลังการทดลองการประคบก้อนเส้า 2.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตาฐาน 1.49 ตามลำดับและการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยในตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้สถิติ Independent t- test ได้ค่า t = -0.516 ค่า p>.05 (P=0.609 ) จึงสรุปได้ว่าระดับความ
ปวดหลังจากการได้รับหัตถการการประคบสมุนไพรและหัตถการการประคบก้อนเส้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ   
(p> .05)  แต่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในหัตการการประคบก้อนเส้ามากกว่าหัตการประคบสมุนไพร ด้วยคำพูด
ของผู้ป่วยท่ีว่า “หว่างไป  ลูกเฮ้อ ชาดได้แรงอก” จะเห็นได้ว่าก้อนเส้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนวัตกรรม ที่สามารถนำวัสดุใน
ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการให้หัตการผู้ป่วยในสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยได้ 
 
คำสำคัญ : ลูกประคบสมุนไพร  ก้อนเส้า  อาการปวดหลัง 
 

 
 

 
1 แพทย์แผนไทยปฏิบัตกิารและแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง 
2 นิสิตสาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย คณะวิทยาสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักฺษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
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2 Student of Thai Traditional Medicine Faculty of Health and Sports Science Thaksin University Phatthalung  
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The study of the effectiveness of the herbal compress ball with the use of a konsaos 
reducing pain levels in the Lom Plai Pattakhat Sanyan 1 of the back disease 

 
Anchalee Lempan1 Suwan Pramualsin1 Pailin Nuanprom1 Panatsaya Sirinupong1 Safawi Mamae 2* 

Thai traditional medicine intern students at Kongra Hospital2 

 
Abstract 

 Office Syndrome Non-specific low back pain or the Lom Plai Pattakhat Sanyan 1, is the 1st most 
common symptom among patients who come to the patient at Traditional Thai and Alternative Medicine. 
The main causes of symptoms are tension, back injury, and daily work. Patients often experience pain in 
their lower back, decreased muscle flexibility, which causes impact on everyday work or activity. Can lead 
to disability in the future A stone is a stone, a folk wisdom of konsaos people who take care of the health 
of the community. In the past, the villagers burned stones, burned them red, poured water, and used 
several layers of wrap to apply to the woman after birth to drive fish sauce and reduce muscle pain from 
pregnancy. Therefore, this research aims to study the effectiveness of using herbal compresses with the 
use of shaved cubes. To reduce the level of pain in the end of the wind, the signal is 1 after the research 
is conducted as an experimental research. A total of 60 trial participants which is a group that receives 
patient for Thai traditional medicine at Kongra Hospital, which will divide the experimental group into 2 
groups. first group received herbal compress procedures, and the second group received a lump, and 
both groups were assessed for pain levels before receiving the procedure and after the procedure, which 
was given three procedures at a time, 30 minutes at a time, every other day for a week, after which the 
pain level was repeated after the trial to compare the results. The results of this study Mean pain level 
after the herbal compress trial 2.60, baseline deviation 1.56 and mean pain level after pain compression 
experiment 2.85, baseline deviation 1.49, respectively, and mean difference test. In the samples of 2 
groups using independent t-test statistics, t = -0.516, p>.05 (P=0.609). It was concluded that the pain level 
after receiving the herbal compress procedure and the sham massage procedure There was no 
statistically significant difference (p> .05). Patients and Service Providers There is more satisfaction in 
compressing lumps than herbal compresses. With the words of patients, "get something off your chest", it 
is seen that Lump Shao is another innovative option that can be applied to local materials to provide 
patients in traditional Thai medical facilities. 
 
Keywords : Herbal compress ball, konsaos, back pain 
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Thai traditional medicine intern students at Kongra Hospital2 

 
Abstract 

 Office Syndrome Non-specific low back pain or the Lom Plai Pattakhat Sanyan 1, is the 1st most 
common symptom among patients who come to the patient at Traditional Thai and Alternative Medicine. 
The main causes of symptoms are tension, back injury, and daily work. Patients often experience pain in 
their lower back, decreased muscle flexibility, which causes impact on everyday work or activity. Can lead 
to disability in the future A stone is a stone, a folk wisdom of konsaos people who take care of the health 
of the community. In the past, the villagers burned stones, burned them red, poured water, and used 
several layers of wrap to apply to the woman after birth to drive fish sauce and reduce muscle pain from 
pregnancy. Therefore, this research aims to study the effectiveness of using herbal compresses with the 
use of shaved cubes. To reduce the level of pain in the end of the wind, the signal is 1 after the research 
is conducted as an experimental research. A total of 60 trial participants which is a group that receives 
patient for Thai traditional medicine at Kongra Hospital, which will divide the experimental group into 2 
groups. first group received herbal compress procedures, and the second group received a lump, and 
both groups were assessed for pain levels before receiving the procedure and after the procedure, which 
was given three procedures at a time, 30 minutes at a time, every other day for a week, after which the 
pain level was repeated after the trial to compare the results. The results of this study Mean pain level 
after the herbal compress trial 2.60, baseline deviation 1.56 and mean pain level after pain compression 
experiment 2.85, baseline deviation 1.49, respectively, and mean difference test. In the samples of 2 
groups using independent t-test statistics, t = -0.516, p>.05 (P=0.609). It was concluded that the pain level 
after receiving the herbal compress procedure and the sham massage procedure There was no 
statistically significant difference (p> .05). Patients and Service Providers There is more satisfaction in 
compressing lumps than herbal compresses. With the words of patients, "get something off your chest", it 
is seen that Lump Shao is another innovative option that can be applied to local materials to provide 
patients in traditional Thai medical facilities. 
 
Keywords : Herbal compress ball, konsaos, back pain 

 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา: การทบทวนวรรณกรรม 
 

ชลธิชา หีดเภา1 ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2์ และสมเกยีรตยิศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

ความเครียด เป็นภาวะทางจิตใจที่ร่างกายตอบสนองต่อความทุกข์ และความกดดัน มีความรู้สึกสับสนและเสียใจ   
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความเครียดสามารถพัฒนาความรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาส่งผลเสียต่อสุขภาพใน
ระยะยาว ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ รวมถึงด้านพฤติกรรม ปัญหาความเครียดของนักศึกษาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งพบ
ได้หลายสาเหตุ เช่น จากการที่นักศึกษาและผู้ปกครองตั้งความหวังไว้ในผลการเรียนไว้สูง ดังนั้น จึงต้องพยายามตั้งใจเรียน  
เพื่อรักษาระดับเกรดเฉลี่ยให้สูงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งในสถาบันอุดมศึกษามีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากในระดับ
มัธยมศึกษา บทความวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา จากการ
ทบทวนวรรณกรรมบนฐานข้อมูล  Google Scholar และ ThaiJo เผยแพร่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2564 จ านวน 215 เรื่อง 
คัดออก จ านวน 202 เร่ือง น าสู่การทบทวนวรรณกรรม จ านวน 13 เรื่อง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของ
นักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ คณะ บุคลิกภาพ โรคประจ าตัว ภูมิล าเนา ลักษณะที่พักอาศัย รายได้
ต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ และสถานภาพสมรส ปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
สัมพันธภาพกับครอบครัว อาชีพของครอบครัว และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว ปัจจัยด้านการเรียน ประกอบด้วย ระดับชั้น
ปีท่ีศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม สิ่งแวดล้อมด้านอาคารและสถานท่ี การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการผู้เรียน และปัจจัย
ด้านสังคม ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ดังนั้น ทีมดูแล
ควรค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการจัดการความเครียดของนักศึกษาในอนาคต ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ความเครียด ความเครยีดของนักศึกษา ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับความเครียดของนักศึกษา  
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Factors Related to Student Stress: A Systematic Review 
 

Chonticha Heetpaow1, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattityos Woradet3 

 
Abstract 

Stress is a mental state in which the body responds to suffering and pressure, with feelings of 
confusion and regret. when faced with an adverse event Stress can develop into serious health problems 
in the long run. both physically, mentally, and behaviorally There are many reasons for stress among 
students in higher education. For example, because students and parents have high hopes for academic 
performance. Therefore, one must strive to study in order to maintain a high GPA at all times as well as 
teaching methods in higher education institutions that are different from those in secondary schools. This 
academic article have a purpose To review factors related to stress among students.  From the literature 
review on Google Scholar and ThaiJo databases published from 2011-2021, 215 subjects were selected, 202 
subjects were excluded, leading to a literature review of 13 subjects. It was found that. Factors related to 
stress among students were personal factors which consisted of sex, age, faculty, personality, congenital 
disease, domicile, accommodation characteristics. monthly income income adequacy and marital status. 
Family factors consisted of the marital status of the parents. family relationship family occupation and family 
monthly income. Learning factors consisted of grade level, year of study. cumulative grade point average 
Building and facility environment teaching management and serving students and Social factors consisted 
of the relationship between students and friends. and the relationship between students and teachers 
Therefore, multidisciplinary teams should take into account such factors that are related to student stress. 
This can be used as a guideline for organizing activities or stress management processes of students in the 
future. 

 
Keywords : Stress, Student stress, Factors related to student stress 
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Factors Related to Student Stress: A Systematic Review 
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Abstract 

Stress is a mental state in which the body responds to suffering and pressure, with feelings of 
confusion and regret. when faced with an adverse event Stress can develop into serious health problems 
in the long run. both physically, mentally, and behaviorally There are many reasons for stress among 
students in higher education. For example, because students and parents have high hopes for academic 
performance. Therefore, one must strive to study in order to maintain a high GPA at all times as well as 
teaching methods in higher education institutions that are different from those in secondary schools. This 
academic article have a purpose To review factors related to stress among students.  From the literature 
review on Google Scholar and ThaiJo databases published from 2011-2021, 215 subjects were selected, 202 
subjects were excluded, leading to a literature review of 13 subjects. It was found that. Factors related to 
stress among students were personal factors which consisted of sex, age, faculty, personality, congenital 
disease, domicile, accommodation characteristics. monthly income income adequacy and marital status. 
Family factors consisted of the marital status of the parents. family relationship family occupation and family 
monthly income. Learning factors consisted of grade level, year of study. cumulative grade point average 
Building and facility environment teaching management and serving students and Social factors consisted 
of the relationship between students and friends. and the relationship between students and teachers 
Therefore, multidisciplinary teams should take into account such factors that are related to student stress. 
This can be used as a guideline for organizing activities or stress management processes of students in the 
future. 

 
Keywords : Stress, Student stress, Factors related to student stress 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน: 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

จอมขวัญ รัตนพิบลูย1* , ปุญญพัฒน ไชยเมล2 และสมเกียรติยศ วรเดช3 

 

บทคัดยอ 

โรคโควิด-19 เปนโรคติดตอที่เกิดจากไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ซึ่งเปนไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในป 1960 แตยังไม

ทราบแหลงที่มาอยางชัดเจนวามาจากที่ใด แตเปนไวรัสที่สามารถติดเชื้อไดทั้งในมนุษยและสัตว การแพรระบาดของโรคโควิด-

19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผูคน ซึ่งการแพรระบาดของไวรัสชนิดนี้มีความรุนแรง 

รวดเร็ว และขยายวงกวางไปทั่วโลก ทำใหตองดำเนินมาตรการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 บทความ

วิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 จากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 ไดแก ปจจัยลักษณะ

สวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได ปจจัยนำประกอบดวยความรู ทัศนคติ และ

การรับรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรนำปจจัยดังกลาวมาใชเปนแนวทางและสงเสริมพฤติกรรมการ

ปองกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน และเพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความรู และปองกันตนเองจาก

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ตอไป 

 

คำสำคัญ : โรคโควิด-19, พฤติกรรมการปองกันโรคโควดิ-19, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
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Factors Associated with Preventive Health Behavior of Covid-19 among Health 

Volunteers: Literature Review 

 

Chomkhwun Rattanapiboon1*, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattiyos Woradet3 

 

Abstract 

Covid-19 is transmission disease caused by Coronavirus. It was found in 1960, but unknown the 

resource of disease. It can be infected in human and animals. The outbreak of covid-19 affected to 

socioeconomic, society, politics and the way of life among people. The outbreak of covid-19 is rapid and 

severity and transmission worldwide. It could be determined the measures in order to prevent and 

surveillance of the outbreak of covid-19. This literature review was to review factors associated with 

preventive health behavior of covid-19 among health volunteers. The review showed that factors such as 

demographic factors including; sex, educational levels, marital status and income; and predisposing factors 

including: knowledge, attitude and perception on covid-19 were associated with preventive health behavior 

of covid-19 among health volunteers. Therefore, health professionals should concern those factors to be 

guideline and promote preventive health behavior of covid-19 among health volunteers and in order to 

promote the knowledge and prevent to covid-19 infection among people. 

 

Keywords : Covid-19, Preventive Health Behavior of Covid-19, Health Volunteers 
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Factors Associated with Preventive Health Behavior of Covid-19 among Health 

Volunteers: Literature Review 

 

Chomkhwun Rattanapiboon1*, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattiyos Woradet3 

 

Abstract 

Covid-19 is transmission disease caused by Coronavirus. It was found in 1960, but unknown the 

resource of disease. It can be infected in human and animals. The outbreak of covid-19 affected to 

socioeconomic, society, politics and the way of life among people. The outbreak of covid-19 is rapid and 

severity and transmission worldwide. It could be determined the measures in order to prevent and 

surveillance of the outbreak of covid-19. This literature review was to review factors associated with 

preventive health behavior of covid-19 among health volunteers. The review showed that factors such as 

demographic factors including; sex, educational levels, marital status and income; and predisposing factors 

including: knowledge, attitude and perception on covid-19 were associated with preventive health behavior 

of covid-19 among health volunteers. Therefore, health professionals should concern those factors to be 

guideline and promote preventive health behavior of covid-19 among health volunteers and in order to 

promote the knowledge and prevent to covid-19 infection among people. 

 

Keywords : Covid-19, Preventive Health Behavior of Covid-19, Health Volunteers 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง : การทบทวนวรรณกรรม 
 

กัญญ์ณัชชา รุ่งเรือง1*,สมเกียรติยศ วรเดช2 และปุญญพัฒน์ ไชยเมล์3 

 
บทคัดย่อ 

การทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง จากการทบทวนวรรณกรรมโดยการสืบค้นงานวิจัยในประเทศไทยและจากต่างประเทศ จากฐานข้อมูล
ต่าง ๆ ได้แก่ Google Scholar, Thaijo, Pubmed และเอกสารงานวิจัยที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ความสัมพันธ์กับเด็ก รายได้ของผู้ปกครอง 2) ปัจจัยน า ประกอบด้วย ความรู้ ทัศนคติ ความเช่ือ และการรับรู้ของผู้ปกครอง 
3) ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การเข้าถึงบริการทันตกรรม การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร และ       
4) ปัจจัยเสริม คือ การได้รับแรงสนับสนุน จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวบุคลากรทันตสาธารณสุขควรค านึงถึงปัจจัยดังกล่าว 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครองสามารถน ามาเป็นแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน       
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กของผู้ปกครอง โดยค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กที่เหมาะสมกับ
พ้ืนทีต่่อไป 
 
ค าส าคัญ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียน การทบทวนวรรณกรรม 
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Child’s Oral Health Care Behavior among parents: Literature Review 
 

Kannatcha Rungrueang1*, Somkiattiyos Woradet2 and Bhunyabhadh Chaiamay3 
 

The purpose of this literature review was to review factors associated with child’ s oral health behavior 
among parents. The research articles were reviewed in both national and international databases such as Google 
scholar, ThaiJo, PubMed and related research articles.  It found that factors associated with child’ s oral health 
behavior were 1) demographic characteristic factors including; sex, age, marital status, educational level, 
occupation, child’ s relationship, and parents’ income; 2) predisposing factors including; knowledge, attitude, 
belief and parents’ perception; 3) enabling factors including; oral health accessibility, beneficial food accessibility 
and receiving health information; and 4) reinforcing factors such as receiving supports.  Regarding the literature 
review, health personnel should concern those factors which associated with child’s oral health behavior among 
parents in order to be guideline of health promotion, protection and oral care in children. In addition, those 
factors should be concerned in an appropriate context of each area. 
 
Keywords : Oral Health Behavior, Parents, Preschool Children, Literature Review 
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Child’s Oral Health Care Behavior among parents: Literature Review 
 

Kannatcha Rungrueang1*, Somkiattiyos Woradet2 and Bhunyabhadh Chaiamay3 
 

The purpose of this literature review was to review factors associated with child’ s oral health behavior 
among parents. The research articles were reviewed in both national and international databases such as Google 
scholar, ThaiJo, PubMed and related research articles.  It found that factors associated with child’ s oral health 
behavior were 1) demographic characteristic factors including; sex, age, marital status, educational level, 
occupation, child’ s relationship, and parents’ income; 2) predisposing factors including; knowledge, attitude, 
belief and parents’ perception; 3) enabling factors including; oral health accessibility, beneficial food accessibility 
and receiving health information; and 4) reinforcing factors such as receiving supports.  Regarding the literature 
review, health personnel should concern those factors which associated with child’s oral health behavior among 
parents in order to be guideline of health promotion, protection and oral care in children. In addition, those 
factors should be concerned in an appropriate context of each area. 
 
Keywords : Oral Health Behavior, Parents, Preschool Children, Literature Review 

 
 

การวิเคราะห์อภิมาน: ความแตกต่างระหว่างเพศต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง: การวิเคราะห์อภิมาน 

 
มามะเพาซี สือแม1, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2 และสมเกยีรตยิศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศต่อการได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดช่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาจาก
บทความวิจัยที่เกี่ยงข้องในระดับชาติและนานาชาติจากฐานข้อมูล PubMed, Medline, Scopus, ThaiJo และบทความวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอภิมาน จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 17 
บทความ ซึ่งเป็นการศึกษาทางวิทยาการระบาดจำแนกเป็น Case control study, Cross-sectional study, Retrospective 
cohort study, และ Prospective study บทความวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาในกลุ ่มประเทศยุโรป (แคนาดา) เอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ (อิหร่าน) ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาราเบีย) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทยและสิงคโปร์) เอเชียตะวันออก (จีน) 
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง พบว่า เพศชายที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี มีโอกาสต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้ากว่า
เพศหญิงประมาณ 2.39 (OR = 2.39, 95% CI: 1.59 – 3.58) และเพศชายที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีโอกาสต่อการได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดล่าช้ากว่าเพศหญิง ประมาณ 4.40 เท่า (OR = 4.40, 95% CI: 3.07 – 6.31) โดยสรุปเพศชายที่มีอาการหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูงการได้รับยาละลายลิ่มเลือดช่าช้ากว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น 
บุคลากรทางการแพทย์ ควรพิจารณาปัจจัยด้านเพศของผู้ป่วยต่อการได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยกลุ่มอาการหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษา และเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ความพิการ และ
การเสียชีวิต ต่อไป 

 
คำสำคัญ: เพศ การได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้า กลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้า ST ยกสูง การวิเคราะห์

อภิมาน 
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Meta-Analysis : Gender Difference toward Delayed in Thrombolytic Medication among 
Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI): Meta-Analysis 

 
Mamaphoasee Suemae1, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattityos Woradet3 

 
Abstract 

The purpose of this systematic review was to determine the gender difference towards delayed in 
thrombolytic medication among patients with ST-segment elevation myocardial infarction. The research 
articles were reviewed in both national and international database including: PubMed, Medline, Scopus, 
ThaiJo and related research articles. The meta-analysis was used to analyze in this study. Of these, 17 
research articles were found which is epidemiological studies such as case control study, cross-sectional 
study, retrospective cohort study and prospective study. Those research articles were studies in Southwest 
Asia (Iran), Middle East (Saudi Arabia), Southeast Asia (Thailand and Singapore) and East Asia (China). Gender 
difference towards delayed in thrombolytic medication among patients with ST-segment elevation 
myocardial infarction was found. Male patients aged younger than 60  years were 2.39 time more likely to 
have delayed in thrombolytic medication (OR = 2.39 , 95%CI: 1.59-3.58)  and male patients aged greater 
than or equal to 60 years old were 4.40 times more likely to have delayed in thrombolytic medication (OR 
= 4.40, 95%CI: 3.07-6.31). In summary, male patients with ST-segment elevation myocardial infarction were 
associated with the delayed in thrombolytic medication, compared to females. Therefore, medical 
profession should consider the patients’ gender toward receiving thrombolytic medication among patients 
with ST-segment elevation myocardial infarction in order to reduce complication, disability and death. 

 
Keyword: Gender, Delayed in Thrombolytic Medication among Patients with ST-Segment Elevation  

Myocardial Infarction (STEMI): Meta-Analysis 
 

การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าใน 
ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 
ซูไวบะฮ์ อาบู1* , ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์2, สมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สืบค้นบทความวิจัยจากฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ThaiJo, Google scholar, 
PubMed, Science Direct และบทความวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วยบทความทางวิทยาการระบาดจำ นวน 15 บทความ 
ครอบคลุมการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก ยุโรป อเมริกาเหนือ และตะวันออก
กลาง จากการทบทวนจำแนกปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคล 2) ปัจจัยด้านประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม และ 4) ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ อภิมาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ (OR = 0.76, 95%CI: 0.71–0.82) อายุ (OR = 1.52, 95%CI: 1.41–
1.64) โรคความดันโลหิตสูง (OR = 1.15, 95%CI: 1.08-1.23) โรคเบาหวาน (OR = 1.26, 95%CI: 1.16-1.36) การสูบบุหรี่ (OR = 
0.88, 95%CI: 0.82-0.95) ระดับการศึกษา (OR = 0.73, 95%CI: 0.61-0.87) วิธีการเดินทาง (OR = 0.61, 95%C: 0.50-0.74) 
และช่วงเวลาเกิดอาการ (OR: 0.70, 95% CI: 0.48-1.00) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังน้ัน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าว
เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษา และลดความเสียหายของกล้ามเน้ือหัวใจ ความพิการและเสียชีวิตได้ 
 
ความสำคัญ : โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, การเข้ารับการรักษาล่าช้า, การวิเคราะห์อภิมาน 
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Meta-Analysis : Gender Difference toward Delayed in Thrombolytic Medication among 
Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI): Meta-Analysis 

 
Mamaphoasee Suemae1, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattityos Woradet3 

 
Abstract 

The purpose of this systematic review was to determine the gender difference towards delayed in 
thrombolytic medication among patients with ST-segment elevation myocardial infarction. The research 
articles were reviewed in both national and international database including: PubMed, Medline, Scopus, 
ThaiJo and related research articles. The meta-analysis was used to analyze in this study. Of these, 17 
research articles were found which is epidemiological studies such as case control study, cross-sectional 
study, retrospective cohort study and prospective study. Those research articles were studies in Southwest 
Asia (Iran), Middle East (Saudi Arabia), Southeast Asia (Thailand and Singapore) and East Asia (China). Gender 
difference towards delayed in thrombolytic medication among patients with ST-segment elevation 
myocardial infarction was found. Male patients aged younger than 60  years were 2.39 time more likely to 
have delayed in thrombolytic medication (OR = 2.39 , 95%CI: 1.59-3.58)  and male patients aged greater 
than or equal to 60 years old were 4.40 times more likely to have delayed in thrombolytic medication (OR 
= 4.40, 95%CI: 3.07-6.31). In summary, male patients with ST-segment elevation myocardial infarction were 
associated with the delayed in thrombolytic medication, compared to females. Therefore, medical 
profession should consider the patients’ gender toward receiving thrombolytic medication among patients 
with ST-segment elevation myocardial infarction in order to reduce complication, disability and death. 

 
Keyword: Gender, Delayed in Thrombolytic Medication among Patients with ST-Segment Elevation  

Myocardial Infarction (STEMI): Meta-Analysis 
 

การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าใน 
ผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

 
ซูไวบะฮ์ อาบู1* , ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์2, สมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สืบค้นบทความวิจัยจากฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ThaiJo, Google scholar, 
PubMed, Science Direct และบทความวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วยบทความทางวิทยาการระบาดจำ นวน 15 บทความ 
ครอบคลุมการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก ยุโรป อเมริกาเหนือ และตะวันออก
กลาง จากการทบทวนจำแนกปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าออกเป็น 4 กลุ่มปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านลักษณะส่วน
บุคคล 2) ปัจจัยด้านประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรม และ 4) ปัจจัยด้านครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ อภิมาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศ (OR = 0.76, 95%CI: 0.71–0.82) อายุ (OR = 1.52, 95%CI: 1.41–
1.64) โรคความดันโลหิตสูง (OR = 1.15, 95%CI: 1.08-1.23) โรคเบาหวาน (OR = 1.26, 95%CI: 1.16-1.36) การสูบบุหรี่ (OR = 
0.88, 95%CI: 0.82-0.95) ระดับการศึกษา (OR = 0.73, 95%CI: 0.61-0.87) วิธีการเดินทาง (OR = 0.61, 95%C: 0.50-0.74) 
และช่วงเวลาเกิดอาการ (OR: 0.70, 95% CI: 0.48-1.00) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารับการรักษาล่าช้าในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังน้ัน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าว
เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษา และลดความเสียหายของกล้ามเน้ือหัวใจ ความพิการและเสียชีวิตได้ 
 
ความสำคัญ : โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, การเข้ารับการรักษาล่าช้า, การวิเคราะห์อภิมาน 
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Meta-Analysis on Factors Associated with Delayed Onset to Service among Patients with 
Acute Coronary Syndrome 

 
Suwaibah Arboo1*, Bhunyabhadh Chaiamay2, Somkiattiyos Woradet3 

 
Abstract 

The purpose of this meta-analysis was to investigate factor associated with delayed onset to service 
among patients with acute coronary syndrome. The research articles were searched in both national and 
international databases including: ThaiJo, Google scholar, Pubmed, Science Direct and related search articles. 
Of this, 15 epidemiological study articles were found covering the study in Southeast Asia, East Asia, West Asia, 
Europe, North America and Middle East. This article divided the factors into 4 categories such: 1) demographic 
characteristic factors, 2) previous history of illness, 3) health behavior factors and 4) family, socioeconomic 
factors. The results of meta-analysis showed that sex (OR = 0.76, 95%CI: 0.71–0.82), age (OR = 1.52, 95%CI: 1.41–
1.64), hypertension (OR = 1.15, 95%CI: 1.08-1.23), diabetes, (OR = 1.26, 95%CI: 1.16-1.36), smoking (OR = 0.88, 
95%CI: 0.82-0.95), education levels (OR = 0.73, 95%CI: 0.61-0.87), route of transportation (OR = 0.61, 95%C: 0.50-
0.74) and timing onset of illness ( OR: 0.70, 95% CI: 0.48-1.00) were associated with delayed onset to service 
among patients with acute coronary syndrome. Therefore, medical and public health professions should 
concern those factors in the guideline of curative and in order to reduce the cardiac muscle damage, disability 
and death. 
 
Keywords : Acute coronary syndrome, Delayed onset to service, Meta-Analysis 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง: การทบทวนวรรณกรรม 
 

จันทราวรรณ แก้วดุก1*, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์2 และสมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ผู้สูงอายุมากกว่า
ครึ่งหนึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และเป็นสาเหตุหลักที่นำมาสู่การสูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน 
นำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองระยะยาวโดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของผู ้ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ ่งพิง ได้แก่ 1) ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ประสบการณ์ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จำนวนปีของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2) ปัจจัยนำ ประกอบด้วย ความรู้
ของผู ้ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง และทัศนคติของผู ้ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพ่ึ งพิง 3) ปัจจัยเสริม 
ประกอบด้วย การสนับสนุนจากครอบครัว ความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัว การยอมรับจากชุมชน  การติดตามงานจาก
เจ้าหน้าท่ี การสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีและองค์กรในชุมชน 4) ปัจจัยเอ้ือ ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ การฝึกอบรม 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน การได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังน้ัน ควรคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์ต่อ
สมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ต่อไป 
 
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง, ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง, สมรรถนะ 
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Factor Associated with Competency of Caregivers Taking Care Dependency Older 
Persons: Literature Review 

 
Chanthrawan Kaewduk1*, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattiyos Woradet3 

 
Abstract 

Older Persons is an age of physiological change rapidly and susceptibility to diseases. Half of older 
persons  has non-communicable diseases and cause of losing daily activities resulting to incurable disability 
which they need to long term care by care givers of dependency older persons , who were trained in ageing 
care. The purpose of this article was to review factors associated with competency of care givers taking care 
dependency older persons . This article showed factors associated with the competency of care givers taking 
care dependency older persons including; 1) demographic characteristics consisted of sex, age religious, 
income, occupation, education level, timing of caring dependency older persons , experience of caring and 
number of year of being health volunteers; 2) predisposing factors consisted of knowledge givers and 
attitude of care givers; 3) reinforcing factors consisted of family support, family corroboration, community 
acceptance, monitoring of staff, and staff and community organization supports; 4) enabling factors consisted 
of materials and tools, training, working environment, income, receiving information. Therefore, those factors 
need to be concerns which associated with competency of care givers taking care dependency older persons  
in order to be guideline of improvement the competency and working among care givers efficiently. 

Keywords: Dependency Older Persons, Caregivers Taking Care Dependency Older Persons, Competency 
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Factor Associated with Competency of Caregivers Taking Care Dependency Older 
Persons: Literature Review 

 
Chanthrawan Kaewduk1*, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattiyos Woradet3 

 
Abstract 

Older Persons is an age of physiological change rapidly and susceptibility to diseases. Half of older 
persons  has non-communicable diseases and cause of losing daily activities resulting to incurable disability 
which they need to long term care by care givers of dependency older persons , who were trained in ageing 
care. The purpose of this article was to review factors associated with competency of care givers taking care 
dependency older persons . This article showed factors associated with the competency of care givers taking 
care dependency older persons including; 1) demographic characteristics consisted of sex, age religious, 
income, occupation, education level, timing of caring dependency older persons , experience of caring and 
number of year of being health volunteers; 2) predisposing factors consisted of knowledge givers and 
attitude of care givers; 3) reinforcing factors consisted of family support, family corroboration, community 
acceptance, monitoring of staff, and staff and community organization supports; 4) enabling factors consisted 
of materials and tools, training, working environment, income, receiving information. Therefore, those factors 
need to be concerns which associated with competency of care givers taking care dependency older persons  
in order to be guideline of improvement the competency and working among care givers efficiently. 

Keywords: Dependency Older Persons, Caregivers Taking Care Dependency Older Persons, Competency 

 

 

คุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรสาธารณสุขไทย: การทบทวนวรรณกรรม 
ศราวุฒิ ภุมริน1* ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2์ และสมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ เพื่อทบทวนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคลากรสาธารณสุข การศึกษาครั้งนี้ เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการทบทวนบทความวิจัยที่เกี่ยว
ของในประเทศไทย จากฐานข้อมูล Google Scholar และ ThaiJo ที่ได้รับการเผยแพร่ตพีิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2564 พบว่ามี
บทความวิจัยที่ทำการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรสาธารณสุขไทย จำนวน 20 บทความ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธท์ี่มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขไทย ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะทางประชากร ประกอบด้วย อายุ 
ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน และโรคประจำตัว ปัจจัยด้านคุณลักษณะงาน ประกอบด้วย ความหลากหลายของงาน 
ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความสำคัญของงาน อิสระในการปฏิบัติงาน และโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านบรรยากาศ
องค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ ความอบอุ่น การให้รางวัล ความขัดแย้ง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร การยอมรับความเสี่ยงในงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และการสนับสนุนการทำงาน และปัจจัยด้านความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขควรคำนึงถึงปัจจั ยดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
สาธารณสุขไทย ต่อไป 
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Quality of Work Life of Thai Health Personnel: A Systematic Review 
Sarawut Pumrin1* Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattiyos Woradet3 

 
Abstract 

The purpose of this systematic review was to review the factors relate to quality of work life of Thai 
health personnel. This systematic review search in Thailand research article from the database in Google Scholar 
and ThaiJo been published during 2011 to 2021. It was found 20 research articles by factor related to quality 
of work life of Thai health personnel is demographic characteristic factor consisted of age, work experience, 
position salary and congenital disease; job characteristic factors consisted skill variety, task Identity, task 
significance, autonomy of work, feedback of work; Organizational Climate factors consisted structure, individual 
responsibility, warmth, support, reward and punishment, conflict and tolerance for conflict, performance 
standard, organizational identity and loyalty and risk taking include factors related to the organizational 
commitment. Therefore, the executive under the Ministry of Public Health should consider factors related to 
quality of work life of Thai health personnel for use guideline for planning to improve the quality of work life 
of Thai health personnel. 
 

ความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
 

ฐิติมา ทองสังข1์, ปุญญพัฒน์ ไชยเมล2์ และสมเกียรติยศ วรเดช3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการใช้เครื่องสำอาง โดยการทบทวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน จำนวน 1,229 บทความ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
จากฐานข้อมูล PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo และบทความอื่นๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีบทความวิจัยที่มีการ
รายงานความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง จำนวน 20 บทความ จาก 3 ฐานข้อมูล (PubMed จำนวน 14 
เรื่อง, ThaiJo จำนวน 1 เรื่อง และ Google scholar จำนวน 5 เรื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2564 จาก 9 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี 
จีน บราซิล เนปาล เกาหลีใต้ เอธิโอเปีย อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย นอกจากน้ีมีบทความวิจัยที่รายงานถึงเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่ชนิดไม่รุนแรง จำนวน 16 บทความ ซึ่งมีความชุกอยู่ระหว่างร้อยละ 16.93 - 61.18 
และส่วนใหญ่มีอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เป็นสิว คัน มีผื่นแพ้ รวมถึงมีบทความวิจัยที่แสดงถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
เครื่องสำอางชนิดรุนแรง จำนวน 4 บทความ ซึ่งมีความชุกอยู่ระหว่างร้อยละ 26.43 - 95.31 และส่วนใหญ่มีอาการไม่พึงประสงค์ 
ได้แก่ ผิวหนังอักเสบ นอกจากนี้บทความวิจัยส่วนใหญ่พบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางในกลุ่มวัยรุ่น (14 
บทความ) จาก 6 ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย เนปาล ซาอุดิอาระเบีย อิตาลี เกาหลีใต้ และประเทศไทย ดังนั้น สรุปได้ว่าความชุก
ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามยังคงต้องให้ความสำคัญในการเฝ้า
ระวัง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางมากที่สุด  

 
คำสำคัญ : ความชุก เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ เครื่องสำอาง การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ 
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Quality of Work Life of Thai Health Personnel: A Systematic Review 
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Abstract 

The purpose of this systematic review was to review the factors relate to quality of work life of Thai 
health personnel. This systematic review search in Thailand research article from the database in Google Scholar 
and ThaiJo been published during 2011 to 2021. It was found 20 research articles by factor related to quality 
of work life of Thai health personnel is demographic characteristic factor consisted of age, work experience, 
position salary and congenital disease; job characteristic factors consisted skill variety, task Identity, task 
significance, autonomy of work, feedback of work; Organizational Climate factors consisted structure, individual 
responsibility, warmth, support, reward and punishment, conflict and tolerance for conflict, performance 
standard, organizational identity and loyalty and risk taking include factors related to the organizational 
commitment. Therefore, the executive under the Ministry of Public Health should consider factors related to 
quality of work life of Thai health personnel for use guideline for planning to improve the quality of work life 
of Thai health personnel. 
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จากการใช้เครื่องสำอาง โดยการทบทวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน จำนวน 1,229 บทความ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
จากฐานข้อมูล PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo และบทความอื่นๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีบทความวิจัยที่มีการ
รายงานความชุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง จำนวน 20 บทความ จาก 3 ฐานข้อมูล (PubMed จำนวน 14 
เรื่อง, ThaiJo จำนวน 1 เรื่อง และ Google scholar จำนวน 5 เรื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2564 จาก 9 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี 
จีน บราซิล เนปาล เกาหลีใต้ เอธิโอเปีย อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย และประเทศไทย นอกจากน้ีมีบทความวิจัยที่รายงานถึงเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางส่วนใหญ่ชนิดไม่รุนแรง จำนวน 16 บทความ ซึ่งมีความชุกอยู่ระหว่างร้อยละ 16.93 - 61.18 
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Prevalence of Cosmetic Adverse Events: A Systematic Review 
 

Thitima Tongsang1, Bhunyabhadh Chaimay2 and Somkiattityos Woradet3 

 
Abstract 

This systematic review searched; the purpose was to review the prevalence of cosmetic adverse events 
from relevant 1,229 research articles both nationally and internationally from PubMed, Scopus, Embase, ThaiJo, 
and others. There were 20 reported cosmetic adverse events (14 PubMed, 1 ThaiJo, and 5 Google scholar) from 
2006 to 2021 in nine countries, as follows: Italy, China, Brazil, Nepal, South Korea, Ethiopia, India, Saudi Arabia, 
and Thailand. In addition, there were 16 research articles, the prevalence of non-severity cosmetic adverse 
events ranged from 16.93 to 61.18 percent, with the majority of them having adverse reactions such as acne, 
itching, or allergic rashes. The articles reported that the prevalence of the severity of cosmetic adverse events 
ranged from 26.43 to 95.31 percent, and the major symptom of cosmetic adverse events was dermatitis. 
Including a research article appeals, there were 14 research articles from six countries, as follows: Ethiopia, 
Nepal, Saudi Arabia, Italy, South Korea, and Thailand. There were reported cosmetic adverse events in 
adolescents. In summary, the prevalence of non-severity of cosmetic adverse events is high. However, the 
surveillance of cosmetic adverse events should be given importance, in particular for adolescents who are at 
high risk of cosmetic adverse events. 
 
Keywords : Prevalence, Adverse event, Cosmetics,  Systematic Review 
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การพัฒนาคุณภาพน ้าประปาครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
สิทธิชัย ใจขาน1* สุภาณี จันทรศ์ิร2ิ สมเจตน์ ทองด ารงธรรม3 และ นฏักร สุขเสริม4 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจสภาพปัญหาน้ าประปาชุมชน 2) ทดสอบผลการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาด้วยเครื่องกรองน้ าแบบสามตอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของโครงการพัฒนาคุณภาพน้ าประปาในครัวเรือน        
ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการศกึษาเชิงส ารวจกับการพัฒนาแบบมีสว่นรว่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย ผู้น าชุมชน คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน และตัวแทนครัวเรือนผู้ใช้น้ า แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ 1) ระยะส ารวจปัญหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 2) การพัฒนาเครื่องกรองน้ าแบบสามตอนและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และ 3) การติดตามและประเมินผลโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัด
คุณภาพน้ าภาคสนาม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีปัญหาคุณภาพน้ าด้าน
กายภาพ ได้แก่ ความขุ่น ของแข็งเจือปน สี และกลิ่น จึงได้คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ 10 หลังคาเรือน ในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าด้วยเครื่องกรองน้ าที่มีไส้กรอง ได้แก่ พอลิโพรไพลีน เรซิน และ ถ่านกัมมันต์ ผลของการด าเนินโครงการท าให้คุณภาพน้ า
ทางกายภาพของทุกครัวเรือนดีขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย และความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด (4.48 ± 0.14 คะแนน) 
 
ค้าส้าคัญ: คุณภาพน้ าประปา เครือ่งกรองน้ า ไส้กรองน้ า การมสี่วนร่วมของชุมชน 
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Househole Water Supply Quality Improvement through Community Participation in 
Chongmek Market, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province 

Sitthichai chaikhan1*, Supanee Junsiri2, Somjate Thongdamrongtham3 and Nattakon Sukserm4 

 
ABSTRACT 

 This study aimed to survey the condition of the community water supply problem, test the results 
of improving tap water quality with a three-stage water filter and study the satisfaction of the water quality 
improvement project, Chong Mek Sub-district, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province. A study 
designed between exploratory study and participative development. Stakeholders are community leaders, 
village water supply committees, and water users. The study has 3 phases such as 1) the problem survey 
and the target group selection phase, 2) the development of three-stage water purifiers and workshops, and 
3) project monitoring and evaluation between September-December 2021. The tools used include water 
quality monitoring equipment and a satisfaction questionnaire. The study results revealed that the 
community had physical water quality problems such as turbidity, solid impurities, color, and odor. The 
selection of 10 households to improve water quality by water purifiers (propylene, resin, and activated 
carbon). The results of the project implementation were: all households had better physical water quality 
according to the 2010 Potable Water Quality Criteria of the Department of Health, and satisfaction was at 
the highest level (4.48 ± 0.14 points). 
 
Keywords: Water supply quality, Water purifier, Water filter, Community Participation 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื่องสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
วันวิสา  วงสาสนธ1์* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียน               
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพัทยา 7          
(บ้านหนองพังแค) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื่อง สารละลาย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  3) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( 5E) ร่วมกับ                
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า      
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 มีประสิทธิภาพ 80.89/81.11 ซึ ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียน          
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง 
สารละลาย มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียน     
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้       
ในชุมชน เรื่องสารละลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E), แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
1 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   
1 Expert level Teachers Muang Pattaya School 7 (Ban Nong Phang Khae), Bang Lamung District Chonburi 
*Corresponding author: Tel.:  063-1582426  E-mail address: wanwisa_wista1@hotmail.com 
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The Development of a Learning Packages Activity in Line of 
The Development of a Learning Packages Activity in Line of 

Inquiry Learning Cycle with Learning Resources in the Community Entitle “Solution”   
for Mathayomsuksa 2 Students 

 
Wanwisa Wongsasan1* 

 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to create and study the effectiveness of a learning package activities 
in the line of inquiry learning cycle with learning resources in the community entitle “solution” for students 
in Mathayomsuksa 2 students 2) to compare the students' learning achievement between before and after 
learning by using a learning package activities in the line of inquiry learning cycle with learning resources in 
the community entitle “solution” for Mathayomsuksa 2 students and 3) to study the students' satisfaction 
toward a learning package activities in the line of inquiry learning cycle with learning resources in the 
community entitle “solution” for Mathayomsuksa 2 students. The sample consisted of 36 of Muang Pattaya 
7 School (Ban Nong Phang Khae), during the first semester the academic year 2020 during the first semester 
the academic year 2020 Bang Lamung District, Chon Buri Province, Using Cluster Random Sampling Method. 
The research tools were 1) Learning Activity packages in the topic of “solution” 2) an achievement test on 
the subject of a solution 3) a satisfaction questionnaire of learning packages, The statistic foe data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and dependent sample t-test. The results of the study as 
summarized as follows: 1) a leaning package activities in line inquiry learning cycle with learning resources 
in the community entitle “solution” for Mattayomsuksa 2 students has a efficiency 82.02/83.11 2) The 
learning achievement of the students who studied with the Science Learning packages titled Solving 
Problems by Using the Inquiry – Based Learning (5E) with learning resources in the community, After learn 
is higher than before statistically significant at the .05 level and 3) the students who studied with the 
Learning Packages Activity in Line of Inquiry Learning Cycle with Learning Resources in the Community 
Entitle “Solution”, overall satisfaction at the highest level  
 
Keywords : Learning Packages, Inquiry Learning Cycle, Learning Resources in the Community  
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วันวิสา  วงสาสนธ1์* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน เรื ่อง สารละลาย สำหรับนักเรียน               
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ตาม
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองพัทยา 7          
(บ้านหนองพังแค) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
เรื่อง สารละลาย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  3) แบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( 5E) ร่วมกับ                
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า      
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 มีประสิทธิภาพ 80.89/81.11 ซึ ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียน          
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง 
สารละลาย มีคะแนนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียน     
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแหล่งเรียนรู้       
ในชุมชน เรื่องสารละลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E), แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
1 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) อำเภอบางละมงุ จังหวัดชลบุรี   
1 Expert level Teachers Muang Pattaya School 7 (Ban Nong Phang Khae), Bang Lamung District Chonburi 
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Development of Academic Administration Model for Enhancing Learning Achievement 
 at Chiang Rai Municipality School 7 Fang Min, Chiang Rai Province 

 
Pongpan Pintasaen1* 

 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the basic data for model development, 2) to develop  

a model, 3) to study the effect of using the model, and 4) to assess the satisfaction of those involved with  
the model.  The sampling group used in this research according to the methodology consisted of: Phase 1 was about 
fundamental study with 6 Chiang Rai Municipality School directors as the sampling group. Phase 2 was a model 
development, which included 5 experts who were set as the sampling group to check the validity and conformity of 
the model. Another sampling group was acquired through cluster random sampling consisting; 6 Chiang Rai 
Municipality School directors, 10 school deputy directors, and 180 municipal teachers who were set to check for the 
feasibility and utilization of the model. Phrase 3 was the model experiment and Phase 4 was the model assessment.  
It was through purposive sampling from Chiang Rai Municipality School directors, school deputy directors, teachers, 
and primary school students in grade 3 – 6. The research instruments were data analysis form, opinion questionnaire, 
record form and satisfaction questionnaire. Data were analyzed through statistics including the percentage, mean and 
standard deviation (SD.). Analysis of Difference was analyzed using t-test and Content Analysis. The results of the 
research were found as following: 1) the results of fundamental study revealed that the students could create 
their own characteristics and learning skills necessary in the 21st century. Students of all grades had got an 
increase in academic achievement over 50 percentage. School curriculum is planned and designed 
accordingly with social landscape. An academic administration was focused on creating a school of learning 
with the participation of all sectors for sustainable development and build educational networks in order to 
develop the school to achieve academic excellence and to be recognized internationally. 2) The developed 
model consists of 4 components of academic administration as following; 1. A quality development towards 
learning goals, 2. A determination of the organizational structure of learning, 3. The teaching practices for 
learning outcomes and 4. The examination of learning outcomes. The results of the suitability check showed 
that the overall model was appropriated and the utilization was at the highest level. 3) After using the model, 
it was found that the students' learning achievement was significantly higher than before with statistical level 
resulted at .05. 4) The participants were satisfied in the overall pattern processes at a high level. 

 
Keywords : Administration Model, Academic Administration, Enhancing Learning Achievement 
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โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

 
ผ่องพรรณ  ปินตาแสน1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 2) พัฒนารูปแบบ 3) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบ 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่มีต่อรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนของการวิจัย 
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  
6 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้องของรูปแบบ  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบ  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 6 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 10 คน และพนักงานครูเทศบาล 180 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบและ
ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบ โดย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล  และนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็น แบบบันทึกข้อมูล  
และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่าง  
โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนได้พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 มากขึ้น มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม บริหารงานวิชาการโดยสร้างโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การก าห นด
โครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการสอนเพื่อผลของการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม เป็นไปได้ของรูปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์  
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 3) หลังการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อกระบวนการของรูปแบบโดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร, การบริหารงานวิชาการ, ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Development of Academic Administration Model for Enhancing Learning Achievement 
 at Chiang Rai Municipality School 7 Fang Min, Chiang Rai Province 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the basic data for model development, 2) to develop  

a model, 3) to study the effect of using the model, and 4) to assess the satisfaction of those involved with  
the model.  The sampling group used in this research according to the methodology consisted of: Phase 1 was about 
fundamental study with 6 Chiang Rai Municipality School directors as the sampling group. Phase 2 was a model 
development, which included 5 experts who were set as the sampling group to check the validity and conformity of 
the model. Another sampling group was acquired through cluster random sampling consisting; 6 Chiang Rai 
Municipality School directors, 10 school deputy directors, and 180 municipal teachers who were set to check for the 
feasibility and utilization of the model. Phrase 3 was the model experiment and Phase 4 was the model assessment.  
It was through purposive sampling from Chiang Rai Municipality School directors, school deputy directors, teachers, 
and primary school students in grade 3 – 6. The research instruments were data analysis form, opinion questionnaire, 
record form and satisfaction questionnaire. Data were analyzed through statistics including the percentage, mean and 
standard deviation (SD.). Analysis of Difference was analyzed using t-test and Content Analysis. The results of the 
research were found as following: 1) the results of fundamental study revealed that the students could create 
their own characteristics and learning skills necessary in the 21st century. Students of all grades had got an 
increase in academic achievement over 50 percentage. School curriculum is planned and designed 
accordingly with social landscape. An academic administration was focused on creating a school of learning 
with the participation of all sectors for sustainable development and build educational networks in order to 
develop the school to achieve academic excellence and to be recognized internationally. 2) The developed 
model consists of 4 components of academic administration as following; 1. A quality development towards 
learning goals, 2. A determination of the organizational structure of learning, 3. The teaching practices for 
learning outcomes and 4. The examination of learning outcomes. The results of the suitability check showed 
that the overall model was appropriated and the utilization was at the highest level. 3) After using the model, 
it was found that the students' learning achievement was significantly higher than before with statistical level 
resulted at .05. 4) The participants were satisfied in the overall pattern processes at a high level. 
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โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย 

 
ผ่องพรรณ  ปินตาแสน1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ 2) พัฒนารูปแบบ 3) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบ 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีมีต่อรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยตามข้ันตอนของการวิจัย 
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้  คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  
6 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความสอดคล้องของรูปแบบ  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบ  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 6 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 10 คน และพนักงานครูเทศบาล 180 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบและ
ระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบ โดย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล  และนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็น แบบบันทึกข้อมูล  
และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่าง  
โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนได้พัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 มากขึ้น มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม บริหารงานวิชาการโดยสร้างโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการ 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 การก าห นด
โครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 3 การปฏิบัติการสอนเพื่อผลของการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 4 การตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม เป็นไปได้ของรูปแบบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์  
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 3) หลังการใช้รูปแบบ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจต่อกระบวนการของรูปแบบโดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร, การบริหารงานวิชาการ, ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน 

ศุภณัฐ กลิ่นถือศลิ1* 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานโดยประยุกตใชเทคโนโลย ี     
เพื่อดําเนินการวิจัย โดยเริ่มจากศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหางานวิจัยน้ีผานประสบการณจากผูใช (User 
Experience) รวมกับการสืบคนงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชคัดเลือกเครื่องมือ  ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความตองการของ
ผูใชอยางแทจริง โดยทําการทดลองใชแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมากับกลุมตัวอยางของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งเกา และใหม รวมถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจํานวน 45 คน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยเริ่มศึกษาจากปญหาที่ผานมาของการกระบวนการทํางานในปจุบันของการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝกงาน รวมกับการสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเลือกและสรางเครื่องมือในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ศึกษา
กระบวนการและวิเคราะหปญหา  2) ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการแกไขปญหา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงาน
แอปพลิเคชันที่เปนกลุมตัวอยาง วัดผลการแสดงความรูสึกความคิดเห็น และพฤติกรรมที่มีผลหลังจากการทดลองใชงานแอป
พลิเคชัน รวมถึงประสทิธิภาพดานระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนที่ใชงานแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงผลขอมูลตาง ๆ ซึ่งแตละขอมี
ลักษณะเปนความหมายทีเ่ปนลาํดับ แสดงระดับพฤติกรรม ตั้งแตระดับสงูสุดคือ 5 ไปถึงต่ําสุด ไดแก มากที่สุด มาก  ปานกลาง 
นอย และ  นอยที่สุด เพ่ือนําผลมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ และมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือบริการอ่ืนเพิ่มเติมในอนาคต 
 ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชแอปพลิเคชัน ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานชวยเพิ่มชองทางการ      
สงเอกสารและการติดตามสถานะตาง ๆ พรอมทั้งสรางประสปการณท่ีดีในการใหบริการโดยมีคะแนนความพึงพอใจจาก
ผูใชงานเฉลี่ย 4.24 – 4.77 คะแนน 

 
คําสําคัญ  :....การพัฒนาแอปพลิเคชัน   การแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานเทคนิค 

__________________________ 
 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ 10800 
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Application Development for Internship Exchange 

Supanut Klinthuesil1* 

Abstract 

 The aim of the research is to create a mobile application for the exchange of internship students 
utilizing technology. Starting with an evaluation of the background and importance of this research 
problem through user experience, along with searching for related research, an effective instrument that is 
actually fit for the user's demands is selected, by evaluating satisfaction of 45 previous and present 
students who participated in the exchange program, as well as staff members. This research is an 
experimental research. (Experimental Research) by starting from the past problems of the current working 
process of the exchange of interns together with searching for related research to select and create tools 
for this research, namely 1) process study and problem analysis 2) design tools used to solve problems    
3) app user satisfaction questionnaire Sample case Measure the effect of expressing opinions. and 
behavior in effect after the application trial Including the performance of the working time in the process 
of using the application. which displays various information, each of which has a sequential meaning show 
behavior level From the highest level of 5 to the lowest, i.e. most, high, moderate, low, and least to bring 
the results to mean satisfaction. And come to develop better or additional services in the future. The 
results showed that applying the application to the internship exchange process improves document 
submission and status tracking channels, and creates a positive service experience with an average user 
satisfaction score of 4.24-4.77 

 
Keywords : Application Development,  IAESTE Thailand 

__________________________ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงาน 

ศุภณัฐ กลิ่นถือศลิ1* 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานโดยประยุกตใชเทคโนโลย ี     
เพ่ือดําเนินการวิจัย โดยเริ่มจากศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหางานวิจัยน้ีผานประสบการณจากผูใช (User 
Experience) รวมกับการสืบคนงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชคัดเลือกเครื่องมือ  ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความตองการของ
ผูใชอยางแทจริง โดยทําการทดลองใชแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมากับกลุมตัวอยางของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งเกา และใหม รวมถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจํานวน 45 คน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยเริ่มศึกษาจากปญหาที่ผานมาของการกระบวนการทํางานในปจุบันของการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝกงาน รวมกับการสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเลือกและสรางเครื่องมือในการทําวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ศึกษา
กระบวนการและวิเคราะหปญหา  2) ออกแบบเครื่องมือที่ใชในการแกไขปญหา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงาน
แอปพลิเคชันที่เปนกลุมตัวอยาง วัดผลการแสดงความรูสึกความคิดเห็น และพฤติกรรมที่มีผลหลังจากการทดลองใชงานแอป
พลิเคชัน รวมถึงประสทิธิภาพดานระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนที่ใชงานแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงผลขอมูลตาง ๆ ซึ่งแตละขอมี
ลักษณะเปนความหมายทีเ่ปนลาํดับ แสดงระดับพฤติกรรม ตั้งแตระดับสงูสุดคือ 5 ไปถึงต่ําสุด ไดแก มากที่สุด มาก  ปานกลาง 
นอย และ  นอยที่สุด เพ่ือนําผลมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ และมาพัฒนาใหดีขึ้นหรือบริการอ่ืนเพิ่มเติมในอนาคต 
 ผลการวิจัยพบวาการประยุกตใชแอปพลิเคชัน ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกงานชวยเพิ่มชองทางการ      
สงเอกสารและการติดตามสถานะตาง ๆ พรอมทั้งสรางประสปการณท่ีดีในการใหบริการโดยมีคะแนนความพึงพอใจจาก
ผูใชงานเฉลี่ย 4.24 – 4.77 คะแนน 

 
คําสําคัญ  :....การพัฒนาแอปพลิเคชัน   การแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝกงานดานเทคนิค 

__________________________ 
 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพ 10800 
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การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส 
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
นัฐพล หัสนี¹*  สุดาพร ทองสวัสด์ิ² 

 
บทคัดย่อ 

การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ
โรงเรียนขยายโอกาส เน่ืองจากโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนที่มีความแตกต่างกันต้ังแต่อายุ พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการสำเร็ จการศึกษาของนักเรียน   
ดังนั้นในงานวิจัยจึงศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษา
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต        
2) เปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน         
การทำงานและขนาดโรงเรียน ในส่วนของวิธีการศึกษาเริ่มจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 205 คน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .986 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Google Form สถิติที่ใช้ คือ    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) ครูที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไมแ่ตกต่างกัน 4) ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05 5) ครูที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  
คำสำคัญ : การบริหาร, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา  90110 
²ดร., หลักสูตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา  90110 
¹Mr., Master of Education Program, Hatyai University, Songkhla, 90110, Thailand  
²Dr., Master of Education Program in Educational Administration, Hatyai University, Songkhla, 90110, 
Thailand 
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The Student Support System Administration of Opportunity Expansion Schools Under 
the Phuket Primary Educational Service Area Office 

 
Nuttapon Hassanee¹*  Sudaporn Thongsawat ² 

 
Abstract 

Administering the student support system is an important process in helping students especially 
expansion schools as there were students who differ in age, development, physical, mental, emotional and 
social including economic status may affect learning behavior and graduation of the students. Therefore, 
this research studies the administration of student support system. The objectives were 1) study the 
administration of the school's student support system of expansion schools under the Phuket Primary 
Educational Service Area Office, 2) compare the school’s administrations of the student support system 
classified by gender, educational background, work experience and school sizes. For the study method, 
starting from determining the sample size, i.e. teachers who work in expansion schools consisted of 205 
students used a stratified random sampling method. The tool used was a questionnaire with the confidence 
value of .986. The information was collected using Google Form. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, T test, One-way analysis of variance (One-Way ANOVA), and double mean difference 
test. By Scheffe's method, the research’s results found that 1) the overall and individual aspects of the 
administration of the student support system of expansion schools were at a high level, 2) teachers with 
different gender had no different opinions, 3) teachers with different educational backgrounds had no 
different opinions. 4) teachers with different working experiences had different opinions of .05 statistically, 
and 5) teachers who belong to schools with different school sizes had no different opinions. 
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บทคัดย่อ 

การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ
โรงเรียนขยายโอกาส เน่ืองจากโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนที่มีความแตกต่างกันต้ังแต่อายุ พัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการสำเร็ จการศึกษาของนักเรียน   
ดังนั้นในงานวิจัยจึงศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษา
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต        
2) เปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน         
การทำงานและขนาดโรงเรียน ในส่วนของวิธีการศึกษาเริ่มจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2564 จำนวน 205 คน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .986 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Google Form สถิติที่ใช้ คือ    
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) ครูที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไมแ่ตกต่างกัน 4) ครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05 5) ครูที่สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการ จะเห็นได้ว่างานวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษา    
ทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  และเป็น
แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตามประสบการณ์ในการ
ทำงาน และขนาดของโรงเรียน สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน  ส่วนครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบว่า 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น    
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และครูสังกัด
โรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
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Abstract 

The importance of academic administration can be seen that academic work is of great importance 
in educational institutions and learner quality development. This is to know information leading to the 
development of academic administration and as guidelines for development, support and improve 
academic administration in educational institutions under the Phuket Primary Educational Service Area Office 
to be more efficient. The objectives were 1 )  study the level of academic administration of educational 
institution administrators and 2 )  compare the academic administration of educational institution 
administrators under the Phuket Primary Education Service Area Office classified by gender, educational 
background, work experience, and school sizes. The statistics used were percentage, mean, standard 
deviation, T test, One-Way ANOVA and the difference test between the pairs mean. By Scheffe's method, 
the results showed that the overall teachers' opinions towards academic administration of educational 
institution administrators under the Phuket Primary Educational Service Area Office were at a high level. The 
comparison results found that teachers of different sexes had no different opinions about academic 
administration of educational institutions. Teachers with different educational backgrounds had overall 
different opinions towards academic administration of educational institutions with statistically significant at 
the . 0 0 1  level. Teachers with different working experience had different opinions on the academic 
administration of educational institutions with statistically significant at . 0 01  level, and teachers from 
different school sizes had overall different opinions on academic administration of educational institutions 
Under the Phuket Primary Educational Service Area Office with statistically significant at .001 level. 
 
Keywords : Academic Administration 
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ทั้งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  และเป็น
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ประถมศึกษาภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
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   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น  าสตรีก ับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ผลลัพธ์ของโรงเรียนโดยตรง และในปัจจุบันสตรีก้าวขึ้นมามีบทบาทในระดับผู้บริหารเกือบทุกแวดวงของสังคมมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ควรถือว่าสตรีเป็นพลังทางสังคมอย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบันจำเป็นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นธรรมในสังคมทุกสังคมโดยหลัก เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้
อย่างมีสุข และนำมาสู่คุณภาพของงาน เพราะฉะนั้นแล้ว สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต  ควรส่งเสริมให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถตอบสนองภารกิจ การจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 285 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์
แกน ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ และใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.934 
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The Relationship between Women’s leadership and Principles of Management based 
on Good Governance in Private Schools in Phuket under the Office of the Private 

Education Commission 
 

Ratchada Rakton¹*   Sudaporn Thongsawat² 
 

School administrators play a very important role in management of educational institutions as their 
work directly impacts the outcome of the school. Nowadays, the number of women executives have been 
increasing in almost every industry of society in which women should be regarded as one of the social 
forces that must be continuously developed. Furthermore, due to the changing conditions of society today, 
it is necessary to promote participation and create fairness in all societies so that everyone can work happily 
which will lead to higher quality of work performance. Therefore, private schools in Phuket should be 
encouraged to apply the principles of good governance in their administration, so that educational 
institutions can fulfill the mission of quality education management. The objective of this research is to 
study the relationship between women's leadership and management based on good governance in private 
educational institutions in Phuket under the Office of the Private Education Commission Academic Year 
2021. There were 285 people who used a questionnaire as a tool to collect data. The sample determined 
by using Craigie and Morgan’s tables, the method of comparing the triangular law, and a simple random 
sampling (Simple Random Sampling) by a non-return lottery method. The statistics used in the data analysis 
were frequency, percentage, mean score, standard deviation and Pearson's correlation coefficient. The 
overall result showed that women's leadership and management based on good governance in private 
schools in Phuket under the Office of the Private Education Commission was a positive correlation at high 
level with statistically significant at .01 and the correlation coefficient (r) was 0.934. 
 
Keywords:  Women's Leadership, Relationships, and Management based on the principles of good  

Governance 
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อย่างมีสุข และนำมาสู่คุณภาพของงาน เพราะฉะนั้นแล้ว สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต  ควรส่งเสริมให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถตอบสนองภารกิจ การจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำสตรีกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2564 
จำนวน 285 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์
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การพัฒนาความสามารถด้านการจ าแนกลกัษณะเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟงัของผู้เรียน  
โดยใช้ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเขียนตามค าบอก 

 
วไลพร ศาสนประดิษฐ์1 

 
บทคัดย่อ 

 ทักษะการฟังเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญต่อการสื่อสาร เป็นทักษะในการรับรู้และการเรียนรู้ภาษาที่ควบคู่กับ
ทักษะการพูด มนุษย์มักจะสื่อสารความคิดต่าง ๆ  ผ่านทางเสียงพูด หากผูพู้ดออกเสียงค าต่าง ๆ  อย่างถูกต้อง จะส่งผลให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ พูดและผู้ฟัง ในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารทางการพูดของผู้เรียน จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรู้และเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ทางเสียงของค าศัพท์ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถจ าแนกลักษณะทางเสียงของค าศัพท์ผ่านการฟังด้วย อันจะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการออกเสียงของ
ผู้เรียนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง เ พ่ือช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนข้างต้น จึงได้ด าเนินการวิจัยกึ่งทดลองนี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถของผู้เรียนในการจ าแนกลักษณะทางเสยีงค าศัพท์ภาษาอังกฤษผา่นกิจกรรมเขียน
ตามค าบอกก่อนและหลงัเรียนสรีรสทัศาสตรภ์าษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเปน็รปูแบบเจาะจง ประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 1 เอก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทกัษิณ จังหวัดสงขลา จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1) แบบทดสอบ 1-4 ผ่านกิจกรรม
เขียนตามค าบอก (2) แผนการสอน 15 แผน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า (1 ) 
จ านวนนิสิตที่สามารถเขียนค าศัพท์ได้ถกูต้องในกิจกรรมเขียนตามค าบอกในแบบทดสอบ 1-4 ก่อนเรียนสรรีสัทศาสตร์ คิดเปน็
ร้อยละ 67.5, 43.4, 58.9 และ 37.5 ตามล าดับ (2) หลังเรียนพบว่าจ านวนนิสติที่สามารถเขียนค าศัพทไ์ด้ถูกต้องคิดเปน็รอ้ยละ 
96.9, 91.6, 96.4 และ 90.6 ตามล าดับ ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษร่วมกับ
การใช้กิจกรรมเขยีนตามค าบอก ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรยีนด้านการจ าแนกลกัษณะทางเสียงของค าศัพท์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ : สรีรสัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ, การออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ, การออกเสียงสระภาษาอังกฤษ, การถ่ายถอด
เสียง, การเขียนตามค าบอก 
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The Improvement of Students’ Ability to Classify Vocabulary Sound Features through 
Listening Using English Articulatory Phonetics Knowledge and Dictation Activity 

 
Walaiporn Sasanapradit1 

 
Abstract 

  
 Listening skill is one of the essential elements of communication skills. It is a sk i l l  for language 
acquiring and learning that goes hand in hand with speaking skills. Humans frequently use speech sounds 
to communicate with one another. Their mutual understanding will grow if they pronounce words 
correctly. It is necessary to encourage students to acquire and learn accurate information regarding the 
sound features of vocabulary, including classifying them through listening to improve students' English oral 
communication abilities. The ability to classify the sound features will also lead to the improvement of 
students' pronunciation abilities. To help the students improve on that, quasi-experimental research was 
conducted to compare their abilities to classify the sound features of vocabulary through dictations before 
and after learning articulatory phonetics. The purposively selected research sample group consisted of 32 
first-year students majoring in English at Thaksin University, Songkhla Province. The research instruments 
used in the study were: (1) Tests 1-4 pre-test and post-test through dictations; (2) 15 teaching lesson plans 
on articulatory phonetics. The statistics for data analysis were mean and percentage. The results were as 
follows: (1) before the experiment, the percentage of students who were able to write the correct Engli sh 
words in Tests 1-4 was: 67.5, 43.4, 58.9, and 37.5 respectively; (2) the percentage of students who were 
able to write the correct English words in Tests 1-4 after completing all the 15 lesson plans was 96.9, 91.6, 
96.4, and 90.6 respectively. The research findings showed that the articulatory phonetics knowledge wi th 
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The Application to Promote Doing Exercise for Over BMI Students 
 

Somchai Thula1 
 

Abstract 
    This research aims 1) to design the application to promote doing exercise for the over Body Mass Index 
(BMI) students, 2) to compare the BMI of overweight students before and after using the application, and 3) to 
compare the average scores of doing exercise behavior before and after using the application. The sample used 
in this study was 20 students with a BMI of ≥ 23 kg/m2, and they were selected by the purposive sampling 
method. The instruments used were the application to promote doing exercise, consisted of 5 functions:             
1) Warm-Up, 2) HIIT Exercise, 3) Nutrition, 4) Results and 5) Users Manual, and the questionnaire of doing exercise 
behavior which the experts examined, and showed the reliability coefficient at 0.83. The statistics used to 
interpret the data were arithmetic mean (   ), standard deviation (SD) and t-test values.   
    The result of the study revealed that 1) students had an average BMI before using the application 
at      = 27.63, and after using the application at    = 26.79. The average BMI was decreased, showing  
a statistically significant difference at p-value < 0.05. 2). The mean score of doing exercise behavior of over BMI 
students in 8 weeks before using the application was 3.45. Those after using the application were 4.16, which 
was higher than before using the application at 20.58%. 
 
Keyword: exercise, over BMI. 
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แอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับนักศึกษาท่ีมีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
 

สมชาย ตุละ1* 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งน้ี 1) เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกาย
เกินมาตรฐาน 2) เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีภาวะน้ าหนักเกินก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน และ 3) 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
นักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 23 kg/m2 จ านวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แอปพลิเค
ชันส่งเสริมการออกก าลังกาย ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชัน 1) ท่าอบอุ่นร่างกาย 2) ท่าออกก าลังกายแบบ HIIT 3) อาหาร 4) ผลการ
ออกก าลังกาย และ 5) คู่มือการใช้งาน และแบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีระดับความเชื่อม่ัน 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (   ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และค่า t-test 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) นักศึกษามีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน    = 27.63 และหลังการใช้งานแอป
พลิเคชัน    = 26.79 ดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลง มีความแตกต่างทางสถิติที่ p-value < 0.05 และ 2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของนักศึกษาที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 8 สัปดาห์ ก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ย 3.45 และหลังการใช้งานแอปพลิเค
ชันมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ย 4.16  เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.58 
 
ค าส าคัญ : การออกก าลังกาย ดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
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Abstract 
    This research aims 1) to design the application to promote doing exercise for the over Body Mass Index 
(BMI) students, 2) to compare the BMI of overweight students before and after using the application, and 3) to 
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องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 
อรัญญา แสนสีแก้ว1* วัลนิกา ฉลากบาง2 พรเทพ เสถียรนพเก้า3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาแบบเรียน
รวมของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นการวิจัยเอกสารโดยด าเนิน 2 ขั้นตอน 
คือ 1) การสังเคราะห์ องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนจากเอกสาร
และงานวิจัย 10 แหล่ง โดยเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ 2) การยืนยันองค์ประกอบของปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิ จัย จ านวน 5 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน มี 8 องค์ประกอบ 
24 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) บทบาทผู้บริหารโรงเรียน มี 4 ตัวชี้วัด 2) ความรู้และทักษะของครูผู้สอน มี 4 ตัวชี้วัด 3) การมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ตัวชี้วัด 4) การจัดการเรียนรู้ มี 5 ตัวชี้วัด 5) ความร่วมมือระหว่างครู และบุคลากร           
ในโรงเรียน มี 3 ตัวชี้วัด 6) นักเรียนปกติทั่วไป มี 2 ตัวชี้วัด 7) ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน มี 2 ตัวชี้วัด และ                  
8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน มี 2 ตัวช้ีวัด 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล  ประสิทธิผล  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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Factors Affecting the Effectiveness of Inclusive Education of Schools under Sakon Nakhon Primary 
Educational Service Area Office 1 

 
Abstract 

 The research the objective is to study the factors affecting the effectiveness of inclusive education 
of schools under Sakon Nakhon primary educational service area office 1. This document was conducted 
in 2 steps:  1)  the synthesis of factors affecting the effectiveness of inclusive education of schools elements 
from 10 documents and research studies, by selecting elements with a frequency from 50% and 2) confirmation 
of factors affecting the effectiveness of inclusive education of schools by 5 experts in research. The research 
instrument was a questionnaire concerning the factors affecting the effectiveness of inclusive education               
of schools. The results of the study revealed that factors affecting the effectiveness of inclusive education 
of schools consisted of 8 components and 24 indicators, namely 1) school administrator role has 4 indicators 
2) teacher knowledge and skills has 4 indicators 3) involvement and support of those involved has 3 indicators 
4) learning management has 5 indicators 5) cooperation between teachers and personnel in the school has 
3 indicators 6) students has 2 indicators 7) school readiness has 2 indicators and 8) understanding of parents 
and community has 2 indicators 
 
Keywords: Factors affecting, Effectiveness, Inclusive education 
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ในโรงเรียน มี 3 ตัวชี้วัด 6) นักเรียนปกติทั่วไป มี 2 ตัวชี้วัด 7) ความพร้อมของทรัพยากรในโรงเรียน มี 2 ตัวชี้วัด และ                  
8) ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน มี 2 ตัวช้ีวัด 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล  ประสิทธิผล  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 
ณัฏฐณิชา ภูดสีม1* เอกลักษณ์ เพียสา2 และ วาโร เพ็งสวสัดิ์3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิารและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาอ านาจพยากรณ์ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผูส้อน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 200 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยการบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 0.80 – 1.00 มี
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.93 และ 0.24 – 0.81 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.94 ตามล าดับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาคา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน และการวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลวิจัยพบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสมัพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.501 – 0.765 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้แก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) การพัฒนา
บุคลากร (X3) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ร้อยละ 82.1 อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยแสดงสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการบริหาร ประสิทธิผล โรงเรียนขนาดเล็ก 
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Administrative Factors Affecting Small-Sized Schools Effectiveness  
Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 

 
Nattanicha Phudeesom1* Akkaluck Pheasa2 and Waro Phengsawat3 

 
Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the relativity between administrative factors and 
effectiveness of small-sized school, Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1 and 2. 2) to 
study predictive power of administrative factors affecting the effectiveness of small-sized school, Sakon 
Nakhon Primary Educational Service Area Office 1. The samples, obtained through Multi-stage Sampling, 
were 200 school administrators and teachers in academic year 2021. The instrument for data collection was 
set of 5-point rating scale questionnaires which concerning administrative factors and questionnaires with 
concerning effectiveness of small-sized school by checking content validity from 5 experts with IOC ranging 
from 0.60-1.00 and 0.80-1.00. A discriminative power ranging from 0.21-0.93 and 0.24-0.81. A reliability of 
0.96 and 0.94 consecutively. The data analysis was finding out Pearson’s Correlation Coefficient and 
Stepwise Multiple Regression Analysis. The results of the research were 1) the relativity between 
administrative factors and effectiveness of small-sized school was positive relativity at average to high level 
which had the Correlation Coefficient value ranged from 0.501 to 0.765 with the statistical significant of .01 
level. 2) The factors affect effectiveness of small-sized school in terms of information technology (X4), 
personnel development (X3), leadership (X2), atmosphere and organizational culture (X5), and 
organizational structure (X1) could predict the effectiveness of small-sized school, Sakon Nakhon Primary 
Educational Service Area Office 1 which had percentage of 82.1 with the statistical significant of .05 level. 
Stepwise Multiple Regression equation as standard score will be shown following; 
  Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) 
Keywords: Administrative Factors, Effectiveness, Small-Sized School 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 
ณัฏฐณิชา ภูดสีม1* เอกลักษณ์ เพียสา2 และ วาโร เพ็งสวสัดิ์3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบรหิารและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาอ านาจพยากรณ์ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผูส้อน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 200 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยการบริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 0.80 – 1.00 มี
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.93 และ 0.24 – 0.81 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.94 ตามล าดับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาคา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน และการวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลวิจัยพบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสมัพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.501 – 0.765 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 2) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนขนาดเล็ก ได้แก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (X4) การพัฒนา
บุคลากร (X3) ภาวะผู้น า (X2) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร (X5) และ โครงสร้างขององค์กร (X1) สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ร้อยละ 82.1 อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยแสดงสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  Zy’ = 0.350(X4) + 0.310(X3) + 0.194(X2) + 0.179(X5) + 0.137(X1) 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการบริหาร ประสิทธิผล โรงเรียนขนาดเล็ก 
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การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง 

 
ศิรัญญา เทพชนะ1* ชุติมา ทัศโร2 อริสรา บญุรตัน์3 

 
บทคัดย่อ 

 
การประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 ต ่ากว่าเกณฑ์ เมื่อเทียบจากจ านวนเด็ก

ปฐมวัยช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 มีเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ที่ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70      
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 2 จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564      
โรงเรียนบูรณะร าลึก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้จากกาเลือกแบบแบ่งกลุ่ม Cluster Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง        
แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ       
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นและค่ าT-test จากผลการศึกษา พบว่า ผลการประเมินทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 28.58 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ 95.26 ( �̅�𝑥 =28.58, S.D. = 0.33)  
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The development of childhood 's dancing skill with the Harrow's instruction model     
in conjunction with reinforcement techniques 

 
Sirunya Tepchana1* Chutima Thtsaro2 Arisra Boonrat3 

 
Abstact 

 
Concurring to the results of the evaluation of dancing skill within the academic year 2019 of 

childhood, which did not meet the gathered data. There are 40 percent of preschool children who passed 
the criteria. Therefore, the analyst is fascinated by developing the preschool children's dancing skill by 
applying Harrow's instruction model in conjunction with reinforcement techniques (appreciation) in order 
to create a better result in performing the dance of preschool children. This research aims to compare the 
dancing skill of preschool children using Harrow's instruction model in conjunction with reinforcement 
techniques with the 70% criterion. The focus of this study was 26 children of second year Kindergarten of 
Buranaramluek School, Mueng District, Trang Province within the second semester of academic year 2021 
from “Cluster Random Sampling” . Besides, the investigate apparatuses comprised of: a learning 
administration arrangement using Harrow's instruction model in conjunction with reinforcement techniques, 
Performing Arts Skills Assessment Form and the satisfaction assessment form of children, and the statistics 
used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, reliability and T-test. The results of 
the assessment of the dancing skill of preschool children applying Harrow's instruction model in conjunction 
with reinforcement techniques appeared that preschool children essentially moved forward their abilities 
by 70 percent higher than the anticipated criteria ( �̅�𝑥=28.58, SD=0.33). 

Keywords : dancing skill, Harrow's instruction model 

 
 
 

 

การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ 
ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง 

 
ศิรัญญา เทพชนะ1* ชุติมา ทัศโร2 อริสรา บญุรตัน์3 

 
บทคัดย่อ 

 
การประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 ต ่ากว่าเกณฑ์ เมื่อเทียบจากจ านวนเด็ก

ปฐมวัยช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 มีเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
ของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ที่ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70      
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เด็กปฐมวัยชั ้นอนุบาลศึกษาปีที ่ 2 จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564      
โรงเรียนบูรณะร าลึก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้จากกาเลือกแบบแบ่งกลุ่ม Cluster Random Sampling เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรง        
แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ       
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นและค่ าT-test จากผลการศึกษา พบว่า ผลการประเมินทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับเทคนิคการเสริมแรงหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 28.58 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ 95.26 ( �̅�𝑥 =28.58, S.D. = 0.33)  
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Developing Fractions Achievement of Grade 5 Students with Cooperative 
Learning Management Using TAI Techniques in Conjunction with A Skill Practice 

Exercise 
Areeya  Chobthumkit1* Chutima Thutsaro2 

 
ABSTRACT 

 From the report of the results of Ordinary National Educational Test (O-NET) in 
mathematics of grade 6 students at Jaeng Wittaya School. It was found that the computational 
average was less than 50% when analyzing the exam. It was found that most of the students had 
problems in learning mathematics about fractions. The purposes of the present study were to 1 ) 
compare five - graders' achievement on fractions through the implementation of the cooperative 
learning model type team-assisted individualization (TAI) with exercises between pre- and post-test 
results 2)  assess the students' satisfaction levels with the implementation of the cooperative 
learning model type TAI with exercises. Selected by cluster random sampling technique, the 
sample consisted of 42  five-graders at Jaeng Witthaya School. The research instruments used in 
the present study included lesson plans on fractions through the implementation of the 
cooperative learning model type TAI with exercises, an achievement test on fractions and a 
satisfaction questionnaire. Descriptive statistics performed included mean scores and standard 
deviations. The findings indicated that 1 )  prior to the experiment, students' pre-test achievement 
showed an average value of 7 .93 , with a standard deviation of 1 .19 , while their post-test results 
exhibited an average value of 1 7 . 0 0 , with a standard deviation of 1 . 2 3 , signifying that the 
implementation of the cooperative learning model type TAI with exercises positively and 
significantly affected the students' mathematics achievement on fractions at the .01 level 
2) students' level of satisfaction with the implementation of the cooperative learning model type 
TAI with exercises was considered "high". 
Keywords : Team Assisted Individualization, Learning by using TAI techniques together with skill 
exercises 
 
 
 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

อารียา  ชอบท ากิจ1* ชุติมา ทัศโร2 
 

บทคัดย่อ 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจ้งวิทยา พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านการค านวณไม่ถึงร้อยละ 50 เมื่อได้วิเคราะห์ข้อสอบ 
พบว่าผู ้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เรื ่องเศษส่วน  การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึก
ทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้วิธีสุ่มแบบ cluster random sampling 
เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู ้เรื ่องเรื ่องเศษส่วน แบบฝึกทักษะเรื ่องเศษส่วน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรือ่งเศษส่วน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบค่าที (t-
test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐานเท่ากับ 1.19 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เท่ากับ 1.23 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : เทคนิค TAI , การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกทักษะ 
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Developing Fractions Achievement of Grade 5 Students with Cooperative 
Learning Management Using TAI Techniques in Conjunction with A Skill Practice 

Exercise 
Areeya  Chobthumkit1* Chutima Thutsaro2 

 
ABSTRACT 

 From the report of the results of Ordinary National Educational Test (O-NET) in 
mathematics of grade 6 students at Jaeng Wittaya School. It was found that the computational 
average was less than 50% when analyzing the exam. It was found that most of the students had 
problems in learning mathematics about fractions. The purposes of the present study were to 1 ) 
compare five - graders' achievement on fractions through the implementation of the cooperative 
learning model type team-assisted individualization (TAI) with exercises between pre- and post-test 
results 2)  assess the students' satisfaction levels with the implementation of the cooperative 
learning model type TAI with exercises. Selected by cluster random sampling technique, the 
sample consisted of 42  five-graders at Jaeng Witthaya School. The research instruments used in 
the present study included lesson plans on fractions through the implementation of the 
cooperative learning model type TAI with exercises, an achievement test on fractions and a 
satisfaction questionnaire. Descriptive statistics performed included mean scores and standard 
deviations. The findings indicated that 1 )  prior to the experiment, students' pre-test achievement 
showed an average value of 7 .93 , with a standard deviation of 1 .19 , while their post-test results 
exhibited an average value of 1 7 . 0 0 , with a standard deviation of 1 . 2 3 , signifying that the 
implementation of the cooperative learning model type TAI with exercises positively and 
significantly affected the students' mathematics achievement on fractions at the .01 level 
2) students' level of satisfaction with the implementation of the cooperative learning model type 
TAI with exercises was considered "high". 
Keywords : Team Assisted Individualization, Learning by using TAI techniques together with skill 
exercises 
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การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ โดยการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏบิัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เชษฎา ดำเกลี้ยง1* ชุติมา ทัศโร2 อริสรา บุญรัตน์3 
 

บทคัดย่อ 
  
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ วิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนต้องมีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 
ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ทักษะการฝึกภาษาท่า ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการเรียนแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แผนการวิจัยแบบ 
Posttest–Only, Nonequivalent Control Group Design ใช้กลุ่มตัวอย่างวิจัยแบบ 2 กลุ่ม ซึ่งประชากรเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จำนวน 2 ห้องเรียน 64 คน และทำ
การสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลากเพ่ือกำหนดวิธีการสอนให้กับกลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และกลุ่มควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จัดการเรียนแบบปกติ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียน
แบบปกติ 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถใน
การปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
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The Development of Thai Dancing Posture Ability by Using Davies 
Performance Skill Teaching Model for Prathomsuksa 5 Students 

Chatsada Damkliang1* Chutima Thutsaro2 Arisra Boonrat3 

 
ABSTRACT 

 
 Learning management of art department, dancing subject for Prathomsuksa 5, the students must 
have the skills to perform thai dancing posture language skill, according to learning standards and indicators. 
The objectives of this study were to 1) compare thai dancing posture ability of Prathomsuksa 5 students 
after studying by using Davies performance skill teaching model with 80 percent criterion. 2) compare thai 
dancing posture ability of Prathomsuksa 5 students after studying by using Davies performance skill teaching 
model with instructional normal learning method. 3) measure the students' satisfaction with the form of 
learning management by Davies performance skill teaching model. This research was quasi-experimental 
research which used research plan using Posttest–Only, Nonequivalent Control Group Design. The research 
was divided into 2 groups. The participants were from Prathomsuksa 5 students municipal school under 
Songkhla municipality. The sample size was determined from cluster sampling consisted of Prathomsuksa 
5 students of Tessaban 2 (On-utit) School. There were 64 people (2 classrooms). Simple random sampling 
by lottery method for Experimental group. 5/1 students were taught by using Davies performance skill 
teaching model and 5/2 students were taught by normal learning method. The instruments were 1) Lesson 
plans by using Davies performance skill teaching model 2) Normal learning lesson plans. 3) Thai dancing 
posture ability assessment scale. 4) Students satisfaction assessment questionnaire. The statistics for data 
analysis were mean, standard deviation and t-test. The results found that 1) The ability to perform dance 
of Prathomsuksa 5 Students after studying by using Davies Performance Skill Teaching Model had a 
statistically score higher than 80% significant at level .05. 2) The ability to perform dance of Prathomsuksa 
5 Students after studying by Davies Performance Skill Teaching Model had a statistically score higher than 
normal learning method significant at level .05. 3) Student satisfaction with Davies Performance Skill 
Teaching Model at the highest level. 
Keywords : Thai dancing posture, Davies performance skill teaching model 

 

 

การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ โดยการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏบิัติของเดวีส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เชษฎา ดำเกลี้ยง1* ชุติมา ทัศโร2 อริสรา บุญรัตน์3 
 

บทคัดย่อ 
  
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ วิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนต้องมีทักษะในการแสดงนาฏศิลป์ 
ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ทักษะการฝึกภาษาท่า ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กับการเรียนแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้แผนการวิจัยแบบ 
Posttest–Only, Nonequivalent Control Group Design ใช้กลุ่มตัวอย่างวิจัยแบบ 2 กลุ่ม ซึ่งประชากรเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) จำนวน 2 ห้องเรียน 64 คน และทำ
การสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลากเพ่ือกำหนดวิธีการสอนให้กับกลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และกลุ่มควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จัดการเรียนแบบปกติ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียน
แบบปกติ 3) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถใน
การปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ สูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรณิกา อรรถชัยยะ¹*  สุดาพร ทองสวัสดิ์² 
 

บทคัดย่อ 
งานวิชาการเป็นงานที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้า

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 2) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตและ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดประมาณค่า หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.989  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้ปกครองและ
ชุมชน และด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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Factors Affecting Academic Administration of Educational Institutions 
Under the Phuket Primary Educational Service Area Office  

Kannika Attachaiya¹* Sudaporn Thongsawat² 
 

Abstract 
Academic work is important for the development of learners and educational institutions to 

become more advance and efficient. Therefore, this research studies the factors affecting the academic 
administration of educational institutions with the purposes of 1. studying the level of factors affecting 
academic administration of educational institutions under the Phuket Primary Educational Service Area 
Office, 2. studying the level of academic administration of educational institutions under the Phuket 
Primary Education Service Area Office and 3. studying the relationship between the factors of 
administrators, teachers, parents and communities, budgets, buildings and premises, educational media 
and technology with academic administration of educational institutions under the Phuket Primary 
Education Service Area Office. The sample were school administrators, teachers under the Phuket Primary 
Education Service Area Office. The sample size was determined by Craigie and Morgan's table which were 
265 participants. The instrument used for data collection was questionnaire with the reliability value of 
0.989. The statistics used in this research are frequency, percentage, mean, standard deviation, 
determination of the Pearson correlation coefficient statistic The results of the research found that 1. 
Factors affecting academic administration of educational institutions consist of teachers, administrator, 
budget management, buildings, parents and community, and media and information technology were all 
at a high level. 2. the overall level of academic administration of educational institutions was at a high 
level. and 3. the relationship between factors and academic administration of educational institutions was 
positively correlated with a statistical significance at the .01  
 
Keywords: factors, academic administration 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

กรรณิกา อรรถชัยยะ¹*  สุดาพร ทองสวัสดิ์² 
 

บทคัดย่อ 
งานวิชาการเป็นงานที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่มีความก้าวหน้า

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 2) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ตและ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน งบประมาณ อาคารสถานที่ สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดประมาณค่า หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.989  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหาร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านผู้ปกครองและ
ชุมชน และด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
คำสำคัญ : ปัจจัย, การบริหารงานวิชาการ 
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¹Mr., Master of Education Program, Hatyai University, Songkhla, 90110, Thailand  
²Dr., Master of Education Program in Educational Administration, Hatyai University, Songkhla, 90110, 
Thailand 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

184

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิค
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค Team Games Tournament (TGT) 

 
อัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน1* เฉลมิชัย มนูเสวต2 และอรสิรา บญุรตัน์3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ

ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค Team Games Tournament (TGT) โดยมี 3 วัตถุประสงค์ย่อย 
คือ 1) เพื ่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT                
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติและเรียนด้วยเทคนิค
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเทคนิคการคูณ
แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
จังหวัดตรัง เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้
ตารางร่วมกับเทคนิค TGT สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจ ัยพบว่า 1) แผนการจัดการเร ียนรู ้เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร ่วมกับเทคนิค  TGT                  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.94/90.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติและเรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคูณ
แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69 , S.D. = 0.49)  

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตาราง, เทคนิค Team Games Tournament (TGT)  
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The development of learning achievement from students in Prathom 4 in 
multiplication by using Indian Multiplication Table and Team Games 

Tournament (TGT) technique altogether. 
 

Autcharaphan Polyiamsaen1* Chalermchai Manoosawet2 and Arisara Boonrat3 

 
Abstract 

The objectives of this research were to develop the learning achievement of students in 
Mathematics, Indian Multiplication Table and Team Games Tournament (TGT) technique altogether. The 
sub-objectives were 1) Find out the efficiency in lesson plan by using Indian Multiplication Table and TGT 
technique altogether. 2) Compare the learning achievement towards multiplication both pretest and 
posttest in the students between learning from the normal method and Indian Multiplication Table with 
TGT technique altogether.  3) Study on the students’ satisfaction towards using lesson plan with Indian 
Multiplication Table and TGT technique altogether. The sample group in this research was the students in 
Prathom 4 at school in Trang. There were 40 students in an experimental group. The research instruments 
were lesson plan about multiplication, achievement test both pretest and posttest, and the students’ 
satisfaction towards learning Indian Multiplication Table with TGT technique altogether. The research 
statistics were percentage, average, and standard deviation.  

1) The results revealed that the lesson plan using Indian Multiplication Table and TGT technique 
altogether in terms of the efficiency was at 93. 94/ 90. 92. 2) This was higher than the normal criteria. The 
learning achievement in multiplication both pretest and posttest from students between learning from the 
normal method Indian Multiplication Table with TGT technique altogether in terms of the posttest was 
higher than pretest at the significant level at .01 and 3) the students’ satisfaction towards learning Indian 
Multiplication Table with TGT technique altogether was at the highest level in overall. ( x = 4 . 6 9 , S.D. = 
0.49)  

 

Keywords : Leaning achievement,  Indian Multiplication Table, Team Games Tournament (TGT) technique 
 

 

 

 
 
 
 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิค
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค Team Games Tournament (TGT) 

 
อัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน1* เฉลมิชัย มนูเสวต2 และอรสิรา บญุรตัน์3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ

ด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค Team Games Tournament (TGT) โดยมี 3 วัตถุประสงค์ย่อย 
คือ 1) เพื ่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT                
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติและเรียนด้วยเทคนิค
การคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเทคนิคการคูณ
แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
จังหวัดตรัง เป็นกลุ่มทดลองจำนวน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้
ตารางร่วมกับเทคนิค TGT สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจ ัยพบว่า 1) แผนการจัดการเร ียนรู ้เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร ่วมกับเทคนิค  TGT                  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.94/90.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติและเรียนด้วยเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน เรื่องการคูณ ด้วยเทคนิคการคูณ
แบบอินเดียโดยใช้ตารางร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69 , S.D. = 0.49)  

 

คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , เทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตาราง, เทคนิค Team Games Tournament (TGT)  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ด้วยเทคนิค Know Want Condition (KWC) ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share  

 

สุพัตรา ศรีวิไล1* เฉลิมชัย มนเูสวต2 และอรสิรา บญุรัตน์3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนเรียนของนักเรียน ด้านการการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Know Want Condition (KWC) ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share มีวัตถุประสงค์ย่อยคือ 1) หา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติและเรียนด้วย
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 43 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWC 
ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 77.02/78.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนนประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนรูด้วยเทคนิค 
KWC ร่วมกับเทคนิค Think-Pair-Share โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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The Development of Learning Achievement of students in Prathom 5  
in solving a math problem by using Know Want Condition (KWC)  

technique and Think-Pair-Share technique altogether.    

 

Supattra Sriwilai1* Chalermchai Manoosawet2 and Arisara Boonrat3 

 

Abstract 

The objectives of this research were to develop the learning achievement of students in 
solving a math problem by KWC technique and Think-Pair-Share technique altogether. The sub-
objectives were 1) Find out the efficiency in lesson plan by using KWC technique and Think-Pair-Share 
technique altogether. 2) Compare the learning achievement towards solving a math problem both 
pretest and posttest in the students between learning from the normal method and KWC technique 
with Think-Pair-Share technique altogether, and 3) Study on the students’ satisfaction using lesson 
plan with KWC technique and Think-Pair-Share technique altogether. The sample group was the 
students in Prathom 5 at school in Songkhla. There were 43 students in an experimental group and 
there were 43 students in a control group. The research instruments were lesson plan, achievement 
test, and the students’ satisfaction test using this plan. The research statistics were percentage, 
average, and standard deviation. The results indicated that  1) the lesson plan using KWC technique 
and Think-Pair-Share technique altogether in terms of the efficiency criteria was at 77.02/78.14. This 
was higher than normal criteria, what was at 75/75 2) The learning achievement towards solving a 
math problem both pretest and posttest from students in Prathom 5 between learning from the 
normal method and KWC technique with Think-Pair-Share technique altogether.  The posttest was 
higher than pretest at the significant level at. 01 3) The students in Prathom 5 were satisfied with the 
lesson plan by using KWC technique with Think-Pair-Share technique altogether at the high level in 
overall.  
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การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

นูรีน นุกูล¹*  สุดาพร ทองสวัสดิ์² 

 

บทคัดย่อ 
โรงเรียนเป)นแหล-งข/อมูลเบื้องต/นและเป)นแหล-งข/อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ในการนำข/อมูลไปใช/เพื่อวางแผน ปฏิบัติงาน

และการบริหารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด/าน  โรงเรียนจึงต/องพัฒนาระบบสารสนเทศให/มีคุณภาพ เพื่อ

นำไปใช/ในการบริหารงานของผู/บริหารและครูในโรงเรียน พัฒนาการจัดเก็บข/อมูลและสารสนเทศอย-างเป)นระบบ มีความ

เชื่อมั่น ทันสมัย ค/นหาและคัดเลือกข/อมูลเพื่อใช/ในการบริหารงานได/อย-างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงคXเพื่อ 1) ศึกษา

ระดับการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  2) เปรียบเทียบการ

บริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 

ตามประสบการณXในการทำงาน และขนาดโรงเรียน  ในส่วนของวิธีการศึกษาเริ่มจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จํานวน 260 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 

.992 สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี่ยรายคู่  โดยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มี

เพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกัน  4) ครูที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 5) ครูที่

สังกัดโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

คําสําคัญ : การบริหาร, ระบบสารสนเทศ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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Information System Management of Educational Institutions  

Under the Phuket Primary Educational Service Area Office 
 

Nureen Nukul¹*  Sudaporn Thongsawat ² 

 

Abstract 

The school is the primary of information to use for planning, operating, and administrating in order 

to improve the educational management quality in all areas. Therefore, schools need to develop an 

information system to be used by the administrators and teachers in schools, develop systematic storage 

of data and information, have confidence, up-to-date, searching and selecting information for effective 

management with the purpose of 1) studying the level of information system administration of educational 

institutions under the Phuket Primary Education Service Area Office, 2) comparing of information system 

administration of educational institutions under the Phuket Primary Education Service Area Office classified 

by gender, educational background, work experience, and school size. As for the educational method, 

starting from the determination of the sample size, i.e. 260 teachers in schools by used a stratified random 

sampling method. The tool used was a questionnaire with the confidence value of .992. The statistics used 

were percentage, mean, standard deviation, T-test, One-way analysis of variance (One-Way ANOVA), and 

double mean difference test. Based on Scheffe's method, the result of the research found that 1) the overall 

management of educational institutions' information system were at a high level, 2) teachers of different 

sexes had different opinions with a statistically significant at 0.05 level, 3) teachers with different educational 

backgrounds had no different opinions, 4) teachers with different work experience had different opinions 

significantly at .01 level, and 5) teachers belonging to schools with different school sizes had different 

opinions with a statistically significant at .01 level. 

 

 
 

Keywords :  Administration, Information system, Phuket Primary Educational Service Area District Office 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก 

 
กานต์พิชชา แซ่ตั้ง1* ชุติมา ทัศโร2 อริสรา บญุรตัน3์ 

 
บทคัดย่อ 

 
จากผลรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (พัทลุง)  สหวิทยาเขตปากพะยูน  และจากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอน ได้ให้ความคิดเห็นว่านักเรียนมีปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยและได้คะแนน
ไม่ถึงร้อยละ 50 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิกก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR 
ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  3) ความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการจ ัดการเร ียนร ู ้ โดยใช ้กลว ิธ ี  STAR ร ่วมก ับผ ังกราฟิก อย ู ่ ในระด ับมากที ่สุด 

 ( 4.64,  . ). 0.53X S D= =  
คำสำคัญ : ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, กลวิธี STAR, ผังกราฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 90110 
2 ดร.ชุติมา ทัศโร, สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์และศิลป์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 90110 
3 ดร.อริสรา บุญรัตน์, สาขาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์และศิลป์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา 90110 
1 Master degree student, M.Ed. (Curriculum and Instruction) Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University, 
  Songkhla 90110 
2 Dr. Chutima Thutsaro, Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University, 
Songkhla 90110 
3 Dr. Arisra Boonrat, Department of Educational Administration, Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University, 
Songkhla 90110 
* Corresponding author: Tel.: 097-2360235. E-mail address: kanpitcha.sae018@hu.ac.th 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

191

 

Development of Problem Solving Ability in Mathematics on Single-Variable quadratic 
equations for Mathayomsuksa 3 Students by Using the STAR strategy and Graphic 

Organizer. 
 

Kanpitcha Saetang1* Chutima Thutsaro2 Arisra Boonrat3 
 

ABSTRACT 
 

 
 From the results of Ordinary National Educational Test ( O- NET)  report in Mathematics of 
Mathayomsuksa 3 students and from teachers’ interviews gave opinion that the students had problems in 
problem solving which students scored less than 50 percent.  The purposes of this research were to 1) 
compare the problem solving ability in Mathematics before and after studying by using the STAR strategy 
and graphic organizer, 2)  compare the Mathematics learning achievement of students who learnt by using 
the STAR strategy and graphic organizer before and after studying, and 3)  study the students’ satisfaction 
towards learning by using the STAR strategy and graphic organizer.  The samples were Mathayomsuksa 3/1 
students at Bangkaew Pittayakom School. The instruments in data collection consisted of lesson plans about 
single variable quadratic equations, Mathematical problem solving ability test, Mathematics learning 
achievement tests and students’ satisfaction assessment. Mean, standard deviation and t – test were used 
for analyzing quantitative data.The research findings founded that 1)  Mathematical problem solving ability 
by using STAR strategy and graphic organizer after learning was higher than before at the .01 level of 
significance, 2)  Mathematics learning achievement of students who learnt by using the STAR strategy and 
graphic organizer after learning was higher than before at the .01 level of significance, and 3)  students 
satisfaction towards learning by using STAR strategy and graphic organizer after learning was the highest level 
of satisfaction.  ( 4.64,  . ). 0.53X S D= =  
Keywords : The ability to solve math problems, STAR strategy, Graphic Organizer 
 
 
 
 

 

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของ
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บทคัดย่อ 

 
จากผลรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (พัทลุง)  สหวิทยาเขตปากพะยูน  และจากการสัมภาษณ์
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ใช้กลวิธี STAR ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหา แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR 
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การบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
นิภัทรา สูงภไิลย์1*  สมศักดิ์ คงเท่ียง2  และ เสวียน เจนเขว้า3  

 

บทคัดย่อ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตาม
บริบทที่แตกต่างกันตามพื้นที่การพัฒนาของภูมิภาคที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาสู ่ ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
Excellent Center ทั้งในสถานศึกษาต้นแบบทั่วประเทศ และสถานศึกษา ในกลุ่ม EEC โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางเร่งด่วนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศตามโมเดลประเทศไทย 
4.0 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 วิทยาลัย และจำนวนผู้ตอบแบบสอบ 112 คน ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิทยาลัยเป็นหน่วยในการสุ่มรวม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 0.05 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การตอบแบบสอบถามสภาพการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน (�̅�𝑥 = 4.82) 2. ด้านการบริหารสถานศึกษา
เชิงกลยุทธ์ (�̅�𝑥 = 4.66) 3. ด้านการทำงานเป็นทีม (�̅�𝑥 = 4.60) 4. ด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (�̅�𝑥 = 4.56) 5. 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (�̅�𝑥 = 4.53) และ 6. ด้านภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ (�̅�𝑥 = 4.43) 2. ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ 1. บุคลากรเกิดความสามัคคี มี
ส่วนร่วมในการทำงานเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์แบบ 2. บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่มากขึ้น และ 3. บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึน 
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EXCELLENT CENTER MANGAMENT IN 21ST CENTURY  
OF VOCATIONAL EDUCATION IN BANGKOK 
Nipathra Soongpilai1* Somsak Kongtieng 2 Sawien Jenkwao3  

 
Abstract 

 The Office of Vocational Education Commission recognizes the potential of Vocational 
Education in different contexts according to the regional development areas in accordance 
with the policy direction of national development Thailand 4.0. Therefore, a policy has been 
established to develop Vocational Education towards excellence in Vocational Education 
Excellent Center, both in model institutes nationwide and in educational institutions in the 
EEC group, with the objective of producting and developing urgent middle-level manpower in 
th fields that are required by Countries according to the Thailand 4.0 model. This research 
aimed 1. To study of Excellent Center Management in 21st Century of Vocational Education in 
Bangkok. The group of examples are Administrators and Teachers of Vocational Education in 
Bangkok, there are 12 colleges and 112 people by sampling unit. The research tool used were 
the questionnaire (Rating Scale). The statistics were Percentage, Mean and Standard Deviation. 
The results revealed from the answer of questionnaires to study of Excellent Center 
Management in 21st Century of Vocational Education in Bangkok 6 data scope. The top of 
index values were ranked as follows: 1. Learn and develop organization index is 4.82 2. 
Strategic Management index is 4.66. 3. Team work index is 4.60. 4. Apply technology index is 
4.56. 5. Shared Vision index is 4.53. 6. The Formative Leadership index is 4.43. The analysis 
results of opinions about the current condition of Excellent Center Management in 21st 
Century of Vocational Education in Bangkok found that the Administrators should support 1. 
Personnel cooperate for perfect working. 2. Personnel apply technology to have greater 
efficiency. And 3. Personnel have seminar for develop skills and to have greater efficiency 
about teaching. 

Keyword : Current Condition Excellent Center Management of Vocational Education 
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การพัฒนาคู่มือผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

 
ณัฐนนท์ จันทรพิทักษ์1* สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์2  และมัทนียา พงศ์สุวรรณ3 

   
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง 2) พัฒนาคู่มือผู้ปกครอง และ  3) ประเมินคู่มือ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การวิจัยมี 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่  
ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเครือข่ายท่าชนะ 2 จำนวน 196 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาคู่มือ
ผู้ปกครองโดยพิจารณาค่าดัชนี   ความสอดคล้องของคู่มือ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 9 คน ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้คู่มือ โดยผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และข้ันตอนที่ 4 
ประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของคู่มือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี ่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  พัฒนาการด้านสังคม 
พัฒนาการด้านสติปัญญา  และพัฒนาการด้านร่างกาย  2) ผลการพัฒนาคู่มือผู้ปกครอง ประกอบด้วย (1) บทที่ 1 บทนำ  (2) 
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ (3) บทที่ 3 การส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง  
และ 3) ผลการประเมินคู่มือ พบว่า คู่มือมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
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The Manual Development of Parent in Promoting Early Childhood Educational 
Management in Schools Thachana Network 2 under Suratthani Primary Educational 

Service Area Office 2 
 

Nattanon Juntarapitak1* Sathaporn Sangkhaosutthirak2 Mathaniya  Phongsuwan3 

 

Abstract  
 

 The objectives study were to : 1) to study the needs of parents; 2) to develop the manual, and 3) 
to assess the manual of parent in promoting early childhood educational management in schools Thachana 
Network 2. The research procedure consisted of four steps as follows. Step 1 was used to study the needs 
of parents from the sample were 196 of  parents selected by simple random sampling. The instrument used 
as a questionnaire had a reliability of 0.92. The data were analyzed by mean and standard deviation. Step 
2 was used to develop the manual which index of consistency (IOC) was evaluated by five experts and by 
fucus group of 9 experts. Step 3 was used to trial of the manual by 30 parents was obtained by purposive 
sampling. Step 4 was used to assess of the manual by 30 parents was obtained by purposive sampling. The 
instrument used as a assessment form had a reliability of 0.8 5 . The data were analyzed by mean and 
standard deviation. 
 The research findings were as follows. 1 )  The needs of parents in promoting early childhood 
educational management.  Overall and each aspect at a high level, ranked by highest to lowest, emotional 
and mental development, social development, Intellectual development and physical development 2) The 
development of the manual comprised (1) Introduction, (2) concept of early childhood education 
management, and (4) promoting early childhood education for parents. 3)  Assessment results of the manual 
found that the manual is suitable, possibility and usefulness Overall, it's at the highest level. 
 
Keywords : manual development, manual of parent, early childhood educational management 
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Development of Online Training Courses to Enhance Coaching Skills  

for Pre-Service Teachers 

 

Nissorn Bumpen1* Sawanya Saengsook2   Sureerat Kansompian3 

 

Abstract 

 This research was conducted to develop, test the efficiency and determine the effectiveness of the 

online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers. The sample group recruited form the 

students of pre-service teachers class was divided into a sample group for studies about needs and problem 

made up of one hundred and thirty two persons and used to determine the efficiency of the online training 

courses forty three persons. The sample group, used to for determine the effectiveness of the online training 

courses  with a total of thirty persons. The data was analyzed by determining percentage, mean and standard 

deviation. The pre-test and post-test learning outcomes were compared by a determining t-test for the 

dependent samples. The research findings can be summarized as follows: 1 . The online training courses to 

enhance coaching skills for pre-service teachers consisting of two elements including  1. Online training courses 

(Rationale, Learning objectives, Training process, Learning activities, Teaching material and Learning source and 

Assessment and evaluation) 2. Coaching skill ( First connect, Explain, Explore and Drive action) 2 .  According to 

the findings, the efficiency of the online training courses to enhance the creative thinking was 8 4. 77 / 8 5. 3 7 , 

which was higher than the standard criteria of 80/80. 3. The findings on the effectiveness of the online training 

courses to enhance coaching skills for pre-service teachers were as follows:  3.1) The student who studied with 

t the online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers were found to be higher than 

the pre-test score with a statistical significance of .05 (p<.05)  with post-test score. and 3 .2 )  The student who 

studied with the online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers had a high level of 

satisfaction  

 

Keywords: Online Training Courses, Coaching Skill, Pre-Service Teachers 

  

 

 

 

 

 

  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

 

นิสสรณ์ บำเพ็ญ1*  สวรรยา แสงสุข2  สุรีรัตน์ การสมเพียร3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                  

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และเพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างทักษะการ

โค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ค ือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5 ปี)                  

ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการวิชาชีพครู โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมฯ 

จำนวน 132 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 43 คน และกลุ่มตัวอย่างในการหา

ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน ใช้ระยะเวลาในการใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามทักษะด้านการโค้ช  2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการโค้ช ทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการเรียนรู ้และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

โดยการหา t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า1) องค์ประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 

ประกอบหลัก ได้แก่ 1.1)  องค์ประกอบด้านโครงสร้าง คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการฝึกอบรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการอบรม และ 1.2) องค์ประกอบของด้านทักษะการโค้ช คือ 

การสร้างความสัมพันธ์ ความสามารถในการอธิบาย การสำรวจตรวจสอบ  และการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ  2) ประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.77/85.37 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2) ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ มีระดับความ

พึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในอยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ทักษะการโค้ช นักศึกษาวิชาชีพครู 
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Development of Online Training Courses to Enhance Coaching Skills  

for Pre-Service Teachers 

 

Nissorn Bumpen1* Sawanya Saengsook2   Sureerat Kansompian3 

 

Abstract 

 This research was conducted to develop, test the efficiency and determine the effectiveness of the 

online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers. The sample group recruited form the 

students of pre-service teachers class was divided into a sample group for studies about needs and problem 

made up of one hundred and thirty two persons and used to determine the efficiency of the online training 

courses forty three persons. The sample group, used to for determine the effectiveness of the online training 

courses  with a total of thirty persons. The data was analyzed by determining percentage, mean and standard 

deviation. The pre-test and post-test learning outcomes were compared by a determining t-test for the 

dependent samples. The research findings can be summarized as follows: 1 . The online training courses to 

enhance coaching skills for pre-service teachers consisting of two elements including  1. Online training courses 

(Rationale, Learning objectives, Training process, Learning activities, Teaching material and Learning source and 

Assessment and evaluation) 2. Coaching skill ( First connect, Explain, Explore and Drive action) 2 .  According to 

the findings, the efficiency of the online training courses to enhance the creative thinking was 8 4. 77 / 8 5. 3 7 , 

which was higher than the standard criteria of 80/80. 3. The findings on the effectiveness of the online training 

courses to enhance coaching skills for pre-service teachers were as follows:  3.1) The student who studied with 

t the online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers were found to be higher than 

the pre-test score with a statistical significance of .05 (p<.05)  with post-test score. and 3 .2 )  The student who 

studied with the online training courses to enhance coaching skills for pre-service teachers had a high level of 

satisfaction  

 

Keywords: Online Training Courses, Coaching Skill, Pre-Service Teachers 

  

 

 

 

 

 

  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

 

นิสสรณ์ บำเพ็ญ1*  สวรรยา แสงสุข2  สุรีรัตน์ การสมเพียร3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจ ัยเร ื ่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื ่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                  

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และเพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างทักษะการ

โค้ชสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ค ือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5 ปี)                  

ที่ลงทะเบียนฝึกประสบการวิชาชีพครู โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมฯ 

จำนวน 132 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 43 คน และกลุ่มตัวอย่างในการหา

ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน ใช้ระยะเวลาในการใช้หลักสูตรฝึกอบรมฯ จำนวน 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามทักษะด้านการโค้ช  2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการโค้ช ทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการเรียนรู ้และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในหลกัสตูรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

โดยการหา t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า1) องค์ประกอบของหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 

ประกอบหลัก ได้แก่ 1.1)  องค์ประกอบด้านโครงสร้าง คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กระบวนการฝึกอบรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการอบรม และ 1.2) องค์ประกอบของด้านทักษะการโค้ช คือ 

การสร้างความสัมพันธ์ ความสามารถในการอธิบาย การสำรวจตรวจสอบ  และการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ  2) ประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.77/85.37 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ 

พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2) ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชฯ มีระดับความ

พึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในอยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ทักษะการโค้ช นักศึกษาวิชาชีพครู 
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Development of Learning Management Model Using Problem-based Learning  
with the Aid of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, 

Media and Technology Skills of  Mathayomsuksa Three Students 
 

Sudarat Wongyos1* 

 

Abstract 
The purposes of this research were; 1) to build and find efficiency of Learning Management Model to be 

effective according to the 80/80 standard, 2) to study the result using Learning Management Model, and  
3) to study the students’ satisfaction with Learning Management Model. The research processes were consisted  
of 4 phases as following; 1) the study of basic data, 2) the design and development of Learning Management 
Model, 3) conducting an experiment, and 4) administering an evaluation. The research sample consisted of 40 
students who were studying in Mathayomsuksa Three at Chiang Rai Municipality School 5 during the 1st Semester 
in 2021 by Cluster Random Sampling method. Research instruments were included of documentary analysis 
forms, interview forms, teaching plan, Learning Management Model, information, media and technology skills 
test, and satisfaction questionnaire of Learning Management Model. The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and the statistical test (Dependent sample t-test).  

The results showed that; 1) Learning Management Model Using Problem-based Learning with the Aid 
of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, Media and Technology Skills of Mathayomsuksa 
Three Students which was called ‘SEASES’ Model had got the efficiency value of E1/E2 were equal to 
83.19/84.38 and satisfied the criteria 80/80. 2) The results of Learning Management Model showed that the 
students had the posttest scores of information, media and technology skills test higher than the specified 70% 
threshold statistically significance at the .01 level with overall average was equal to 24.96 or 83.19 percent.  
3) Students who studied with Learning Management Model had overall satisfaction at the highest level  
( =4.65, S.D.=0.49). 
 
Keywords : Learning Management Model, Using Problem-based Learning, Social Media, Digital Literacy 
 
 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

สุดารตัน์  วงศ์ยศ1* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด  
การเรียนรู้ ขั้นตอนการวิจัยมี 4 ระยะ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  
3) การทดลองใช้ 4) การประเมินผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะ 
ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (Dependent sample t-test)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีชื่อเรียกว่า  SEASES Model มีค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.19/84.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2) ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน 
มีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมี
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 24.96 คิดเป็นร้อยละ 83.19 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 0.49) 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการจดัการเรียนรู้, การใช้ปัญหาเป็นฐาน, สื่อสังคมออนไลน์, การรู้เท่าทันสื่อดิจิทลั 
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Development of Learning Management Model Using Problem-based Learning  
with the Aid of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, 

Media and Technology Skills of  Mathayomsuksa Three Students 
 

Sudarat Wongyos1* 

 

Abstract 
The purposes of this research were; 1) to build and find efficiency of Learning Management Model to be 

effective according to the 80/80 standard, 2) to study the result using Learning Management Model, and  
3) to study the students’ satisfaction with Learning Management Model. The research processes were consisted  
of 4 phases as following; 1) the study of basic data, 2) the design and development of Learning Management 
Model, 3) conducting an experiment, and 4) administering an evaluation. The research sample consisted of 40 
students who were studying in Mathayomsuksa Three at Chiang Rai Municipality School 5 during the 1st Semester 
in 2021 by Cluster Random Sampling method. Research instruments were included of documentary analysis 
forms, interview forms, teaching plan, Learning Management Model, information, media and technology skills 
test, and satisfaction questionnaire of Learning Management Model. The data were analyzed by using 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and the statistical test (Dependent sample t-test).  

The results showed that; 1) Learning Management Model Using Problem-based Learning with the Aid 
of Social Media and Digital Literacy to Enhance Information, Media and Technology Skills of Mathayomsuksa 
Three Students which was called ‘SEASES’ Model had got the efficiency value of E1/E2 were equal to 
83.19/84.38 and satisfied the criteria 80/80. 2) The results of Learning Management Model showed that the 
students had the posttest scores of information, media and technology skills test higher than the specified 70% 
threshold statistically significance at the .01 level with overall average was equal to 24.96 or 83.19 percent.  
3) Students who studied with Learning Management Model had overall satisfaction at the highest level  
( =4.65, S.D.=0.49). 
 
Keywords : Learning Management Model, Using Problem-based Learning, Social Media, Digital Literacy 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

สุดารตัน์  วงศ์ยศ1* 

 
บทคัดย่อ 
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The Study of Grade 9 Students’ Mental Models on Natural Phenomena  
Influenced by the Sun - Earth - Moon Interaction 

 
Warangkana Khobkham1* and Jeerawan Ketsing2 

Abstract 
 Preparing learners to use and construct models is important skill for learning science because model 
functions to be a bridge between scientific theories and real world experiences. Model helps learners to look 
insight the natural phenomena and make sense of it. Thus, this qualitative study aims to explore a class of grade 
9 students’ mental models in the topic of Natural Phenomena Influenced by the Sun-Earth-Moon Interaction. 
The participants were 27 ninth graders of a large girl public high school in Bangkok. The children were 
purposefully selected. Data were collected from a test of mental model, which involved 4 items of open-ended 
questions with regard to 4 topics: Lunar's Phases, Tidal Force, Tide, Spring tides and Neap tides. The data were 
analyzed via content analysis that categorized the students’ answers into five rubric categories: Consistent 
mental model, Partial consistent mental model, Partial consistent & inconsistent mental model, Inconsistent 
mental model, and No expression mental model. Findings illustrate that the majority of the children was in 
‘inconsistent mental model’ ( 50.93%) , particularly in topic of Tide (66.67%) and Lunar’s Phases (55.56%). The 
rest of the children presented ‘partial consistent & inconsistent mental model’ (35.19%). These findings suggest 
that teachers should design learning activities that open space for children to express, construct, test, and 
modify their models as means to formulate sound explanation about the natural phenomena.   
 
Keywords : Model, Mental Model, Modelling, Astronomy 

การศึกษาแบบจําลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เร่ือง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์  

 
วรางคณา ขอบขำ1* และจีระวรรณ เกษสิงห2์ 

 
บทคัดย่อ 

 การเตรียมผู้เรียนให้สร้างและใช้แบบจำลองมีความสำคัญย่ิงในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะแบบจำลองทำหน้าที่เสมือน
สะพานที่เชื่อมระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง แบบจำลองจึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็น
ภาพของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในเชิงลึกและทำความเข้าใจปรากฏการณ์น้ันได้ ดังน้ันงานวิจัยเชิงคุณภาพน้ีจึงมีเป้าหมายเพ่ือ
ค้นหาแบบจําลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน เรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ กลุ่มที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรี
ล้วนขนาดใหญ่ของรัฐแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ที่ได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดแบบจำลองทาง
ความคิด ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามปลายเปิดจำนวน 4 ข้อ ตามเรื่องย่อย 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ข้างข้ึน ข้างแรม 2) แรงไทดัล 3) น้ำข้ึน 
น้ำลง และ 4) น้ำเกิด น้ำตาย วิเคราะห์คำตอบของนักเรียนด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหาทีจ่ัดกลุ่มตามเกณฑ์รูบริคเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
1) แบบจําลองทางความคิดสอดคล้อง 2) แบบจําลองทางความคิดสอดคล้องบางส่วน 3) แบบจําลองทางความคิดสอดคล้อง
บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน 4) แบบจําลองทางความคิดไม่สอดคล้อง และ 5) ไม่แสดงแบบจําลองทางความคิด ผลการวิจัยชี้
ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจำลองทางความคิดอยู่ในกลุ่มแบบจําลองทางความคิดไม่สอดคล้อง (50.93%) โดยเฉพาะในเรื่องน้ำข้ึน 
น้ำลง (66.67 %) และข้างขึ้น ข้างแรม (55.56 %) รองลงมาพบว่านักเรียนมีแบบจำลองทางความคิดอยู่ในกลุ่มแบบจําลองทาง
ความคิดสอดคล้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (35.19%) ผลการวิจัยน้ีเสนอแนะว่าครูควรจัดการเรียนรู ้ที่ เปิดพื้นที่ ให้
นักเรียนได้แสดง สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงแบบจําลองของตนเอง เพ่ือนำมาสู่การสร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
 
คำสำคัญ : แบบจำลอง แบบจำลองทางความคิด การสร้างแบบจำลอง ดาราศาสตร์ 
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Abstract 
 Preparing learners to use and construct models is important skill for learning science because model 
functions to be a bridge between scientific theories and real world experiences. Model helps learners to look 
insight the natural phenomena and make sense of it. Thus, this qualitative study aims to explore a class of grade 
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การสำรวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในรายวิชาเคมี 
 

ไพฑูรย์ กุมภาพันธ1์* และจีระวรรณ เกษสิงห2์  
 

บทคัดย่อ 
สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Problem Solving) เป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่ง

ของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสำรวจสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวม
พลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาเคมี กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 81 คน ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง ซึ่งมีการกำหนดสถานการณ์โควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้สมมติตัวเองเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ร่วมกันออกแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องมือผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและจำแนกคำตอบของนักเรียนตามเกณฑ์รูบริคตาม
ระดับสมรรถนะ 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง และปรับปรุง พบว่า นักเรียนร้อยละ 50 มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
รวมพลังอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกรายองค์ประกอบของสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง พบว่า นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 70 มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงในสามด้าน ได้แก่ 1) การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
(77.78%) 2) การติดตามการปฏิบัติงานและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหาอยู่เสมอ (77.78%) 3) การดำเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ี และการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าท่ีระหว่างการทำงาน (76.54%) ส่วนองค์ประกอบท่ีพบว่านักเรียนจำนวนมาก
มีคะแนนในระดับปรับปรุง ได้แก่ 1) การเข้าใจปัญหา ภาระงาน ข้อจำกัดของปัญหา และเป้าหมายของกลุ่ม (30.86%) และ 2) 
การสื ่อสารกันภายในกลุ ่ม (14.81%) ผลการวิจัยเสนอแนะว่าการสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคตควรให้ความสนใจสอง
องค์ประกอบนี้ให้มากขึ้น 
 
คำสำคัญ : สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง การแก้ปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เคมี 
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A Survey of 10th Graders’ Collaborative Problem Solving Competency in Chemistry  
 

Phaithun Koompapun1* and Jeerawan Ketsing2 

 
Abstract 

 Collaborative problem solving (CPS) is one of major goals for developing learners in the 21st century. 
Thus, this study aims to explore grade 10th students’ CPS in Chemistry subject. The samples were 81 tenth 
graders of a large public high school in Bangkok. The children were obtained through a cluster random 
sampling. Data were collected via the CPS test which included a scenario of COVID19. The students were 
supposed to work in a group for making alcohol spray. The test was validated by 3 experts. Its reliability was 
0.78. Findings from the content analysis, that classify students’ responses into 3 rubrics of ability level – 
high, moderate, and need improvement, show that more than 50% of the children were in the high level 
of CPS. When considering each component of CPS, the findings reveal more than 70% of the students 
reached the high ability level in three areas: 1) maintaining good relationship among group members 
(77.78%); 2) monitoring the implementation and evaluating the success of it on solving the problem 
(77.78%); and 3) acting on their roles and duties, and be flexible for changing their roles and duties as 
needed (76.54%). However, there were many children in the ‘need improvement’ level of CPS in two areas: 
1) understanding the problem, tasks, its limitation, and goal sharing of the group (30.86%) and 2) 
communicating with group members (14.81%). These findings suggest that science instruction in the future 
should place more emphasis on these two areas.            
 
Keywords : Collaborative Problem Solving Competency, Problem Solving, High School 
Student, Chemistry  
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แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่ 21 

วิรมณ  ปั้นงาม1* ณรงค์  พิมสาร2 และเสวยีน  เจนเขว้า3 

บทคัดย่อ 

 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ภาคการศึกษาต้องเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนนโยบาย               
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ดังนั้นกระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย หากโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองมีแนวทางในการบริหารงานเป็นไป     
ในแนวทางเดียวกัน จะช่วยส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนต่อไป                
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้วย             
การวิจัยเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และครู จำนวน 338 
คน (2) ศึกษาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 6 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ มีขอบข่าย 9 ด้าน 
โดยภาพรวมโรงเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แนวทางในการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 มี 2 ด้าน (1) ด้านการบริหารงาน
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจัง 2) กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดเจน 3) สร้าง
เป้าหมายร่วมกัน 4) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 5) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน (2) ด้านกระบวนการ
บริหารงานวิชาการมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วางแผน (Plan) 2) ปฏิบัติตามแผน (Do) 3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)                     
4) การแก้ไข (Act)   
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ACADEMIC ADMINISTRATION GUIDELINES OF SCHOOLS UNDER THE  
  JURISDICTION OF THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE  

  SINGBURI ANGTHONG IN 21st CENTURY 

Wiramon  Punngam1* Narong  Pimsan2 Sawien  Jenkwao3  

Abstract 

The change of the 21st century results in the educational units to prepare students. Turning policies 
into practice. Academic administration process of schools, thereby, plays a significant role to achieve the goals. 
Having the similarity of academic administration for schools in Singburi and Angthong province, under 
jurisdiction of the secondary education service area office, could enhance the educational quality to the 
standard point as students can be developed. The purpose of this research was to study the conditions and 
academic administration guidelines of schools in Singburi and Angthong province under jurisdiction of the 
secondary education service area office. Research methods were divided into 2 steps. Step 1: Study conditions 
and academic administration by using documentary research and questionnaires to collect the data from school 
directors, deputy directors in the academic administration department, and 338 teachers. Step 2: Study 
academic administration guidelines in schools during the 21st century. Interviews were employed to collect 
the data from 6 participants. The participants were selected by using purposive sampling. The researcher used 
in-depth interviews to collect the data. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, and 
content analysis.            
 The findings of the research revealed that the conditions of academic administration had 9 main 
scopes. On the whole, the school followed them on high level. Academic administration guidelines had 2 main 
aspects. (1) The academic administration in the 21st century divided into 5 aspects as follows: 1) A well-planned 
supervision system for administrators, 2) setting a clear goal of development, 3) collaboration in setting goals, 
4) being a leader for change, and 5) developing school curriculum based on school context.  

 

Keywords : Guidelines, 21st century Academic administration 

 

 

 

 

แนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองในศตวรรษที่ 21 

วิรมณ  ปั้นงาม1* ณรงค์  พิมสาร2 และเสวยีน  เจนเขว้า3 
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ มีขอบข่าย 9 ด้าน 
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เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD  
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ศศิวิมล  แทนด้วง1* เก็ตถวา บุญปราการ2 
 

บทคัดย่อ 
จากรายงานผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของผู ้ เร ียนระดับชาติ  (NT) ความสามารถด้านคำนวณ                

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทกัษะ
กับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ใช้แผนการวิจัยแบบ Randomized Control 
Group Pretest – Posttest Design กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3/3 และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3/3 เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัด
เจตคติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ : เจตคติ, การสอนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Attitude and Learning Achievement in Mathematics by STAD  
Technic with Skill Exercises of Primary 3 Students  

Sasivimon  Thaenduang1* Kettawa Bunprakan2 
 

ABSTRACT 
The results of the national learner’s basic ability test report (NT) computational ability of primary 3 

students in overall of Srisawangvong School, during 3 years ago showed that the average percentage of 
students had decreased steadily every year. The objectives of this study were to 1) compare attitude 
towards mathematics before and after learning by using STAD with skill exercises 2 ) compare learning 
achievement before and after learning  by using STAD with skill exercises 3) compare learning achievement 
by using STAD technic with skill exercises and normal learning. This research was Quasi – Experimental 
Research designed experimental process using  Randomized Control Group Pretest – Posttest Design. The 
sample groups were primary 3/3 and 3/4 students of Srisawangvong School Semester 2 Academic Year 2021. 
The sampling method was cluster random sampling. The experimental group was primary 3/3 students. The 
control group was primary 3/4 students. The instruments consisted of the attitude scale, achievement test, 
mathematics lesson plan by using STAD technic with skill exercises, normal lesson plan and skill exercises 
on multiplication. The statistics for data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test. The 
findings were as follows 1) attitude towards mathematics by using STAD technic with skill exercises after 
learning had a score higher than before learning significant at level .05 2) learning achievement by using 
STAD technic with skill exercises after learning had a score higher than before learning significant at level 
.05 3) learning achievement by using STAD with skill exercises had a score higher than normal teaching 
significant at level .05 
 
Keyword : Attitude, Teaching by using STAD technic with skill exercises, Learning Achievement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD  
ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ศศิวิมล  แทนด้วง1* เก็ตถวา บุญปราการ2 
 

บทคัดย่อ 
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STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทกัษะ
กับการเรียนการสอนแบบปกติ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ใช้แผนการวิจัยแบบ Randomized Control 
Group Pretest – Posttest Design กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3/3 และช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3/3 เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/4 เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวัด
เจตคติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับ
แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD 
ร่วมกับแบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะสูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ : เจตคติ, การสอนโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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การนำำาเสนำอผลงานำวิิจััยภาคบรรยาย 

Session 8
มนุษยศาสตร์ 

อัตลักษณ์ภาคใต้ในรวมเรื่องสั้นคลื่นทะเลใต ้
กมลทิพย์ สังข์เกื้อ1 ศุภรัตน์  เพ็งประพันธ์2 วนิดา  ปั้งเอี้ยน3 และธนัญญา  แซ่ว่อง4 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บทความน้ีศึกษาอัตลักษณ์ภาคใต้ในรวมเรื ่องสั ้นคลื ่นทะเลใต้  จำนวน 12 เรื ่อง              
จากสำนักพิมพ์นาครรวบรวมตีพิมพ์โดยการคัดสรรเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้ และมีรางวัลวรรณกรรมเป็นเบื้องต้น เพื่อให้
เห็นคุณค่าของวรรณกรรมในฐานะของศิลปะการเล่าเรื่องบทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษากลวิธีการนำเสนออัตลักษณ์ภาคใต้ผ่านรวม
เรื่องสั้นคลื่นทะเลใต้ โดยการใช้ทฤษฎีอัตลักษณ์ของ Stuart Hall (1989) ในลักษณะคู่ตรงข้าม การสร้างอัตลักษณ์ของตนเองมา
จากคนอื่น“เพราะมีคนอื่นเท่านั้นคุณสามารถรู้ได้ว่าตัวคุณคือใคร” การพูดถึงความเป็นอื่น คือการพูดถึงอัตลักษณ์ เพื่อบอกว่าเรา
เป็นใครและเวลาที่เราบอกเราว่าเราเป็นใคร เรามักเลือกที่จะระบุบ่งชี ้หรือเลือกสังกัด ( identity) กับอะไรบางอย่าง ซึ ่งใน
ขณะเดียวกันนั้นเองเราก็ได้ปฏิเสธที่จะเป็นหรือสังกัดกับสิ่งอื่น ๆ (dis-identifying) โดยเฉพาะสิ่งที่มีความมีความหมายเป็นคู่ตรง
ข้ามของสิ่งที่เราเลือกระบุไปด้วยในตัว การกำหนดสร้างความหมาย การนิยามตัวตนคนใต้มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ปรับเปลี่ยน
ความหมายการกำหนดสร้างตัวตนไปตามบริบทสังคม ซึ่งส่งผลต่อการนิยามตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเสนอต่อคนในสังคม
ปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่ารวมเรื่องสั้นคลื่นทะเลใต้เป็นเครื่องมืออธิบายอัตลักษณ์ภาคใต้ปรากฏอยู่ชัดเจนในรวมเรื่องสั้น
ชี้ให้เห็นพัฒนาการการสร้างภาพแทนคนใต้ตั้งแต่วัยเด็กจากเรื่องปลาตะเพียน และว่าวสีขาว ภาพแทนคนใต้วัยหนุ่มสาว เช่นเรื่อง
นักมวยดัง ผ้าทอหางกระรอก คือชีวิต...และเลือดเนื้อ และสิ่งที่เหลือจากพ่อ  และภาพแทนคนเป็นนักเลงยอกหักไม่ยอมงอ รักพวก
พ้อง เช่นเรื่องแข่งหนังตะลุง คลื่นหัวเดิ่ง และสะพานขาด ภาพแทนคนใต้ในการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม เช่นเรื่อง ขวดปากกว้าง

 
1 ดร. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
1 Dr. Lecturer of the Thai Language Department Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat 
University Songkhla 90000 
2student in Thai language Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University Songkhla 
90000 
3 student in Thai language Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University Songkhla 
90000 
4 student in Thai language Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University Songkhla 
90000 
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อัตลักษณ์ภาคใต้ในรวมเรื่องสั้นคลื่นทะเลใต ้
กมลทิพย์ สังข์เกื้อ1 ศุภรัตน์  เพ็งประพันธ์2 วนิดา  ปั้งเอี้ยน3 และธนัญญา  แซ่ว่อง4 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยหลักสูตรศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บทความนี้ศึกษาอัตลักษณ์ภาคใต้ในรวมเรื ่องสั ้นคลื ่นทะเลใต้  จำนวน 12 เรื ่อง              
จากสำนักพิมพ์นาครรวบรวมตีพิมพ์โดยการคัดสรรเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้ และมีรางวัลวรรณกรรมเป็นเบื้องต้น เพื่อให้
เห็นคุณค่าของวรรณกรรมในฐานะของศิลปะการเล่าเรื่องบทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษากลวิธีการนำเสนออัตลักษณ์ภาคใต้ผ่านรวม
เรื่องสั้นคลื่นทะเลใต้ โดยการใช้ทฤษฎีอัตลักษณ์ของ Stuart Hall (1989) ในลักษณะคู่ตรงข้าม การสร้างอัตลักษณ์ของตนเองมา
จากคนอื่น“เพราะมีคนอื่นเท่านั้นคุณสามารถรู้ได้ว่าตัวคุณคือใคร” การพูดถึงความเป็นอื่น คือการพูดถึงอัตลักษณ์ เพื่อบอกว่าเรา
เป็นใครและเวลาที่เราบอกเราว่าเราเป็นใคร เรามักเลือกที่จะระบุบ่งชี ้หรือเลือกสังกัด ( identity) กับอะไรบางอย่าง ซึ ่งใน
ขณะเดียวกันนั้นเองเราก็ได้ปฏิเสธที่จะเป็นหรือสังกัดกับสิ่งอื่น ๆ (dis-identifying) โดยเฉพาะสิ่งที่มีความมีความหมายเป็นคู่ตรง
ข้ามของสิ่งที่เราเลือกระบุไปด้วยในตัว การกำหนดสร้างความหมาย การนิยามตัวตนคนใต้มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ปรับเปลี่ยน
ความหมายการกำหนดสร้างตัวตนไปตามบริบทสังคม ซึ่งส่งผลต่อการนิยามตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งเสนอต่อคนในสังคม
ปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่ารวมเรื่องสั้นคลื่นทะเลใต้เป็นเครื่องมืออธิบายอัตลักษณ์ภาคใต้ปรากฏอยู่ชัดเจนในรวมเรื่องสั้น
ชี้ให้เห็นพัฒนาการการสร้างภาพแทนคนใต้ตั้งแต่วัยเด็กจากเรื่องปลาตะเพียน และว่าวสีขาว ภาพแทนคนใต้วัยหนุ่มสาว เช่นเรื่อง
นักมวยดัง ผ้าทอหางกระรอก คือชีวิต...และเลือดเนื้อ และสิ่งที่เหลือจากพ่อ  และภาพแทนคนเป็นนักเลงยอกหักไม่ยอมงอ รักพวก
พ้อง เช่นเรื่องแข่งหนังตะลุง คลื่นหัวเดิ่ง และสะพานขาด ภาพแทนคนใต้ในการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม เช่นเรื่อง ขวดปากกว้าง

 
1 ดร. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000 
1 Dr. Lecturer of the Thai Language Department Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat 
University Songkhla 90000 
2student in Thai language Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University Songkhla 
90000 
3 student in Thai language Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University Songkhla 
90000 
4 student in Thai language Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University Songkhla 
90000 
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ใบที่ยี่สิบเอ็ด โลกใบเล็กของซัลมาน และ ตัวสุดท้าย...โดมิโน ภาพแทนของคนใต้ในรวมเรื่องสั้นแสดงการกำหนดตัวตนว่าฉันคือคน
ภาคใต้โดยอาศัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่เลื่อนไหลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม ห้วงเวลา กลวิธีนำเสนออัตลักษณ์ไม่ได้ยึดติดกับ
พื้นที่แบบตายตัว การสร้างตัวตนคนภาคใต้เกิดจากมุมมองและลีลาของนักเขียน ในลักษณะแบบเหมารวม เช่น การเป็นนักเลง เป็น
คนแข็งกระด้าง ยอมหักไม่ยอมงอ ไม่ยอมคนภาพเหมารวมนี้เป็นคนใต้จริงหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับว่าภาพเหมารวมทำให้นักเขียน
ปฏิบัติกับคนใต้อย่างไร หรือส่งผลต่อคนใต้อย่างไรในที่นี้มองจากการนำเสนอของนักเขียน รวมเรื่องสั้นจึงเป็นพื้นที่สำคัญของการ
แสดงภาพแทนความจริงไม่ใช่ความเป็นคนใต้จริงที่มีอยู่ในสังคม ความเป็นคนใต้ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมีอุดมการณ์ความคาดหวังของ
นักเขียนกำกับอยู่ การเป็นคนใต้ใน 12 เรื่องสั้นจึงเป็นความหลากหลายและเลื่อนไหล ขึ้นอยู่กับว่าเบื้องหลังของการสร้างคนใต้
แบบนั้น ๆ ของนักเขยีนมีมุมมองความเชื่อชุดความคิดใดหนนุนำอยู่  

 
คำสำคัญ: อัตลักษณ์ภาคใต้, รวมเรื่องสั้นคลื่นทะเลใต้ 
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ใบที่ยี่สิบเอ็ด โลกใบเล็กของซัลมาน และ ตัวสุดท้าย...โดมิโน ภาพแทนของคนใต้ในรวมเรื่องสั้นแสดงการกำหนดตัวตนว่าฉันคือคน
ภาคใต้โดยอาศัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่เลื่อนไหลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม ห้วงเวลา กลวิธีนำเสนออัตลักษณ์ไม่ได้ยึดติดกับ
พื้นที่แบบตายตัว การสร้างตัวตนคนภาคใต้เกิดจากมุมมองและลีลาของนักเขียน ในลักษณะแบบเหมารวม เช่น การเป็นนักเลง เป็น
คนแข็งกระด้าง ยอมหักไม่ยอมงอ ไม่ยอมคนภาพเหมารวมนี้เป็นคนใต้จริงหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับว่าภาพเหมารวมทำให้นักเขียน
ปฏิบัติกับคนใต้อย่างไร หรือส่งผลต่อคนใต้อย่างไรในที่นี้มองจากการนำเสนอของนักเขียน รวมเรื่องสั้นจึงเป็นพื้นที่สำคัญของการ
แสดงภาพแทนความจริงไม่ใช่ความเป็นคนใต้จริงที่มีอยู่ในสังคม ความเป็นคนใต้ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมีอุดมการณ์ความคาดหวังของ
นักเขียนกำกับอยู่ การเป็นคนใต้ใน 12 เรื่องสั้นจึงเป็นความหลากหลายและเลื่อนไหล ขึ้นอยู่กับว่าเบื้องหลังของการสร้างคนใต้
แบบนั้น ๆ ของนักเขยีนมีมุมมองความเชื่อชุดความคิดใดหนนุนำอยู่  

 
คำสำคัญ: อัตลักษณ์ภาคใต้, รวมเรื่องสั้นคลื่นทะเลใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identity Southern in a collection of short stories “Klen Talay Tai” 
Kamonthip  Sungkua KSUPPARAT  PENGPRAPAN WANIDA  PANGAIEAN and TANANYA  SAEWONG 

Abstract 

 This research paper is part of the Thai Language Arts Curriculum Research Report. Faculty of Humanities 
and Social Sciences Songkhla Rajabhat University This article examines the identity of the south in a collection 
of 12 short stories of short stories “Klen Talay Tai”from the Nakon Publishing House, compiled for publication 
by selecting short stories about the southern region.  and has a literary award as a preliminary In order to see 
the value of literature as a narrative art, this research paper aims to study the strategies of presenting southern 
identity through the collection of short stories “Klen Talay Tai” .  by applying Stuart Hall's Theory of Identity 
( 1 9 8 9 )  in opposite ways Creating your identity from someone else “Only because there are others you can 
know who you are. ”  is to talk about identity to say who we are and when we tell us who we are We often 
choose to identify or choose affiliation (identity) to something. At the same time, we refuse to be or belong to 
anything else (dis-identifying), especially those that are meant as opposites of what we choose to identify with. 
Definition The definition of southern identity is related to power. Change the definition of self-building according 
to the social context. This affects the definition of one ethnic group to the people of today's society.  

 The results of the study revealed that the collection of short stories “Klen Talay Tai” as a tool to 
describe southern identity was clearly present in the collection of short stories, indicating the development of 
portrayal of southern people since childhood from the story.  Phathapean and Vavsekhaw A representation of 
people in the south of a young age, such as the story Nakmooydang Phathohangkharog Keachevit…leleadnean 
and Singtileajakpau  And the image of a gangster, heartbroken, refuses to bend, love his comrades, such as the 
story Khangnangtalung Klentalathie and Sapankad Images representing southerners in changing social contexts, 
such as stories Khordpakkangpaitiyisibed Lokbailakkongsunman and Toaksudthay… Domino The representation 
of the Southerner in a collection of short stories expresses the identification of I as a Southerner based on the 
condition of fluid dynamics depending on the social context and time.  The creation of southern people's 
identity comes from the writer's perspective and style. in a stereotype, such as being a gangster a hard person 
refusing to bend Whether or not this stereotype is true Southern people is not as important as how stereotypes 
make writers treat southerners.  or how it affects the people of the south here, from the writer's presentation 
The collection of short stories is therefore an important area of visual representation, not the true Southern 
people that exist in society. The southern people created by the author contained the ideals and expectations 
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of the writer directing. Being a Southerner in 12 short stories is so diverse and flowing. It depends on the writer's 
behind-the-scenes creation of such a person, what perspectives, beliefs, and ideas lead to it. 

Keywords: Identity Southern, short stories “Klen Talay Tai”. 
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การพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์  

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
สุนิสา โส๊ะอ1ุ* 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาแบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึก ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่เรียนในภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 35 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบการออกเสียงพยัญชนะและสระ
ภาษาอังกฤษ และ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่า t  (t-test) หาค่าเฉลี่ย (X̅) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   

จากการวิเคราะห์ผลปรากฏว่า แบบฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มี
ความเหมาะสม สามารถใช้ฝึกนักเรียนได้ หลังจากใช้แบบฝึกนี้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมีความสามารถในการ
ออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึก
อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ: แบบฝึกออกเสียง พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ หลักสัทศาสตร์ 
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of the writer directing. Being a Southerner in 12 short stories is so diverse and flowing. It depends on the writer's 
behind-the-scenes creation of such a person, what perspectives, beliefs, and ideas lead to it. 

Keywords: Identity Southern, short stories “Klen Talay Tai”. 
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Development of English Consonants and Vowels Pronunciation Drills Based on 
Phonetic Principles for Junior High School Students  

Sunisa So-u1 

Abstract 
The purposes of this research were to develop English consonants and vowels pronunciation drills 

which was based on phonetic principles, to compare the achievement in English consonants and vowels 
pronunciation, and to explore the satisfaction toward the drills of the junior high school students. The 
samples consisted of 35 junior high school students of Azizstan Foundation School in 1St semester of 
academic year 2021 selected by purposive sampling. The research tools were English consonants and 
vowels pronunciation tests and the satisfaction questionnaire. T-test, mean (X̅), and standard deviation (S.D.) 
were used to analyze the data. 

 The results of the research showed that the developed English consonants and vowels 
pronunciation drills were suitable for practicing the students. After using these drills, the students had higher 
achievement in English consonants and vowels pronunciation at the statistical significance level of 0.1 and 
the students were also satisfied by the drills at a high level. 

Keywords: Pronunciation Drills, English Consonants and Vowels, Phonetic Principles 
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Development of English Consonants and Vowels Pronunciation Drills Based on 
Phonetic Principles for Junior High School Students  

Sunisa So-u1 

Abstract 
The purposes of this research were to develop English consonants and vowels pronunciation drills 

which was based on phonetic principles, to compare the achievement in English consonants and vowels 
pronunciation, and to explore the satisfaction toward the drills of the junior high school students. The 
samples consisted of 35 junior high school students of Azizstan Foundation School in 1St semester of 
academic year 2021 selected by purposive sampling. The research tools were English consonants and 
vowels pronunciation tests and the satisfaction questionnaire. T-test, mean (X̅), and standard deviation (S.D.) 
were used to analyze the data. 

 The results of the research showed that the developed English consonants and vowels 
pronunciation drills were suitable for practicing the students. After using these drills, the students had higher 
achievement in English consonants and vowels pronunciation at the statistical significance level of 0.1 and 
the students were also satisfied by the drills at a high level. 

Keywords: Pronunciation Drills, English Consonants and Vowels, Phonetic Principles 

 

 

เร่ืองเล่าโนรากับการพัฒนาสือ่ทางวัฒนธรรมในรูปแบบหนังสือนำเที่ยวตามรอยโนรา 
รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ1 และ เอกพงษ์  คงฉาง2* 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่าโนราจากเอกสารและคำบอกเล่าของโนราและชาวบ้านผู้

เป็นเจ้าของวัฒนธรรม และนำเสนอเรื่องเล่าโนราในรูปแบบหนังสือนำเท่ียวตามรอยโนรา โดยใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามจากการสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มในพื้นท่ีลุ่มทะเลสาบสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดเรื่องเล่าและการ
เล่าเรื่อง ผลการวิจัยพบว่าเรื่องเล่าตำนานโนราล้วนปรากฏช่ือบุคคล เร่ืองราว และช่ือสถานท่ี ณ บริเวณ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา และพบว่าพื้นท่ีหลักท่ีมีความเกี่ยวข้องกับตำนานโนรา  ได้แก่ 1) ตำบลจองถนน 
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  พื้นท่ีท่ีปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองของพระยาสายฟ้าฟาดผู้เป็นเพราะ
อัยกาของขุนศรีศรัทธา 2) ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พื้นท่ีท่ีปรากฏเรื่องเล่า
เกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีนางนวลทองสำลีอาศัยอยู่ภายหลังจากการถูกลอยแพ และ 3) ตำบลท่าแค อำเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีอาศัยสุดท้ายของขุนศรีศรัทธา  

 เรื่องเล่าดังกล่าวถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของหนังสือนำเท่ียวตามรอยโนราท่ีสามารถถ่ายทอด
เรื่องราวของโนราออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง ผ่านภาพวาดจำลองเหตุการณ์ประกอบภาพถ่ายสถานท่ีจริง
และคำบรรยายท่ีเข้าใจง่าย ทำให้คนท่ัวไปสามารถเขา้ถึงตำนานโนราและเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นท่ี
ทางวัฒนธรรม อันเป็นการส่งต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของภาคใต้ของไทย และของ
มนุษยชาติให้คงอยู่และเป็นท่ีประจักษ์แก่คนรุ่นหลังต่อไป 

คำสำคัญ : โนรา เรื่องเล่าโนรา ส่ือทางวัฒนธรรม หนังสือนำเท่ียว 
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Tale of Nora and the Development of Cultural Media 
in the form of Nora Trail Guide Book 

Reunruethai Rodsuwan3 and Akkapong Khongchang4* 
 

บทคัดย่อ 
The objectives of this study were to study the tale of Nora from important documents and 

narratives by performers and villagers who are the owners of this culture and to present it in the form 
of Nora trail guide book. This study was a qualitative research from important documents and using 
was observation, interview and focus group discussion to collect field data in Songkhla Lake area. The 
data analysis was performed with the concepts of tale and storytelling. The results showed that all 
collected tales and legends of Nora feature persons, stories and locations in Songkhla Lake area. The 
survey of Songkhla Lake area revealed that the main locations related to the legend of Nora are 1) 
Chong Thanon Sub-district, Khao Chaison District, Phatthalung Province, the location of the city of 
Phraya Sayfafad, grandfather of Khun Sri Sattha; 2) Ko Yai Sub-district, Krasae Sin District, Phatthalung 
Province, where Nang Nuan Thong Samlee lived after being abandoned on a raft; and 3) Tha Khae 
Temple, Mueang Phatthalung District, Phatthalung Province, the last residence of Khun Sri Sattha. 

The tale of Nora was used in making Nora trail guide book that can convey the tale of Nora to 
a wider audience through illustrations and photographs of real locations with easy-to-understand 
descriptions. With this guide book, the general public can access the legend of Nora and realize the 
importance of culturally significant area. This is to pass on and preserve the intangible cultural 
heritage of southern Thailand and humanity to future generations. 

Keywords: Nora, Tale of Nora, Cultural Media, Guide Book 
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บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์ 
อติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว1* ภาณุพงศ์ อุดมศิลป2์ 

 
บทคัดย่อ 

 เรื่องเล่าคริสตศาสนบุคคลในนิตยสารอุดมศานต์เป็นเรื่องเล่าที่นำเสนอผ่านสื่ออย่างเป็นทางการของสภาประมุข
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ดังนั้น “สาร” ที่นำเสนอจึงเป็นเสมือนตัวแทนความคิดเพื่อสื่อสารไปยังคริสตชนใน
สังคมไทยผ่านรูปแบบชีวิตของศาสนบุคคลซึ่งมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงศึกษาบทบาทของเรื่องเล่ากลุ่มดังกลา่ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์  
รวมรวมข้อมูลเรื่องเล่าตั้งแต่ ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 - ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 116 สำนวน หลังจากนั้น
นำมาวิเคราะห์บทบาทของเรื่องเล่าโดยใช้แนวคิดของแนวคิดของวิลเลียม บาสคอม (Bascom, 1954) และศิราพร ณ ถลาง 
(2557) ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าคริสตศาสนบุคคลในนิตยสารอุดมศานต์  มีบทบาทต่อผู้อ่าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1. 
บทบาทด้านการสร้างความเชื่อ ความรัก และความหวัง ให้แก่คริสตชน 2. บทบาทด้านการสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของ
คริสตชน 3. บทบาทด้านการเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติในฐานะคริสตชน และ 4. บทบาทด้านการอธิบายที่มาของ
คณะนักบวชและองค์กรทางศาสนา ซึ่งบทบาทแต่ละด้านล้วนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคำสอนทางศาสนาที่สำคัญเพื่อมุ่งไปสู่
ความเชื่ออันเป็นอุดมคติสูงสุดทางศาสนานั่นคือ “การมีชีวิตนิรันดรร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์” 

คำสำคัญ: บทบาท เรื่องเล่าศาสนบุคคล คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก นิตยสารอุดมศานต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110  
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 
1 Studying in Master of Art (Thai), Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110 
2 Assistant Professor Dr., Department of Thai language Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110 
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The Functional of Christian hagiographies in Udomsarn magazine. 
Atiwit Siengkiw1* Panupong Udomsilp2 

 
Abstract 

 The Christian hagiographies in Udomsan magazine are those presented by the Catholic Bishops' 
Conference of Thailand's official media. As a result, the "message" presented is a representation of ideas 
intended to reach out to Christians. In Thai society, the lifestyles of religious individuals with distinct 
characteristics are a source of inspiration. Therefore, the researcher intended to analyze the function of this 
narrative. The objective of this research is to analyze the function of Christian hagiographies in Udomsarn 
magazine. There are 116 expressions in total, including information about the story from the January 2010 
edition to the December 2021 edition. Following the concept of William Bascom (1954) and Siraporn Na 
Thalang (2014), According to the study's findings, Christian hagiographies were published in Udomsan 
magazine. There are four functions available to the reader: 1. The function of instilling Christian faith, love, 
and hope in people; 2. The function of establishing Christian moral normativity; 3. The function of serving 
as a model of Christian practice; and 4. The function of explaining the origins of clergy and religious 
organizations. Each of these functions is related to and linked with important religious teachings in order to 
lead to belief in the highest religious ideal. "Eternal Living with God in the Kingdom of Heaven" 

Keyword: Function, Christian hagiographies, Catholic Church, Udomsarn magazine 
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Atiwit Siengkiw1* Panupong Udomsilp2 

 
Abstract 

 The Christian hagiographies in Udomsan magazine are those presented by the Catholic Bishops' 
Conference of Thailand's official media. As a result, the "message" presented is a representation of ideas 
intended to reach out to Christians. In Thai society, the lifestyles of religious individuals with distinct 
characteristics are a source of inspiration. Therefore, the researcher intended to analyze the function of this 
narrative. The objective of this research is to analyze the function of Christian hagiographies in Udomsarn 
magazine. There are 116 expressions in total, including information about the story from the January 2010 
edition to the December 2021 edition. Following the concept of William Bascom (1954) and Siraporn Na 
Thalang (2014), According to the study's findings, Christian hagiographies were published in Udomsan 
magazine. There are four functions available to the reader: 1. The function of instilling Christian faith, love, 
and hope in people; 2. The function of establishing Christian moral normativity; 3. The function of serving 
as a model of Christian practice; and 4. The function of explaining the origins of clergy and religious 
organizations. Each of these functions is related to and linked with important religious teachings in order to 
lead to belief in the highest religious ideal. "Eternal Living with God in the Kingdom of Heaven" 

Keyword: Function, Christian hagiographies, Catholic Church, Udomsarn magazine 

 
 

การประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทย:  
จากการรับรู้สู่การพัฒนา 

ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรตัน1์ นิธิกร  ธรรมขันธ์2  ปทิตตา  โกศัลวิตร2 วันวิสา วัชรากร2 และสุวิมล  ทวิสุวรรณ2์ 

 

บทคัดย่อ 
 

การประเมินตนเองเป็นการประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ของการเรียนรู้หรือสภาพความเป็นจริงที่ผู้เรียนเอง
รับรู้ได้ ดังนั้น การประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง จึงเป็นการสะท้อนระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่
เป็นอยู่ ซึ่งมีความส าคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการประเมินระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยด้วยตนเอง 
โดยใช้กรอบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Grid) ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นที่ .787 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ นิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทยทุกช้ันปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณจ านวน 200 คนส าหรับการเกบ็
ข้อมูลเชิงปริมาณ และนิสิต 20 คนส าหรับการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 
นิสิตส่วนใหญ่มองว่าตนเองมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 (x̅=1.94, S.D. 0.88) กล่าวคือ นิสิตรับรู้ว่า
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับที่เข้าใจประโยคและส านวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว สามารถสื่อสาร
เรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ าและอธิบาย
ประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ตอบทันที ผลจากการสัมภาษณ์ ช้ีให้เห็นว่านิสิตรับรู้ว่า
ระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองใช้เพื่อการสื่อสารในการท่องเที่ยวได้ แต่ยังไม่สามารถใช้ส าหรับการสื่อสารเชิงวิชาการหรือ
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดอบรมในทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานให้มากข้ึน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกปฏิบัติสหกิจและการท างานในอนาคต 

 
ค าส าคญั:  การประเมินตนเอง ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชาวไทย การรับรู้ การพัฒนา 
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Self-Assessment on English Language Proficiency Level of Thai EFL Undergraduates: 
From Perception to Development 

 
Khwanchit Suwannoppharat1, Nitikorn Thammakhan2, Patitta Gosalvitra2, Wanwisa Watcharakorn2            

and Suwimon Tawisuwan 
 

Abstract 
Self-assessment is an evaluation of the learning process and products or authentic conditions the 

learners perceive; as a result, self-assessment on English language proficiency level is a reflection of existing 
ability that is significant for English skill development plan to serve the learners needs. This research study 
aimed to evaluate the English language proficiency level of Thai EFL undergraduates using a self-assessment 
grid with a reliability value of .787. Research samples were 200 Thai EFL undergraduates from any years of 
study from the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University for quantitative data collection 
and 20 undergraduates for qualitative data collection. The research findings revealed that most 
undergraduates perceived that their level of English language proficiency is at A2 (X̅=1.94, S.D. 0.88). In other 
words, they believed that the English proficiency level they have enables them to be able to understand 
sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance, communicate in 
simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine 
matters, and describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters 
in areas of immediate need. The interview findings presented that the undergraduates thought that their 
level of English proficiency is useful for communication in tourism but not for effective academic or 
professional communication. The related organizations should provide more training workshops for skills 
necessary for preparation for an internship and future career.  
 
Keywords:  self-assessment, English proficiency level, Thai EFL undergraduates, perception, development 
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Abstract 
Self-assessment is an evaluation of the learning process and products or authentic conditions the 

learners perceive; as a result, self-assessment on English language proficiency level is a reflection of existing 
ability that is significant for English skill development plan to serve the learners needs. This research study 
aimed to evaluate the English language proficiency level of Thai EFL undergraduates using a self-assessment 
grid with a reliability value of .787. Research samples were 200 Thai EFL undergraduates from any years of 
study from the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University for quantitative data collection 
and 20 undergraduates for qualitative data collection. The research findings revealed that most 
undergraduates perceived that their level of English language proficiency is at A2 (X̅=1.94, S.D. 0.88). In other 
words, they believed that the English proficiency level they have enables them to be able to understand 
sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance, communicate in 
simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine 
matters, and describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters 
in areas of immediate need. The interview findings presented that the undergraduates thought that their 
level of English proficiency is useful for communication in tourism but not for effective academic or 
professional communication. The related organizations should provide more training workshops for skills 
necessary for preparation for an internship and future career.  
 
Keywords:  self-assessment, English proficiency level, Thai EFL undergraduates, perception, development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต่่าใน
รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 

Task-Based Language Teaching in Enhancing Low Students’ English Proficiency in 
General English Course   

อนันต์ แสวงดิษฐ์1* วันวิสา แก้วสกุล2 และนฤภร ธิติประเสริฐ3 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษท่ัวไปและเพื่อส ารวจทัศนคติของนักเรียนต่อการการสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปี
ที ่2-3 จ านวน 42 คน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ข้อมูลได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม และค าถามปลายเปิด วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและในเชิงคุณภาพโดยใช้โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่าคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังสอบของนักศึกษาสูงกว่าก่อนสอบในระดับที่มีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยเฉพาะ
ด้านทักษะการสร้างภาษา (การพูด และการเขียน) นอกจากนี้ นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อการน าการสอนภาษาแบบเน้น
ภาระงานไปใช้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ภาษา (ค่าเฉลี่ย = 3.64) ผลของการวิจัยนี้เป็นประโยชน์มากในการเรียนการสอน
ภาษา ในอนาคตของการท าวิจัยควรศึกษากับนักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกันหรือศึกษาในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง การสอนออนไลน์หรือรูปแบบการสอนภาษาแบบผสมผสาน 

ค่าส่าคัญ: การสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน ภาษาอังกฤษท่ัวไป ทัศนคติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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1 อ., หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280 
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1 
 

การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อเรื่องละครแนวชายรักชายของไทยกับญี่ปุ่น 

พชรพล ใจตรง1* และคุณัชญ์ สมชนะกิจ2 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งช่ือละครแนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 
2559 – เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2564 โดยศึกษาชื่อละครไทยจำนวน 99 เรื่อง และละครญี่ปุ่นจำนวน 18 เรื่อง รวมจำนวน 117 
เรื่อง ใช้วิธีการวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อละคร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) ทั้งละครโทรทัศน์แนว
ชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นพบการตั้งชื่อละครตามแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่องมากที่สุด ตามด้วยการตั้งชื่อละครตาม
อาชีพหน้าที่การงานหรือบทบาทสำคัญของตัวละคร และการตั้งช่ือละครตามลักษณะสำคัญหรือสมญานามของตัวละครตามลำดับ 
2) ในละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของญี่ปุ่นไม่มีการตั้งชื่อละครตามชื่อตัวละครสำคัญ  การตั้งชื่อละครตามชื่อสถานที่ชื่อตำบล 
ช่ือเมือง ช่ือประเทศ  การตั้งช่ือละครโดยใช้คำบอกกาลเวลา และการตั้งช่ือละครโดยใช้วัตถุสิ่งของสำคัญในเรื่อง  3) การวิเคราะห์
กลวิธีการตั้งช่ือละครโทรทัศน์แนวชายรักชายของไทยและญี่ปุ่นด้วยภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับ
การวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์ เนื่องจากในปัจจุบันนิยมตั้งชื่อเรื่องโดยใช้คำภาษาอังกฤษ ร่วมกับคำภาษาไทยหรือ
ภาษาญี่ปุ่น สรุปได้ว่าการตั้งช่ือละครแนวชายรักชายของทั้งไทยและญี่ปุ่นเน้นการสื่อสารเนื้อหาสาระหลักของละครไปยังผู้ชมอย่าง
ชัดเจน  

คำสำคัญ: กลวิธีการตั้งช่ือ, ละครโทรทัศน์, ชายรักชาย, ภาษาไทย, ภาษาญี่ปุ่น 
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The Study of the Naming tactics of Thai and Japanese ‘Boys Love’ TV Drama Titles 

Pacharapon Jaitrong1* and Kunaj Somchanakit2 

 

Abstract 

This study aims to compare the Naming tactics of Thai and Japanese ‘Boys Love’ TV Drama titles. 99 
Thai TV dramas and 18 Japanese TV dramas, total 117 TV dramas, that were broadcasted from January 2016 to 
December 2021 were collected. The data were analyzed focusing on the background meanings of the tiles. The 
statistics for data analysis were frequency and percentage. The results showed that 1) a word or phrase that 
give the viewer about the theme or the main idea of the story were the most frequently used in both Thai and 
Japanese drama titles. Followed by, using of the character’s occupation, job duties, or important roles, and 
title according to the character's personality or epithet. 2) drama title named after the main character, the main 
background of a drama scene, the using of time, and the object related to the drama story were not found in 
Japanese drama titles. 3) the analysis of naming strategies cannot be explained by focusing only Thai or 
Japanese, because nowadays English is likely to be used for naming the drama titles. It can be concluded that 
both Thai and Japan ‘Boys Love’ TV drama titles mostly use theme, character’s roles and personality to convey 
the core essence of drama to the audience. 

 
Keywords: Title naming tactics, TV drama, Boys love, Thai language, Japanese language 
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แรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัลนอแมด (Digital Nomad) 
ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
อัชฌา รัตนโอภาส1* เลิศพร ภาระสกุล2 

 
บทคัดย่อ 

จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นพื้นที่หน่ึงทีไ่ด้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสวรรค์ของเหล่าดิจิทัล นอแมด (Digital Nomad) 
จากท่ัวโลก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจปัจจัยดึงของนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัล นอแมด ที่เดินทางมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มดจิิทัล นอแมด 
ที่เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุค Chiang Mai Digital Nomads จำนวน 400 คน โดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย โดยสกัดองค์ประกอบหลัก 
(Principal component analysis) ตัวแปรแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงในการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยว
กลุ่มดิจิทัล นอแมด 20 ประเด็น ได้ผลองค์ประกอบแรงจูงใจปัจจัยดึง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) บรรยากาศการทำงานที่
ปลอดภัย (2) ปัจจัยทางสังคมที่เอื้อต่อการพำนักระยะยาว (3) ปัจจัยสนับสนุนการทำงาน (4) อากาศเหมาะสม (5) ชีวิตยาม
ราตรี (6) เสรีภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และ(7) ความเป็นมิตรและมีน้ำใจของชุมชน  
 
คำสำคัญ: แรงจูงใจ ปัจจัยดึง ดิจิทัลนอแมด เชียงใหม่ 
______________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10210 
2 รศ.ดร., คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10210 
1 Master Student, Faculty of Tourism and Hospitality Dhurakij Pundit University Bangkok 10210 
2 Assoc. Dr., Faculty of Tourism and Hospitality Dhurakij Pundit University Bangkok 10210 
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Pull factors of Digital Nomad visiting Chiang Mai. 
 

Atcha Rattanaopas1 Lertporn Parasakul2 

 
Abstract 

Chiang Mai is regarded as one of the paradises of Digital Nomads from around the world. The 
objectives of this research were to examine the pull factors of Digital Nomad visiting Chiang Mai. It is 
quantitative research. A questionnaire was used to survey data from a sample of 400 Digital Nomad tourists 
who participated in the Facebook Group of Chiang Mai Digital Nomads by means of a Factor Analysis using 
Principal Component Extraction analysis. From the 20 pull factor attributes seven pull factor motivation 
components were obtained as follows (1) Networking and expanding business (2) Key factors of long-term 
stay (3) Heart of digital work Nomad (4) LGBT destination (5) Nightlife (6) Live life at Quality (7) Work and 
leisure. 
 
Keywords: motivation, pull factor, Digital Nomad, Chiang Mai 
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมแรงงานข้ามชาติ  ในพื้นที่ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 

วสันต์  ชูศรี1*  และเสกสณั เครือคำ2 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ของคนในสังคม โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากอาชญากรรมที่เกิดจาก
แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นท่ีของตำรวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการ
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Abstract 

Currently, Thailand still has a problem of crime caused by migrant workers. which affects the safety 
and well-being of people in society The purpose of this study was to study the problems, causes and effects of 
crimes caused by migrant workers in the Pak Kret Police Area. Nonthaburi Province and to study ways to increase 
efficiency in preventing labor crimes caused by foreigners This was a qualitative study that was collected by in-
depth interviews from 10  informants, consisting of a group of 4  police officers and a group of government 
officials, 4  people, and 2  people in the public sector. smuggled into the illegal work of foreign workers This is 
due to higher wage rates in neighboring countries and the cumbersome labor registration process. and the 
problem of wrongdoing of foreign workers found in the community, such as burglary, quarrel and drug trafficking 
within the community area which affects the economy, society and health Guidelines for increasing the 
effectiveness of migrant crime prevention in key areas include: Increasing the screening measures for illegal 
foreign workers entering illegally through natural channels and creating a convenient way to register foreign 
workers Accounting for foreign workers' information of entrepreneurs and building cooperation from the 
community to help prevent crimes committed by migrant workers 
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มาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ในเขตเมืองเก่าสงขลา 
ธีรยุทธ ปักษา1* เกริกเกียรติ ทิพชัย2 

 
บทคัดย่อ 

เมืองเก่าสงขลาเป็นเมืองท่าชายฝั ่งที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม 
วัฒนธรรม ความเชื่อพิธีกรรม ประเพณีชุมชน อาหาร การใช้ชีวิตของผู้คน 3 เชื้อชาติ (ไทย จีน มุสลิม) ประกอบ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจวบจนถึงปัจจุบัน โดยจังหวัดสงขลาได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดสงขลาเพื่อให้สามารถ
บรรลุแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อจะเป็นเมืองที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภาคใต้  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม
ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น รวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ยังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอำนาจในการดูและและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการจัดทำกิจกรรมสาธารณะและ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  

ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าสงขลานั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่และวัฒนธรรมมายาวนาน การจัดทำมาตรการทางกฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตย่านเมืองเก่าสงขลาโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ลักษณะการบูรณาการและสานประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมาย จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน จนนำไปใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสงขลาต่อไป 

คำสำคัญ : เมืองเก่าสงขลา การท่องเที่ยว มาตรการทางกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Legal measures of Local Administrative Organization for Promoting and Developing 
Tourism of Songkhla Old Town 

Teerayut Paksa1* Krirkkiat Tipchai2 

 Songkhla Old Town is a coast port city with local cultural identity, whether architectures, 
cultures, ritual beliefs, community traditions, cuisines as well as living of multiracial people 
namely, Thai, Chinese and Muslim, which has posed the multicultural society. Songkhla province 
has set its vision to achieve the provincial development plan as the city with infrastructure 
readiness and transportation networks by land, water and air for becoming the center of trade, 
investment and tourism of the south. 

 The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.2560 provides that a person and 
community shall have the right to conserve, revive or promote their wisdom, arts, culture, 
tradition and good customs at local levels, including the right to collaborate with a local 
administrative organization or the State to carry out such act. Moreover, the Constitution also 
states that a local administrative organization has the duties and powers to manage and provide 
public services for the benefits of the people in the locality under the sustainable development 
principle. Therefore, the local administrative organization is a main agency on public service 
provision for local people.  

 The research found that the tourism potential of Songkhla Old Town has the historical 
value, old community identity and prolonged culture. Making the legal measures of local 
administrative organization on the tourism promotion of Songkhla Old Town by considering 
community participations in the manner of integration and mutual benefit harmonization as well 
as law enforcement is a mechanism that leads to the sustainable development of economy, 
society, and environment, including integrations of the government, private and public sectors 
together and  may be applied as a strategic plan for promoting and developing the sustainable 
tourism of Songkhla province then. 

Keywords : Songkhla Old Town, Tourism, Legal measures, Local Administrative Organization 
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public services for the benefits of the people in the locality under the sustainable development 
principle. Therefore, the local administrative organization is a main agency on public service 
provision for local people.  

 The research found that the tourism potential of Songkhla Old Town has the historical 
value, old community identity and prolonged culture. Making the legal measures of local 
administrative organization on the tourism promotion of Songkhla Old Town by considering 
community participations in the manner of integration and mutual benefit harmonization as well 
as law enforcement is a mechanism that leads to the sustainable development of economy, 
society, and environment, including integrations of the government, private and public sectors 
together and  may be applied as a strategic plan for promoting and developing the sustainable 
tourism of Songkhla province then. 

Keywords : Songkhla Old Town, Tourism, Legal measures, Local Administrative Organization 

การศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
                                           กนกวรรณ  ปลาศลิา 1*   ธงชัง  ลาหุนะ 2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย เพื่อศึกษากระบวนการจดัการอาหารกลางวันและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารโดยคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้ประกอบอาหาร จำนวนท้ังสิ้น 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
แบบสัมภาษณ์เรื่อง หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการเสวนากลุ่ม 

ผลการวิจัย พบว่ากระบวนการจัดการอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงรายบริหารการจัดการโครงการอาหารกลางวันด้วยตนเอง มอบหมายให้ ครู เจ้าหน้าท่ี ผู้ประกอบอาหาร เป็นผู้ดำเนินงาน
อาหารกลางวัน การพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร ได้ร่วมกันวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร พัฒนาตามหลัก 7ปัจจัย(Good Hygiene Practice : GHP)ประกอบด้วย1) วัตถุดิบจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร
จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยและใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล คัดแยกเวัตถุดิบตามหมวดหมู่ จัดเก็บในพื้นที่ที่
เหมาะสม และจัดทำอาหารตามรายการอาหารต้นแบบ 2) อาคารสถานที่พื้นที่ประกอบอาหาร มีการพัฒนาโดยจัดวาง ผัง
ระบบห้องปฏิบัติอาหาร ให้มีความสะอาดปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน 3) ภาชนะอุปกรณ์ มีการควบคุม ดูแล ทำความ
สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ 4) การประกอบอาหาร ประกอบอาหารตามรายการอาหารที่กำหนดไว้ มีการ
ช่ัง ตวง วัด หั่น ซอย วัตถุดิบให้มีขนาดเหมาะสมตามช่วงวัย5) สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร มีการตรวจสุขภาพ ก่อนการ
ทำอาหาร ทุกปี และจัดอบรมให้ความรู้ ความปลอดภัยด้านอาหาร ทุกๆ 4 เดือน มีการแต่งกายสะอาดตามหลักสขูลักษณะทีด่ี 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งมีการล้างมือ 6) บรรจุภัณฑ์ พัฒนาโดยการจัดหาภาชนะบรรจุอาหาร ที่ได้มาตรฐาน มีฝาปดิมิดชิด 
ลดการปนเปื้อนของอาหารปรุงสุก 7) ขนส่งลำเลียง ขนส่งโดยใช้คนลำเลียงตักอาหารใส่ภาชนะปิดฝาใส่ถุงผ้าป้องกันฝุ่น
ละอองปนเปื้อนซ้ำ และ ลำเลียง ลงรถขนส่งอาหาร 
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Education and Development of Food Safety of Student Lunch Project 
in Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University 

 
Kanokwan Plasila1*Thongchai Lahuna 2 

 
    Abstract 

 
The research on “Education and Development of Food Safety of Student Lunch Project in 

Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University” aimed to study the management process of student 
lunch project and food safety development. The target groups, totaling 12 were selected by using Purposive 
Sampling Method from the people who were in charge of the lunch project and cooks. The research tools 
composed of good hygiene in food and beverage production and focus group. The study results were as 
follows: the management process of student lunch project in Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat 
University was done by self-management and the lunch project was managed by assigning the teachers to 
do the lump sum contract with the cooks. Regarding to the food safety development, they have jointly 
analyzed and planned the development according to 7 good hygienic principles in food and beverage 
production, developed according to the principles of Good Hygiene Practice (GHP) consisting of 1) 
procurement of raw materials for food preparation from certified sources for safety, using seasonal 
ingredients, sorting raw materials by category, storing in a suitable area and preparing food according to the 
prototype food menu 2) designing food laboratory system layout of the premises and cooking areas 
developed to be clean and safe and convenient to use 3) equipment containers was controlled, maintained 
cleaned and categorized after each use 4) cooking; prepare food according to the specified food list, by 
weighing, measuring, cutting, and slicing the ingredients to the appropriate size according to their age 5) 
food hygiene for cooks; having health check before cooking every year and organizing training to educate 
food safety every 4 months, having clean uniform according to good hygienic principles and wash hands 
every time before starting work 6) packaging developed by providing standardized food containers with a 
tight lid to reduce contamination of cooked food and 7) transportation;  using a conveyor to load food into 
containers, covered with cloth bags to prevent dust from contaminating again and transported into food 
transport vehicles. 
 
 Keywords: Development, School Lunch Management, Food Safety 
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Education and Development of Food Safety of Student Lunch Project 
in Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University 

 
Kanokwan Plasila1*Thongchai Lahuna 2 

 
    Abstract 

 
The research on “Education and Development of Food Safety of Student Lunch Project in 

Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat University” aimed to study the management process of student 
lunch project and food safety development. The target groups, totaling 12 were selected by using Purposive 
Sampling Method from the people who were in charge of the lunch project and cooks. The research tools 
composed of good hygiene in food and beverage production and focus group. The study results were as 
follows: the management process of student lunch project in Demonstration School, Chiang Rai Rajabhat 
University was done by self-management and the lunch project was managed by assigning the teachers to 
do the lump sum contract with the cooks. Regarding to the food safety development, they have jointly 
analyzed and planned the development according to 7 good hygienic principles in food and beverage 
production, developed according to the principles of Good Hygiene Practice (GHP) consisting of 1) 
procurement of raw materials for food preparation from certified sources for safety, using seasonal 
ingredients, sorting raw materials by category, storing in a suitable area and preparing food according to the 
prototype food menu 2) designing food laboratory system layout of the premises and cooking areas 
developed to be clean and safe and convenient to use 3) equipment containers was controlled, maintained 
cleaned and categorized after each use 4) cooking; prepare food according to the specified food list, by 
weighing, measuring, cutting, and slicing the ingredients to the appropriate size according to their age 5) 
food hygiene for cooks; having health check before cooking every year and organizing training to educate 
food safety every 4 months, having clean uniform according to good hygienic principles and wash hands 
every time before starting work 6) packaging developed by providing standardized food containers with a 
tight lid to reduce contamination of cooked food and 7) transportation;  using a conveyor to load food into 
containers, covered with cloth bags to prevent dust from contaminating again and transported into food 
transport vehicles. 
 
 Keywords: Development, School Lunch Management, Food Safety 
 
 
 

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 

 

กิตติพงศ์  วงศ์สุคนธ์1 และ ทวนธง  ครุฑจ้อน2* 

 

บทคัดย่อ 

 ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้การบริการ

สาธารณะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์

เพื ่อพัฒนาตัวชี ้ว ัดคุณภาพบริการของฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และวิเคราะห์ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มารับบริการ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มารับบริการจากฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรคำนวนของยามาเน่ได้จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 10 ระดับ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี ่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ  

 ผลการวิจัย พบว่า ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดในการนำมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพบริการของฝ่ายใบอนุญาต

ขับรถคือ ความเพียงพอของที่นั ่งสำหรับผู้มารับบริการ (M = 8.27, S.D. = 1.75) รองลงมาคือ ความถูกต้องในการออก

ใบเสร็จรับเงิน (M = 8.21, S.D. = 1.52) ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที ่และการมีป้ายแสดงรายละเอียดสถานที่ใน

แต่ละจุดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเข้ารับบริการ (M = 8.16, S.D. = 1.64 และ 1.65) ตามลำดับ ส่วนประเด็นที่เห็น

ด้วยน้อยที่สุดคือ การออกให้บริการนอกสถานที่ (M = 6.96, S.D. = 2.14) สำหรับองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณภาพบริการของ

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที ่1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ

การจัดการ (Eigen Value = 17.439) องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการให้บริการ (Eigen Value = 1.585) และองค์ประกอบที ่

3 การเชื่อมโยงทางสังคม (Eigen Value = 1.384) นอกจากนี้ปัญหาและข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ ระยะเวลาในการทำ

ใบอนุญาตขับรถนานเกินไป ควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้ลดลงและมีประสิทธิภาพรวดเร็วเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน 

รวมถึงการเพิ่มเจ้าหน้าทีใ่นการให้บริการประชาชนในจุดบริการต่าง ๆ มากขึ้น 

คำสำคัญ : การพัฒนาตัวชี้วัด คุณภาพบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัด 
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The Indicator Development for Service Quality of Driving License Department, 

Songkhla Provincial Land Transport Office 

 

Kittipong  Wongsukon1 and Thuanthong  Krutchon2* 

 

Abstract 

 The Driving License Department, Songkhla Provincial Land Transport Office strives to enhance 

service quality in order to serve the public and meet the needs of those who receive services. This study 

is quantitative research. It aims to develop the indicator for service quality of the Driving License 

Department, Songkhla Provincial Land Transport Office and to analyze the problem and suggestion of 

service recipients. The Population is the service recipients from the Driving License Department, Songkhla 

Provincial Land Transport Office and calculated sample size by Yamane formula amount 400. The 

population consists of service recipients from the Songkhla Provincial Land Transport Office, Driving License 

Department and the Yamane formula calculates a sample size of 400. The data collection instrument is a 

10-level estimation questionnaire. While, data analysis statistics include frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and factor analysis.  

 The findings of this study revealed that the sufficiency of seats for service recipients is the issue 

that people most agree with in using as an indicator of the Driving License Department’ s service quality     

(M = 8.27, S.D. = 1.75), followed by the accuracy in issuing receipts (M = 8.21, S.D. = 1.52), the cleanliness 

of the building, and the presence of a sign showing details of the location at each point and the operating 

procedures for receiving services (M = 8.16, S.D. = 1.64  and 1.65) , respectively. Off-site service, on the 

other hand, is the least popular (M = 6.96, S.D. = 2.14). Moreover, the service quality indicators component 

of the Driving License Department in Songkhla Provincial Land Transport Office has three components: 

component 1 staff performance and management (Eigen Value = 17.439), component 2 service quality 

(Eigen Value = 1.585), and component 3 social connection (Eigen Value = 1.384). Furthermore, the driving 

license is too long, and work procedures should be modified to be shorter, more efficient, and completed 

in one day, including the addition of more staff to serve people at various service points. 

 

Keywords : Indicator Development, Service Quality, Songkhla Provincial Land Transport Office 
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การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

เมลสิสา ยอดขยัน1*  และอุมาพร มุณีแนม2  

บทคัดย่อ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มท่องเที่ยวมูลค่าสูง ที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจึงควรทราบถึงระดับความพร้อมและศักยภาพด้านอาหารของตนเอง 
เพื่อที่จะสามารถวางแผนให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพได้ บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ส าหรับการประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ใช้วิธีการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหา และจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบ
การประเมิน โดยเครื่องมือพัฒนามาจาก 2 แหล่งหลักคือ การก าหนดตัวช้ีวัดโดยประยุกต์ข้อค าถามจากแบบประเมินมาตรฐาน
การบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว และเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ผลที่ได้จากการพัฒนา
เครื่องมือคือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปในการ
ให้บริการอาหารท้องถิ่นของชุมชน และตอนที่ 3 แบบประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วย 70 ตัวช้ีวัด ดังนี้  (1) ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน  16 ข้อ  
(2) มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย 29 ข้อ (3) การบริการนักท่องเที่ยว 15 ข้อ และ (4) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
10 ข้อ จากนั้นทดสอบหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ผลลัพธ์เฉลี่ย 0.91 จ านวน 66 ข้อ ทดลองเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการ 
ครอนบาค (Cronbach Method) ได้ผลลัพธ์ 0.98 ดังนั้น เครื่องมือแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นนี้จึงสามารถน าไปใช้เป็น
แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยวในการให้บริการอาหารท้องถิ่นได้  
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวโดยชุมชน ความพร้อมชุมชน การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหารท้องถิ่น 
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Tool Development for Assessing the Readiness Level of Community-Based Local Food 
Operations for Gastronomic Tourism 

Melissa Yodkhayan1* Umaporn Muneenam2 

Abstract 
Gastronomic tourism is one of the economic strategies of high-value tourism and being used as a 

tool to stimulate the economy at all levels. Thus, the provider should know their readiness level and 
potential of food operation in order to serving tourist efficiency. This paper aims to develop a research tool 
for assessing the readiness level of community-based tourism operating the local food for promoting 
gastronomic tourism. The study collected and reviewed data from relevant documents, analyzed the 
contents, and sorted data to be an assessment framework. The tool was developed and modified from two 
main sources; firstly, an evaluation of food service standard for tourism and; secondly, the criteria for 
Thailand's community-based tourism development. The result of tool development was questionnaires, 
divided into three parts: Part 1, general information of respondents, Part 2, general information of 
community local food service, and Part 3, readiness level assessment of community-based tourism 
operating local food in four aspects of 70 indicators as follows: (1) 16 indicators of community resource and 
environmental management, (2) 29 indicators of food and safety quality, (3) 15 indicators of service quality, 
and (4) 10 indicators of activities quality. After that, the tool validity was tested by determining the Index 
of Congruence (IOC) from three experts, and the average result was 0.91 with 66 indicators succeed; the 
reliability test with Cronbach method from try-out resulted at 0.98. Therefore, this assessing tool 
development can be used as questionnaires to assess the readiness level of community-based tourism 
operating local food.  
 
Keywords: Community-Based Tourism, Community Readiness, Assessment Tool Development, Gastronomy 
Tourism, Local Food 
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การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการกับพนักงานราชการ:  

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

 

กฤติยา โทรักษา1, ณัฏฐญาณ ีจันทพลาบูรณ์2* 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลห้วยยาง 2. เพื่อเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยาง ระหว่างข้าราชการกับพนักงาน ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาวิจัย คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลห้วยยาง ทั้งสิ้น 85 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของประชากร ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ร้อยละ และสถิติการทดสอบ t-test ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีตำแหน่งข้าราชการ ปฏิบัติงานสังกัดกองการศึกษา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ให้กับองค์กร 1 – 5 ปี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยด้านรางวัล โบนัสตอบแทน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตำบลห้วยยาง ระหว่างข้าราชการกับพนักงาน พบว่า ข้าราชการและพนักงานมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ข้าราชการ, พนักงานราชการ 
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The Comparison of Work Motivations between Civil Servants and Government 

Employees: The Case of Huai Yang Municipality,  

Khon Sarn District, Chiyaphum Province 

 

Kittiya Thoraksa1, Natthayanee Chantaplaboon2* 

 

Abstract 

  The purposes of this research were 1)  to study the work motivation of personnel in 

Huai Yang subdistrict municipality; 2)  to compare between work motivation of civil servants 

and government employees. The population used in this research was all personnel working 

in Huai Yang subdistrict municipality. The questionnaire was used as a tool to collect data. The 

statistics used to analyze the data consisted of the population mean, the population standard 

deviation, percentage and t-test statistic at statistical significance level at 0.05. 

  The findings presented that most respondents held Bachelor's degrees or equivalent. 

Most of them were civil servants, under the Education Division. Their work tenure was mostly 

between 1 - 5 years. The results showed that the level of opinions regarding the performance 

motivation of all personnel was at a high level; rewards and bonuses were at average; and the 

aspect with the lowest level was career advancement. The comparative test of the difference 

in work motivation of Huai Yang subdistrict municipality personnel between civil servants and 

government employees demonstrated that civil servants and employees had a statistically 

significant difference in motivation at 0.05. 

 

Keywords: motivation, civil servants, government employee 
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มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายในประเทศไทย 

ธันยพร ปานแก้ว1 จิดาภา พรยิ่ง2 

 

บทคัดย่อ 

 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์น าเสนอถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกฎหมายเกี่ยวกับ มาตรการทางกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิ เยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายในประเทศไทย โดยวิธีการวิจัยที่ใช้เป็นเชิงคุณภาพ ศึกษาจากกฎหมาย 
หนังสือ ต ารา บทความวิชาการและเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า การคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหย่ือผู้สูญหาย จาก
กรณีคนหายสาบสูญในประเทศไทย ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระท านั้น ปัจจุบันก็ยังไม่
มีกฎหมายรองรับว่าการบังคับสูญหายเป็นความผิดอาญาเป็นการเฉพาะเจาะจง เมื่อน าบทบัญญัติและกระบวนการทาง
กฎหมายที่มีในปัจจุบัน ไม่สามารถน ามาปรับบังคับใช้กับการสูญหายและคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายได้ 
น าไปสู่ผลกระทบในเชิงกระบวนการยุติธรรม ท าให้ครอบครัวของผู้สูญหายไม่มีสถานะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาขาดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิครอบครัวของเหย่ือผู้สูญหาย ดังนั้นควรจัดให้มีมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหายเป็นการเฉพาะ 

 เสนอแนะให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเพื่อ
การบังคับใช้ทางกฎหมายคุ้มครองสิทธิเยียวยาครอบครัวของเหยื่อผู้สูญหาย และการบังคับสูญหายต้องแยกลักษณะความผิด
กับฐานความผิดให้ชัดเจน เพื่อสอดคล้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 รองรับสิทธิที่จะ
ได้รับการเยียวยาหรอืช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการ
กระท าอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรีประเทศไทยเข้าเป็นภาคีร่วมอยู่ด้วย 

 

ค าส าคัญ: เยียวยาครอบครัวเหยือ่ผู้สูญหาย, เจ้าหน้าท่ีของรัฐ , ผู้เสียหาย 
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Legal measures relating to the protection of family remedial rights of 

missing victims in Thailand 

Tanyaporn Pankaew1 Jidapa Pornying2 

Abstract 

 
 This research article is intended to present ideas. Theory, Principles and Laws regarding legal 
measures to protect rights Heal the families of missing victims in Thailand By qualitative research 
methodology. Study from law, books, textbooks, academic articles and documents. The results showed 
that the protection of the rights to heal the families of missing victims. In the case of missing persons in 
Thailand, which have been committed or involved in the act, Currently, there is no law to support that 
forced disappearance is a specific criminal offense. When implementing the provisions and legal processes 
that are currently available. It cannot be enforced against loss and protection of the family rights of 
missing victims. This led to judicial consequences, leaving the families of the missing without victim status 
under the Criminal Procedure Code lacking measures to protect the rights of the families of missing 
victims. Therefore, legal measures to protect the family remedies of missing victims should be provided 
specifically. 

 Suggest the adoption of the Prevention and Suppression Act Torture and forced disappearances 
for legal enforcement, protection of the family rights of missing victims, and forced disappearances must 
clearly separate the nature of the offense and the offense. To comply with the Constitution of the 
Kingdom of Thailand. Buddhist Era 2017 Article 25 supports the right to be healed or assisted by the state 
as required by law, and in accordance with the Convention on The Fight against Torture and Other Acts of 
Cruel, Inhumane or Dignity of Thailand. 

  

Keywords: Healing the families of the missing victims , State authorities , Injured person  
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Legal measures relating to the protection of family remedial rights of 

missing victims in Thailand 

Tanyaporn Pankaew1 Jidapa Pornying2 

Abstract 

 
 This research article is intended to present ideas. Theory, Principles and Laws regarding legal 
measures to protect rights Heal the families of missing victims in Thailand By qualitative research 
methodology. Study from law, books, textbooks, academic articles and documents. The results showed 
that the protection of the rights to heal the families of missing victims. In the case of missing persons in 
Thailand, which have been committed or involved in the act, Currently, there is no law to support that 
forced disappearance is a specific criminal offense. When implementing the provisions and legal processes 
that are currently available. It cannot be enforced against loss and protection of the family rights of 
missing victims. This led to judicial consequences, leaving the families of the missing without victim status 
under the Criminal Procedure Code lacking measures to protect the rights of the families of missing 
victims. Therefore, legal measures to protect the family remedies of missing victims should be provided 
specifically. 

 Suggest the adoption of the Prevention and Suppression Act Torture and forced disappearances 
for legal enforcement, protection of the family rights of missing victims, and forced disappearances must 
clearly separate the nature of the offense and the offense. To comply with the Constitution of the 
Kingdom of Thailand. Buddhist Era 2017 Article 25 supports the right to be healed or assisted by the state 
as required by law, and in accordance with the Convention on The Fight against Torture and Other Acts of 
Cruel, Inhumane or Dignity of Thailand. 

  

Keywords: Healing the families of the missing victims , State authorities , Injured person  

 

 

 

 

 

ความเป'นอิสระทางการคลังในด5านการจัดเก็บรายได5ขององค<กรปกครองส=วนท5องถ่ินในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZs): กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม=สาย จังหวัดเชียงราย 

 
ไททัศน& มาลา1* ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร2 จารุณี มุมบ8านเซ;า3 ฤทัยทิพย& จันทร&สระแก8ว4 และวิไลลักษณ& เรืองสม5 

 

บทคัดย=อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค&เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงแหล;งที่มาของรายได8ของเทศบาลตำบลแม;สาย จังหวัดเชียงราย 

และ (2) เพื่อศึกษาความเปTนอิสระทางการคลังในด8านการจัดเก็บรายได8ขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (SEZs): กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม;สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ จากเอกสารที่

เกี่ยวข8อง การสนทนากลุ;ม การสัมภาษณ&แบบเจาะลึกผู8ให8ข8อมูลสำคัญ จำนวน 50 คน และการสังเกตปรากฏการณ&เชิงพื้นที่ 

 ผลการศึกษา พบว;า รายได8ขององค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นมาจากภาษีที่จัดเก็บเอง ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให8และเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล ทำให8ขาดความเปTนอิสระทางการคลัง เพราะต8องพึ่งเงินรายได8ส;วนใหญ;จากรัฐบาล ในส;วนของภาษีที่

จัดเก็บเองมีเพียงร8อยละ 12.17 เท;านั้น ดังนั้น หากองค&กรปกครองส;วนท8องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีความเปTน

อิสระทางการคลังด8านรายได8จะต8องสามารถจัดเก็บภาษีและกำหนดฐานภาษีได8เอง โดยเฉพาะภาษีที่เกิดจากการใช8ทรัพยากร

ในท8องถิ่น เช;น ภาษีสิงแวดล8อม ค;าธรรมเนียมแรงงานต;างด8าว ค;าบริการ ค;าธรรมเนียมจากการท;องเที่ยว ดังนั้นจึงสรุปได8ว;า

การที่รัฐบาลมีนโยบายส;งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผ;านมานั้น อาจยังไม;สามารถสะท8อนถึงการ

กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู;ภูมิภาค การลดความเหลื่อมล้ำ การยกระดับรายได8และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับท8องถิ่นได8  

 

คำสำคัญ: ความเปTนอิสระทางการคลัง, การจัดเก็บภาษี, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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Fiscal Autonomy in revenue collection of Local Administrative Organizations in Special 

Economic Zones (SEZs): A Case Study of Mae Sai municipality 

 
Titus Mala 1* Pisak Kalyanamitra2 Jarunee Mumbansao3 Ruetaitip Chansrakaeo4 and Wilailuk Ruangsom5 

 

Abstract 
 This article research is aimed to (1) study the sources of income of Mae Sai municipality (2) study 

fiscal autonomy in revenue collection of Local Administrative Organizations in Special Economic Zones 

(SEZs): A Case Study of Mae Sai municipality. A qualitative study method was employed as method to 

analyze related documents, focus group, in-depth interviews from 50’s key informants and observation 

without participation were used.  

 The results of the study showed that the income of the Local Administrative Organizations comes 

from the collected tax by government taxes and government grants causing no fiscal autonomy because 

they have to rely mainly on income from the government in terms of tax collected only 12.17 percent. 

Therefore, if the Local Administrative Organizations in the Special Economic Development Zone is 

independent of fiscal, income must come from the ability to collect taxes and set a tax base on their own 

especially taxes arising from the use of local resources such as environmental taxes foreign labor fees, 

service fees / travel fees. Therefore, it may conclude that although there was an investment promotion 

policy from the government for the SEZs, it could not reflect to the distribution of prosperity to the region, 

the reduction of inequality, the improving of income, and the development of local people life quality.     

  

Keywords: Fiscal Autonomy, Revenue collection, Special Economic Zones 
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 ข้อจ ำกัดของกฎหมำยยำเสพติดกับกำรแก้ปัญหำโดยกำรบ ำบัดฟืน้ฟูผู้กระท ำควำมผิด 

ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์1 , กรกฎ  ทองขะโชค2 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์น าเสนอถึงปัญหาการบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยศึกษาเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กับพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาผู้ติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ยาวนานต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบกฎหมาย
เก่ากับกฎหมายใหม่ก็ยังพบว่ามีข้อจ ากัดที่เป็นปัญหาที่คล้ายคลึงกันอยู่ในบางประเด็น กล่าวคือข้อจ ากัดที่ท าให้ผู้กระท าผิดไม่
สามารถเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูได้ตามกฎหมาย คือการที่ผู้กระท าผิดได้กระท าผิดฐานอื่นที่มีโทษทางอาญาอันเป็นโทษจ าคุก
ประกอบมาด้วยประเด็นนี้สอดคล้องกันทั้งกฎหมายเก่าและใหม่ อีกทั้งในส่วนกฎหมายใหม่ในกรณีที่ผู้กระท าผิดสมัครใจเข้ารับการ
บ าบัดก็ตามหากปรากฎว่าผู้เข้ารับการบ าบัดมีพฤติการชั่วร้าย ประสาทหลอน เป็นต้น ก็จะเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้ารับการบ าบัด
เช่นกัน ทั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ ต้องการให้กฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดหรือผู้กระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ลงโทษผู้กระท าผิดให้เหมาะสมและได้สัดส่วนตามแนวคิดและทฤษฎีในการก าหนดโทษและบังคับใช้โทษ โดยให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ภายใต้มุมมองที่ว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยและให้ผ่านการใช้ดุลพินิจในกรณีที่
ผู้กระท าผิดมีข้อจ ากัดกรณีมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมหรือมีการกระท าผิดอื่นมาด้วย แทนการตัดโอกาศผู้กระท าผิดที่จะได้เข้ารับการ
บ าบัด เพราะบุคคลเหล่าเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ป่วยจากการเสพติดจะให้ไม่มีอาการทางประสาททางสมองเลยก็คงเป็นไม่ได้  

ค ำส ำคัญ : ยาเสพตดิ การบ าบัดฟื้นฟู กฎหมายยาเสพติด 
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Restrictions of drug laws and the solution of offender rehabilitation  

Yutthachai Duangsawat, Korakod Tongkachok 

Abstract 

This research article aims to present the problem of rehabilitation of drug offenders. by comparing 
the Drug Addiction Rehabilitation Act B.E. 2545 and the Act Promulgating the Narcotics Code B.E. 2021. The 
results of the study found that The problem of drug addiction is a long-standing problem that needs to be 
seriously addressed. The researchers therefore compared the old law with the new law and found that there 
were some similar problematic restrictions. that is, a limitation that prevents offenders from legally receiving 
rehabilitation. is that the offender commits another crime, which is punishable by imprisonment; In addition, 
in the new law, in the event that the offender voluntarily receives therapy, if it turns out that the person 
receiving the therapy has evil behavior, hallucinations, etc., it will also cause them to be unable to receive 
therapy. Therefore, there are recommendations from the study as follows: Want to provide laws related to 
drug problems or drug-related offenders. Punish the offender appropriately and proportionately according to 
the concept and theory in determining the punishment and enforcing the punishment. by allowing 
responsible agencies to seriously solve this problem Under the view that the drug user is a patient and that it 
is given through the use of discretion in the event that the offender is limited in the event of improper 
behavior or other wrongdoings. instead of cutting off the offender's opportunity to receive therapy Because 
those people, when reputed to be addicted to addiction, will not have any neurological symptoms in the 
brain at all. 

Keywords: narcotics, rehabilitation therapy ,drug law 
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มาตรการกฎหมายในการควบคุมธุรกิจ Food Delivery 
ศรัณย์ภัทร สอตั้ง1, จิดาภา พรยิ่ง 2 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการควบคุมผู้ประกอบอาชีพรับส่งอาหารธุรกิจ Food Delivery 
เกี่ยวกับมาตรการควบคุมอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ และการออกใบอนุญาตขับขี่ให้กับกลุ่มประกอบอาชีพรับส่ง
อาหาร  ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช 2522 และรวมถึงควบคุมมาตรฐานในด้านสุขอนามัยของผู้ขนส่ง
อาหารมาตรา 39 (3) (7) ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2560 การวิจัยนีเ้ป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากเอกสารกฎหมาย หนังสือ บทความ งานวิจัยและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิเคราะห์
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและสร้างมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ขนส่งอาหารและผู้รับอาหาร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพ Food Delivery ในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ยังไม่มีกฎหมายใด
บัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการขนส่งอาหาร การออกใบอนุญาตขับข่ีให้กับกลุ่มอาชีพรับส่ง
อาหารไว้ อีกทั้งไร้การควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัยของผู้ขนส่งอาหารเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ที่ขนส่ง
อาหารแต่อย่างใด ข้อเสนอแนะ ควรมีมาตรการควบคุมการประกอบอาชีพของผู้รับขนส่งอาหารธุรกิจ Food Delivery โดย
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช 2522 มาตรา 4 วรรค7 ก าหนดนิยาม รถจักรยานยนต์ให้ชัดเจน 
และก าหนดออกใบขับขี่เป็นการเฉพาะให้กับผู้ขับขี่ขนส่งประเภทอาหาร  ส าหรับการควบคุมมาตรฐานด้านสุขอนามัยของผู้
ขนส่งอาหาร ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 มาตรา 40 (3) (7) เพื่อควบคุมมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยของผู้ขนส่งอาหารเกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ที่ขนส่งอาหารและป้องกันโรคติดต่อ  

ค าส าคัญ : รถจักรยานยนต์สาธารณะ , ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ , สุขอนามัย 
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Legal measures to regulate Food Delivery business 
Sarunputh Sotang1, Jidapa Pornying2 

 
Abstract 

 This research article aims to study the problem of controlling food delivery professionals in the 
business of food delivery, regarding occupational control measures using public motorcycles, and issuing 
driver's licenses to food delivery occupation groups under Section 4 of the Automobile Act, Buddhist Era 
1979, and including regulating standards in food transporter hygiene sections 39 (3) (7) under the Public 
Health Act.  Buddhist Era 1992 (No.  3) Buddhist Era 2017. This research is qualitative research, collecting 
information from legal documents. Books, articles Research and electronic data by analyzing legal measures 
to regulate and standardize security and safety for food carriers and food recipients. Research has shown 
that food delivery occupations in Thailand are currently very popular, but no laws have governed 
occupations that use motorcycles to transport food.  Issuance of driver's licenses to food delivery 
occupation. In addition, there is no control over the hygiene standards of food carriers regarding the hygiene 
of containers. Equipment that transports food in any way. Recommendations should include measures to 
control the occupation of food carriers of food delivery business by amending the Automobile Act 
legislation. Buddhist Era 1979, Section 4, Paragraph 7 Define definitions the motorcycle is clearly assigned, 
and the driver's license is issued specifically to the driver of the food type.  For controlling food carrier 
hygiene standards, the Public Health Act should be amended.  Buddhist Era 1992 Section 40 (3)  (7)  to 
regulate food carrier hygiene standards regarding the hygiene of containers. Food transport and preventive 
devices 
Keyword: Public Motorcycles, Public Motorcycle Licenses, Hygiene 
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ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

บัณฑิต ทองสงฆ์1 และเสรมิศักด์ิ ขุนพล2 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่าน
สื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่ อ าเภอต าโหมด จังหวัดพัทลุง  ศึกษาด้วยการเก็บตัวอย่าง 
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จ านวน 45 คน วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณเพื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในชุมชนคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) มากกว่าครึ่งมีอายุช่วง 
41 – 50 ปี (ร้อยละ 51.10) และอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 64.40) มากกว่าครึ่งเป็นสมาชิก/กรรมการ 
(ร้อยละ 66.70) และส่วนมากมีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 53.30) ส าหรับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง
ของการเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนผ่านสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ชุมชนคลองใหญ่  อ าเภอต าโหมด จังหวัด
พัทลุง  พบว่า ด้านความรู้ มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความเข้าใจในการก าหนดตัวละครเรื่องเล่า ความ
เข้าใจในการก าหนดปมความขัดแย้งเรื่องเล่า ความเข้าใจในการก าหนดเค้าโครงเรื่องเล่า และความเข้าใจในการสรุปเรื่องเล่า 
(ค่า PNImodified เท่ากับ 1.04 1.02 1.02 และ 1.02 ตามล าดับ) ด้านทักษะ มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 
ความสามารถในการก าหนดปมความขัดแย้งเรื่องเล่า ความสามารถในการก าหนดประเด็นเรื่องเล่าของชุมชน  และ
ความสามารถในการใช้ Application viva VDO (ค่า PNImodified เท่ากับ 1.26 1.00 และ 0.96 ตามล าดับ) และ ด้านเจตคติ มี
ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงเกี่ยวกับเรื่องเล่า มีใจกว้างรับฟังและเคารพความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ต่อการน าเสนอเรื่องเล่าของตนเอง และมีศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องเล่า (ค่า 
PNImodified เท่ากับ 0.98 0.95 และ 0.86 ตามล าดับ) 

ค าส าคัญ : ความต้องการจ าเป็น, นักเล่าเรื่องชุมชน, สื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ 
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Needs for Self-Development to be Storytellers in Social Media Communities and Online 
Platform: A Case Study of Klong Yai Community,  

Tamot District, Phatthalung Province 
 

Bundit Thongsong1 and Sermsak Khunpol2 

 

Abstract 
This article aims to investigate needs for self-development to be storytellers in social media 

communities and online platform, a case study of Klong Yai Community, Tomot District, Phatthalung 
Province. The data were collected by a questionnaire on needs for self-development to be storytellers in 
social media communities and online platform:  A case study of Klong Yai Community, Tamot District, 
Phatthalung Province from 45 members of community enterprises of communities in Klong Yai 
community, Tamot District, Phatthalung Province.  The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and PNImodified. 

 The research findings revealed that the community enterprise members are mostly female (60 
percent) , and more than a half of them aged at 41-50 years (51.10 percent) , are the members of OTOP 
product groups (64.40 percent) , are the members/ committees (66.70 percent) , and graduated primary 
level (53.30 percent). 

The samples needs knowledge the most.  The first three topics they need are understanding 
about determination of narrative characters, understanding about determination of narrative conflict, and 
understanding about determination of narrative content structure, and understanding about narrative 
summary (PNImodified. at 1.04, 1.02, 1.01, and 1.02 respectively). In terms of skills, the first three skills they 
want are ability to determine narrative conflict, ability to determine narrative issues, and ability to use 
application via VDO (PNImodified. at 1.26, 1.00, and 0.96 respectively) . In terms of attitudes, the first three 
needs are narration honesty, open-minded to listen and respect opinions of others towards the narration, 
and narration faith (PNImodified. at 0.98, 0.95, and 0.86 respectively). 

 
Keyword: Needs Assessment, Community story teller and Social media and online platforms  
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Needs for Self-Development to be Storytellers in Social Media Communities and Online 
Platform: A Case Study of Klong Yai Community,  

Tamot District, Phatthalung Province 
 

Bundit Thongsong1 and Sermsak Khunpol2 

 

Abstract 
This article aims to investigate needs for self-development to be storytellers in social media 

communities and online platform, a case study of Klong Yai Community, Tomot District, Phatthalung 
Province. The data were collected by a questionnaire on needs for self-development to be storytellers in 
social media communities and online platform:  A case study of Klong Yai Community, Tamot District, 
Phatthalung Province from 45 members of community enterprises of communities in Klong Yai 
community, Tamot District, Phatthalung Province.  The data were analyzed by mean, standard deviation, 
and PNImodified. 

 The research findings revealed that the community enterprise members are mostly female (60 
percent) , and more than a half of them aged at 41-50 years (51.10 percent) , are the members of OTOP 
product groups (64.40 percent) , are the members/ committees (66.70 percent) , and graduated primary 
level (53.30 percent). 

The samples needs knowledge the most.  The first three topics they need are understanding 
about determination of narrative characters, understanding about determination of narrative conflict, and 
understanding about determination of narrative content structure, and understanding about narrative 
summary (PNImodified. at 1.04, 1.02, 1.01, and 1.02 respectively). In terms of skills, the first three skills they 
want are ability to determine narrative conflict, ability to determine narrative issues, and ability to use 
application via VDO (PNImodified. at 1.26, 1.00, and 0.96 respectively) . In terms of attitudes, the first three 
needs are narration honesty, open-minded to listen and respect opinions of others towards the narration, 
and narration faith (PNImodified. at 0.98, 0.95, and 0.86 respectively). 

 
Keyword: Needs Assessment, Community story teller and Social media and online platforms  
 

ปัญหาการแจ้งความประสงค์ในการชุมนุมตามบทบัญญัติกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ 
ณัฐภัทร แซ่โล่1 จิดาภา พรยิ่ง2 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์น าเสนอถึงปัญหาขอบเขตการชุมนุมสาธารณะและเสรีภาพในการชุมนุมตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  วิธีการวิจัยท่ีใช้เป็นเชิงคุณภาพศึกษาจากกฎหมาย หนังสือ ต ารา บทความ
วิชาการ และเอกสาร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าพบว่า การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนเป็นการ
แสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอันน าไปสู่การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ 
การชุมนุมถือเป็นวิธีการส าคัญในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลของตน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การชุมนุม
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับประชาชนระดับล่างของสังคมไทย ในการสะท้อนความเดือดร้อนปัญหาปากท้องและข้อเรียกร้อง
ของตนไปถึงรัฐบาล ในทางการเมืองการปกครอง การชุมนุมและการเดินขบวนถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการส่ือสารความ
คิดเห็นทางการเมืองและเป็นเครื่องมือในการกดดันรัฐบาล เสรีภาพในการชุมนุมจึงนับว่าเป็นเสรีภาพที่ส าคัญของประชาชน
ไทยต่อการแสดงออก อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมทั้งข้อจ ากัดการใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะด้านกฎหมายยังไม่
ชัดเจนข้อเสนอแนะควรแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ชุมนุม
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการชุมนุมในรายละเอียดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการชุมชน เพื่อป้องกันการสับสนในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพและอ านาจเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการชุมชนสาธารณะ 
ค าส าคัญ : การชุมนุมสาธารณะ การแจ้งการชุมนุม พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558   
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Problems in submitting a request to assemble according to the provisions of the Public 
Assembly Law 

Nattapat Saelo1, Jidapa Pornying2 
 

Abstract 
The objective of this research article is to present the problem of the scope of public assembly 

and freedom of assembly under the Public Assembly Act B.E. that found Public assembly is a fundamental 
right and freedom of the people, an expression of the people's will to political participation leading to the 
claim for their rights and freedoms under the Constitution and in accordance with the Universal Declaration 
of Human Rights and Democracy which has promulgated.  Ensure the exercise of people's rights and 
freedoms to assemble peacefully and without weapons a country ruled by a liberal democracy Assembly 
is an important means of expressing public opinion to their government. In terms of economy and society, 
assembly is an important tool for people in the lower levels of Thai society. In reflecting their suffering, 
stomach problems and demands to the government in the political Demonstrations and demonstrations 
are used as an important tool for communicating political views and a tool to pressure the government. 
Freedom of assembly is therefore regarded as an important freedom of the Thai people to express 
themselves. However, the rules and conditions and restrictions on the use of legal public assembly are not 
yet clear.  Suggestions should be to amend the provisions of the Public Assembly Act.  To create 
understanding among the demonstrators and the officers in charge of the assembly in details of forms, 
rules and procedures in community To prevent confusion over rights, liberties and powers, officials care 
about the public community. 
Keywords: public assembly freedom of assembly Public Assembly Act, B.E. 2558 (2015) 
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Abstract 
The objective of this research article is to present the problem of the scope of public assembly 

and freedom of assembly under the Public Assembly Act B.E. that found Public assembly is a fundamental 
right and freedom of the people, an expression of the people's will to political participation leading to the 
claim for their rights and freedoms under the Constitution and in accordance with the Universal Declaration 
of Human Rights and Democracy which has promulgated.  Ensure the exercise of people's rights and 
freedoms to assemble peacefully and without weapons a country ruled by a liberal democracy Assembly 
is an important means of expressing public opinion to their government. In terms of economy and society, 
assembly is an important tool for people in the lower levels of Thai society. In reflecting their suffering, 
stomach problems and demands to the government in the political Demonstrations and demonstrations 
are used as an important tool for communicating political views and a tool to pressure the government. 
Freedom of assembly is therefore regarded as an important freedom of the Thai people to express 
themselves. However, the rules and conditions and restrictions on the use of legal public assembly are not 
yet clear.  Suggestions should be to amend the provisions of the Public Assembly Act.  To create 
understanding among the demonstrators and the officers in charge of the assembly in details of forms, 
rules and procedures in community To prevent confusion over rights, liberties and powers, officials care 
about the public community. 
Keywords: public assembly freedom of assembly Public Assembly Act, B.E. 2558 (2015) 
 

 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอ 

ภูริทัต กอลาบันหลง1  จิดาภา พรยิ่ง2 

บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์น าเสนอถึง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจและหน้าที่

ของนายอ าเภอ โดยการศึกษารูปแบบ วิธีการ ประสบการณ์ ข้อถกเถียงต่าง ๆ มาสังเคราะห์ให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา วิธีการ
ศึกษาวิจัยที่ใช้เป็นเชิงคุณภาพศึกษาจาก กฎหมาย หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ และเอกสาร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดขึ้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะนั้น อาจเกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้น บทบัญญัติของ
กฎหมายแต่ละฉบับว่าด้วยเรื่องการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการใช้ถ้อยค าหรือบทบัญญัติที่มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ไม่
ชัดเจน ท าให้การก ากับดูแลค่อนข้างซับซ้อน ไม่สอดคล้องกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ควรต้องมีการพิจารณาปรับแก้ข้อความ เนื้อหาในกฎหมายให้มีความชัดเจน ให้เป็นไปใน
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การบูรณาการการดำเนนิงานเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ในจังหวัดพัทลุง 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัด

พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการค้นหาและสอบทาน
ข้อมูลครัวเรือนยากจน ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 8 เดือน (ตั้งแต่ 15 พ.ค. 64 - 15 
ม.ค. 65) จากการศึกษาพบว่ากระบวนการในการทำงานเชิงบูรณาการ คือ 1) ค้นหาภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมทำงาน 2) 
สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความยากจนระดับจังหวัด 3) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับพื้นที่ 4) สร้างกลไกและการมีส่วนร่วมผู้ปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และ 5) สร้างกลไกเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสะท้อนความคิด กระบวนการเหล่านี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการสร้างกลไกและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถท่ีจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแม่นยำ
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
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Supervision of local government organizations according to the powers and duties of the 
sheriff 

Pooritat Kolabanlong1  Jidapa Pornying2 

Abstract  
This research article aims to present problems arising from the supervision of local administrative organizations 

under the powers and duties of the sheriff by studying patterns, methods, experiences, arguments come to synthesize 
to get suggestions for solving problems The research method used was a qualitative study from laws, books, textbooks, 
academic articles and documents.  The emergence of local government organizations, which is specifically established 
by law, may be caused by the political situation at that time the provisions of each law on the supervision of local 
government organizations.  There are unclear words or provisions of different nature.  This makes supervision quite 
complicated inconsistent not in the same direction as a result, the supervision of local government organizations is 
ineffective. from the problem should consider modifying the text the content of the law to be clear to go in the same 
direction or there may be amendments to the relevant laws on governance issues to be clearer according to the 
principles, methods and basic principles of establishing a local government organization in Thailand. 
Keywords: Supervision, supervision, local government organization. 
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Integration of operations to create a Mechanism of participation in  
Poverty Alleviation in Phatthalung Province  

Tiptiwa Sampantamit1* Nathapong Chitniratna2 Samak Kaewsuksaeng3 Noppamas Pukkhem4 Siraya Sitthisarn5 
Naphat Keawpibal6 Auttapong Pinthongpan7 and Jetsada Tawantum8 

Abstract 
This study is conducted as a part of the Research and Innovation for Personalized Poverty Alleviation 

in Phatthalung Province project. The aim of this study is to conclude the lesson learned from the integration of 
various operations to create a mechanism of participation in the identification and verification of household 
poverty. We use a participatory action research approach over 8 months (May 15, 2021-January 15, 2022). Our 
research finds that the integration of operations consists of five steps: 1) defining relevant collaborative teams 
2) establishing a participation-based mechanism at the provincial level to alleviate poverty, 3) establishing a 
participation-based mechanism for local areas to alleviate poverty, 4) establishing a participation-based 
mechanism for research surveyors, and 5) establishing a mechanism for sharing experiences and critical 
reflections. These processes serve as a groundwork for promoting collaboration at various levels and can be 
adapted for future applications to continue dealing with poverty in an effective and efficient manner. 

Keywords: Poverty, Integrated work, Participation, Collaborative mechanism 
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Abstract 
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reflections. These processes serve as a groundwork for promoting collaboration at various levels and can be 
adapted for future applications to continue dealing with poverty in an effective and efficient manner. 

Keywords: Poverty, Integrated work, Participation, Collaborative mechanism 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

พัชราภรณ์  เรืองเพ็ง1 อานนท์ ศรีบุญโรจน์2 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมภายใต้โครงการวิจัยในหัวข้อปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการขอรับบริจาคผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้บังคับกฎหมาย พร้อมเสนอแนวทางและมาตรการทางกฎหมายใน
การควบคุมการขอรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ
การขอรับบริจาคเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์  ผลของการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า การขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเอกชนที่ทำการขอรับบริจาคเงิน อยู่ภายใต้การบังคับของ
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 แต่บทนิยาม “การเรี่ยไร” ยังไม่ได้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้
อย่างชัดเจน และการตีความกฎหมายว่าการกระทำขอรับบริจาคในลักษณะใดที่จะถือว่าเป็นการเรี่ยไร เน่ืองจากปัจจุบันการ
ขอรับบริจาคได้ใช้สังคมออนไลน์เป็นสื่อกลาง  อีกทั้งลักษณะการขอรับบริจาคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บางกรณีเป็นลักษณะที่ไม่
ต้องรับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ส่งผลให้รัฐไม่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเพ่ือเข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินการขอรับ
บริจาคได้ ทำให้เกิดการผลักภาระให้แก่ประชาชนที่บริจาค จะต้องเป็นผู้ติดตามตรวจสอบและควบคุมผู้รับบริจาคเองว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้มีความชัดเจน
ย่ิงข้ึนและครอบคลุมทุกลักษณะของการขอรับบริจาคมาในทุกรูปแบบ เพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมาย และควรแก้ไขข้ันตอนการ
ขออนุญาตขอรับบริจาคให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม  

คำสำคัญ : ขอรับบริจาค สื่อสังคมออนไลน์ ควบคุมการเรี่ยไร 
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Legal problems of obtaining donations through social media 

Phatcharaporn  Ruangpeng1 Arnon  Sriboonroj2 

Abstract 

This article is part of a review of the literature under the research project on Legal problems of 
obtaining donations through social media. Analyzing the problems and obstacles of law enforcement, it 
focuses on analyzing legal documents with related to obtaining donations through social media and then 
analyzing the data to find answers according to the objectives. The results of the literature review revealed 
that obtaining donations through social media of private entities obtaining donations is under the 
enforcement of the Collecting Contribution Control Act, B.E. 1944. However, the definition of “collect” has 
not been clearly defined and what kind of donation request is called soliciting contributions according to 
statutory interpretation. Due to present time, social media is medium in order to request donations and, 
the nature of obtaining donations through social media in some cases are nonessential to request for 
permission from government agencies. As a result, the state cannot use its legal powers to control and 
supervise the donation request process causing the burden shove on the people who donated as a follower 
to monitor and control the donations whether it meets the objectives or not. Therefore, the researcher 
suggested that the act should be amended to be clearer and cover all aspects of obtaining donations in all 
forms to fill the legal gaps and should be amended the process for obtaining donations to be up-to-date and 
in line with the social situation. 

Keyword: obtaining donations   social media   collecting contribution control 
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Abstract 

This article is part of a review of the literature under the research project on Legal problems of 
obtaining donations through social media. Analyzing the problems and obstacles of law enforcement, it 
focuses on analyzing legal documents with related to obtaining donations through social media and then 
analyzing the data to find answers according to the objectives. The results of the literature review revealed 
that obtaining donations through social media of private entities obtaining donations is under the 
enforcement of the Collecting Contribution Control Act, B.E. 1944. However, the definition of “collect” has 
not been clearly defined and what kind of donation request is called soliciting contributions according to 
statutory interpretation. Due to present time, social media is medium in order to request donations and, 
the nature of obtaining donations through social media in some cases are nonessential to request for 
permission from government agencies. As a result, the state cannot use its legal powers to control and 
supervise the donation request process causing the burden shove on the people who donated as a follower 
to monitor and control the donations whether it meets the objectives or not. Therefore, the researcher 
suggested that the act should be amended to be clearer and cover all aspects of obtaining donations in all 
forms to fill the legal gaps and should be amended the process for obtaining donations to be up-to-date and 
in line with the social situation. 
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มาตรการทางกฎหมายควบคุมการกลัน่แกล้งทางสื่อสังคมออนไลน ์

ปุณฑริก เกิดทิพย์1 จิดาภา พรยิ่ง2 

บทคัดย่อ 

 ในประเทศไทยปัญหาการกล่ันแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท าให้การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท าให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ก็อาจเป็นช่องทางส าหรับการกลั่นแกล้งทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ได้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในต่างประเทศ อาทิ รัฐ Nova Scotia ประเทศ
แคนาดา มีกฎหมาย Intimate Images and Cyber-protection Act 2017 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย Megan Meier 
Cyberbullying Prevention Act 2008 และ ประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมาย Enhancing Online Safety Act 2015 ท่ี
บัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาการกล่ันแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) เป็นการเฉพาะ และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือให้
การช่วยเหลือได้โดยตรง ท าได้เพียงน าเอากฎหมายที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 
หรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า มาตรา 393  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ความผิดฐานละเมิด มาตรา 420 หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 423 และ 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาปรับใช้ จึงเห็นสมควรท่ีประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Cyber Bullying) เพื่อแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bullying) ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : กลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์, กลั่นแกล้งทางสื่อสังคมออนไลน์, บูลลี่ 
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แนวทางการร้องทุกข์ใหม่ของทหาร 

Measures for all complaints of military  

ฟารีด เหยม็โน้ง1 จิดาภา พรยิ่ง2 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการร้องทุกข์ของทหาร เนื่องจากกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ยังไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แห่งการร้องทุกข์เอาไว้อย่างชัดเจน และยังมีบาง
บทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของผู้ใช้สิทธ์ิร้องทุกข์โดยไม่มีเหตุจำเป็น อีกทังยังไม่มีบทบัญญัติใดท่ีมาคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ให้สามารถ
ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวได้โดยไม่การโดนกั่นแกล้ง ซึ่งส่งผลให้ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มั่นใจต่อช่องทางการร้องทุกข์ที่
กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ และหาวิธีระบายความทุกข์ร้อนเหล่านั้นด้วยวิธีการก่อเหตุรุนแรงเพื่อต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงความอึด
อัดภายในใจ ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องมาจบชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการระบายความทุกข์ร้อนของทหารผู้ไม่ได้
รับความเป็นธรรมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ได้เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 หมวดที่ 4 เรื่อง
วิธีการร้องทุกข์โดยเพิ่มเติม หลักเกณฑ์หรือลักษณะพฤติการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้มีชั้นยศน้อยกว่าสามารถร้องทุกข์ได้ , ตัด
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ร้องทุกข์โดยไม่จำเป็นออกและเพิ่มเติมข้อความที่สนับสนุนให้ผู้ร้องทุกข์สามรถใช้
ช่องทางการร้องทุกขไ์ด้จริง, เพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ 

คำสำคัญ ร้องทุกข,์ ทหาร 
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Legal Measures to Control Social Bullying of Children and Youth 

Puntarik Kerdtip1  Jidapa Pornying 2 

Abstract 

 In Thailand, the problem of bullying in the Internet society is becoming more and more serious. 
This is due to the development of technology and communication through the Internet.  All young people 
can access social networks anytime and anywhere. Even social networks can be beneficial, but it could also 
be a channel for cyber bullying.  According to related research studies, it is found that in foreign countries 
such as Nova Scotia, Canada, there is the Intimate Images and Cyber-protection Act 2017. The United States 
has the Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 2008, and Australia has the Enhancing Online Safety Act 
2015. Created specifically to address the problem of Cyber Bullying. While Thailand does not have specific 
laws to control cyber bullying. And there is no agency that is directly responsible or able to assist. We can 
just take the law contained in the Criminal Code.  In the offense of defamation, Section 326 or the offense 
of defamation, Section 393 of the Civil and Commercial Code Offenses of Violation Section 420 or Offenses 
of Defamation Section 423 and 3.  Computer- related Offenses Act B.E.  2550 (Amended No.  2)  B.E.  2560 
(2017) has been applied. Therefore, it is appropriate for Thailand to have a law to control cyber bullying to 
solve the problem of cyber bullying more concretely. 

Keywords : Cyberbullying, social media bullying, bullying 
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แนวทางการร้องทุกข์ใหม่ของทหาร 

Measures for all complaints of military  

ฟารีด เหยม็โน้ง1 จิดาภา พรยิ่ง2 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการร้องทุกข์ของทหาร เนื่องจากกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 ยังไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แห่งการร้องทุกข์เอาไว้อย่างชัดเจน และยังมีบาง
บทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของผู้ใช้สิทธ์ิร้องทุกข์โดยไม่มีเหตุจำเป็น อีกทังยังไม่มีบทบัญญัติใดท่ีมาคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ให้สามารถ
ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวได้โดยไม่การโดนกั่นแกล้ง ซึ่งส่งผลให้ทหารผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มั่นใจต่อช่องทางการร้องทุกข์ที่
กฎหมายได้กำหนดไว้ให้ และหาวิธีระบายความทุกข์ร้อนเหล่านั้นด้วยวิธีการก่อเหตุรุนแรงเพื่อต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงความอึด
อัดภายในใจ ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องมาจบชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการระบายความทุกข์ร้อนของทหารผู้ไม่ได้
รับความเป็นธรรมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ได้เสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 หมวดที่ 4 เรื่อง
วิธีการร้องทุกข์โดยเพิ่มเติม หลักเกณฑ์หรือลักษณะพฤติการณ์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้มีชั้นยศน้อยกว่าสามารถร้องทุกข์ได้ , ตัด
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ร้องทุกข์โดยไม่จำเป็นออกและเพิ่มเติมข้อความที่สนับสนุนให้ผู้ร้องทุกข์สามรถใช้
ช่องทางการร้องทุกข์ได้จริง, เพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ 

คำสำคัญ ร้องทุกข,์ ทหาร 
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Legal Measures to Control Social Bullying of Children and Youth 

Puntarik Kerdtip1  Jidapa Pornying 2 

Abstract 

 In Thailand, the problem of bullying in the Internet society is becoming more and more serious. 
This is due to the development of technology and communication through the Internet.  All young people 
can access social networks anytime and anywhere. Even social networks can be beneficial, but it could also 
be a channel for cyber bullying.  According to related research studies, it is found that in foreign countries 
such as Nova Scotia, Canada, there is the Intimate Images and Cyber-protection Act 2017. The United States 
has the Megan Meier Cyberbullying Prevention Act 2008, and Australia has the Enhancing Online Safety Act 
2015. Created specifically to address the problem of Cyber Bullying. While Thailand does not have specific 
laws to control cyber bullying. And there is no agency that is directly responsible or able to assist. We can 
just take the law contained in the Criminal Code.  In the offense of defamation, Section 326 or the offense 
of defamation, Section 393 of the Civil and Commercial Code Offenses of Violation Section 420 or Offenses 
of Defamation Section 423 and 3.  Computer- related Offenses Act B.E.  2550 (Amended No.  2)  B.E.  2560 
(2017) has been applied. Therefore, it is appropriate for Thailand to have a law to control cyber bullying to 
solve the problem of cyber bullying more concretely. 

Keywords : Cyberbullying, social media bullying, bullying 
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Measures for all complaints of military 

Fareed Yemnong,  Jidapa Pornying  

Abstract 

This research paper aims to study legal issues related to the military grievance system, as the Military 
Disciplinary Act of 1933 has not explicitly defined the rules of grievances. And there are some provisions that 
restrict the rights of users to plead guilty without reason. There is no provision that protects users from pleading 
guilty to the right to plead guilty without being bullied. As a result, unjust soldiers are unconvinced by the 
grievance channels that the law has set out and find ways to vent those sufferings through violent acts in order 
to keep society from being uncomfortable within their hearts. As a result, many innocent people have come to 
an end or suffer from the venting of such unjust military suffering. The investigators have therefore 
recommended an amendment to the Military Disciplinary Act B.E. 2433 (1933), Section 4 of the Grievance 
Method. Guidelines or circumstances in which subordinates or lesser ranks can complain, eliminating statements 
that are unnecessarily restricting the rights of the complainant and adding statements encouraging the claimant 
to actually use the grievance channel, additional provisions that protect the complainant. 

Keywords: Complain, Military fficials 
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Measures for all complaints of military 

Fareed Yemnong,  Jidapa Pornying  

Abstract 

This research paper aims to study legal issues related to the military grievance system, as the Military 
Disciplinary Act of 1933 has not explicitly defined the rules of grievances. And there are some provisions that 
restrict the rights of users to plead guilty without reason. There is no provision that protects users from pleading 
guilty to the right to plead guilty without being bullied. As a result, unjust soldiers are unconvinced by the 
grievance channels that the law has set out and find ways to vent those sufferings through violent acts in order 
to keep society from being uncomfortable within their hearts. As a result, many innocent people have come to 
an end or suffer from the venting of such unjust military suffering. The investigators have therefore 
recommended an amendment to the Military Disciplinary Act B.E. 2433 (1933), Section 4 of the Grievance 
Method. Guidelines or circumstances in which subordinates or lesser ranks can complain, eliminating statements 
that are unnecessarily restricting the rights of the complainant and adding statements encouraging the claimant 
to actually use the grievance channel, additional provisions that protect the complainant. 

Keywords: Complain, Military fficials 

 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

สรวิชญ์ ตะเอ1  อานนท์ ศรีบุญโรจน์2 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นการเฉพาะเหมือนกับนายหน้าประกันชีวิต 
นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าหลักทรัพย์ ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความคุ้มครอง นอกจากนี้ผู้ใดก็สามารถประกอบ
อาชีพนี้ได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว เนื่องจากไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการควบคุมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์เหมือนดังประเทศอื่น เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสิงคโปร์ พบว่า
ทุกประเทศที่กล่าวมานั้น มีการออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการ
ออกใบอนุญาต มีองค์กรก ากับดูแล มีการก าหนดคุณสมบัติรวมถึงการก าหนดจริยธรรมและบทลงโทษของผู้ท่ีฝ่าฝืน ซึ่งท าให้
ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้า นอกจากนี้ยังท าให้อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ได้รับความน่าเชื่อและมีมาตรฐานในการให้บริการแก่ผู้บริโภค  

ค าส าคัญ : นายหน้า, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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Legal Measures on Controlling Real Estate Broker 

Sorawit Ta-a1, Arnon Sriboonroj2 

Abstract 

 The purpose of this paper is to study the relevant laws of real estate agents. Thailand has no laws 
to enforce real estate brokers as life insurance brokers.  Non- life insurance brokers and securities brokers 
cause consumers to be unprotected.  In addition, anyone can do a good job, whether Thai citizens or 
foreigners.  Because there are no prescribed standards to control real estate transfer, such as Malaysia and 
Vietnam. Every country found in the Philippines and Singapore. There is a legal measure to control the real 
estate industry by issuing licenses. The code of ethics and orders of the violator. Consumers can obtain the 
protection of real estate transactions through brokers. In addition, the real estate industry has won the trust 
and service standards of consumers. 

Keywords : Broker , Real Estate Broker , Real Estate Business 
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มาตรการทางกฎหมายช่วยเหลือเบื้องต้นแกผู่้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย ์

สาริธร สวัสดีรักษา1 จิดาภา พรยิ่ง2 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับ                 
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ที่มีปัญหาความแตกต่างระหว่างสามสิทธิคือ สิทธิ สวัสดิการข้าราชการ                         
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการข้าราชการ พ.ศ. 2553 สิทธิประกันสังคมของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม                 
พ.ศ. 2533 และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ผลการศึกษาพบว่า                      
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์  มีเพียงผู้ที่อยู่ในระบบ              
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิประกันสังคมเท่านั้น ขณะที่สิทธิของข้าราชการยังไม่ได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับ                  
เงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นหากได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีความเหลื่อมล้้า
เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ของผู้ที่ใช้สิทธิข้าราชการ               
ท้าให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นแต่อย่างใด เห็นควรประกาศให้มีการคุ้มครองสิทธิของข้าราชการ            
ให้ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้้าในระบบหลักประกัน
สุขภาพและลดการฟ้องคดีต่อผู้รักษาพยาบาล 

ค าส าคัญ : เงินเยียวยาเบื้องต้น , ความเหลื่อมล้้า ,บริการทางการแพทย์ ,กฎหมาย 
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Abstract 

 The purpose of this paper is to study the relevant laws of real estate agents. Thailand has no laws 
to enforce real estate brokers as life insurance brokers.  Non- life insurance brokers and securities brokers 
cause consumers to be unprotected.  In addition, anyone can do a good job, whether Thai citizens or 
foreigners.  Because there are no prescribed standards to control real estate transfer, such as Malaysia and 
Vietnam. Every country found in the Philippines and Singapore. There is a legal measure to control the real 
estate industry by issuing licenses. The code of ethics and orders of the violator. Consumers can obtain the 
protection of real estate transactions through brokers. In addition, the real estate industry has won the trust 
and service standards of consumers. 
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Legal measures to provide primary assistance to victims of medical services 

Saritorn Sawatdeeraksa1 and Jidapa Pornying2 

Abstract 

 The objective of this research article was to study the legal measures for the payment of preliminary 
aid to the beneficiaries.  Damage from problematic medical services the difference between the three rights is 
Rights for civil servants' welfare under the Civil Servant Welfare Decree B. E.  2553, Social Security Rights of 
Employees under the Social Security Act B. E.  2533 and National Health Security Rights under the National 
Health Security Act, B. E.  2545.  The results of the study found that Persons who are entitled to receive initial 
compensation in the event of damage from medical services.  Only those in the system National health 
insurance rights and social security rights only while the rights of civil servants are not protected about 
Preliminary compensation in case of damage from medical services It shows the difference that there is a 
disparity about the right to receive compensation for primary assistance in case of damage from medical services 
of those who exercise their civil servant rights. As a result, those who have been damaged will not be covered 
for their initial rights in any way. It is expedient to declare the protection of civil servants' rights.                To 
receive initial compensation for damages from medical services in order to reduce disparities in the health 
insurance system and reduce lawsuits against medical practitioners. 

Keywords : Preliminary compensation , Overlap , Medical service ,Law 
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Cost and Return Analysis of Farmer's Rice Plantation in Khian Sa District Surat Thani Province. 

Premkamon Piyatat 

Abstract 

          This research aims to study the cost and return Analysis of Farmer's Rice Plantation in Khian Sa 
District Surat Thani Province. The study used a data collection method by using a questionnaire to collect rice 
farmers scattered in all five sub-districts in Khian District. A sample of 210 people. The rice will plant in the first 
1-3 years of the main crop. The research results revealed that the upland rice cultivation costs divide into two 
parts: 1) Variable costs, equivalent to 93.80 %, with the highest proportion of labor costs (wages) arising from 
farmers starting to plant upland rice first season of planting. 2) Fixed costs 6.20%. Fixed costs were expenses 
incurred from purchasing equipment used in cultivation service life over 1-year. The yield on rice cultivation 
consists of profit margin 38.56%, profit margin on sales 27.83 %, Return on Capital (ROI) 219.04 %, Return on 
Assets (ROA) 656.75%, and the break-even point for planting is 63 kg per rai show that Farmers earn income 
from planting and selling rice fields. Due to the low fixed cost of cultivation high selling price of rice. 
 
Keywords: Cost Return Agri-Rice 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เปรมกมล ปิยะทตั 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี การศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเกษตรกรปลูกข้าวไร่ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 5 ต าบลใน
อ าเภอเคียนซา จ านวน 210 คน การปลูกข้าวไร่สามารถปลูกในช่วง 1-3 ปีแรกของการปลูกพืชหลกั ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการ
ปลูกข้าวไร่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ต้นทุนผันแปร คิดเป็นร้อยละ 93.80 โดยมีสัดส่วนค่าแรงงาน (ค่าจ้าง) มากที่สุดเกดิจาก
เกษตรกรเริ่มการปลูกข้าวไร่เป็นฤดูกาลปลูกแรก 2) ต้นทุนคงที่ คิดเป็นร้อยละ 6.20 ต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี อัตราผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไร่ ประกอบด้วย อัตราก าไรต่อต้นทุน 
38.56 % อัตราก าไรต่อยอดขาย 27.83 %  อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (ROI) 219.04 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
656.75 % และจุดคุ้มทุนการปลูกอยู่ที่ 63 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีรายได้จากการปลู กและจ าหน่ายข้าวไร่ 
เนื่องจากต้นทุนคงที่ในการเพาะปลูกต ่า ราคาจ าหน่ายข้าวไร่สูง  
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Cost and Return Analysis of Farmer's Rice Plantation in Khian Sa District Surat Thani Province. 

Premkamon Piyatat 

Abstract 

          This research aims to study the cost and return Analysis of Farmer's Rice Plantation in Khian Sa 
District Surat Thani Province. The study used a data collection method by using a questionnaire to collect rice 
farmers scattered in all five sub-districts in Khian District. A sample of 210 people. The rice will plant in the first 
1-3 years of the main crop. The research results revealed that the upland rice cultivation costs divide into two 
parts: 1) Variable costs, equivalent to 93.80 %, with the highest proportion of labor costs (wages) arising from 
farmers starting to plant upland rice first season of planting. 2) Fixed costs 6.20%. Fixed costs were expenses 
incurred from purchasing equipment used in cultivation service life over 1-year. The yield on rice cultivation 
consists of profit margin 38.56%, profit margin on sales 27.83 %, Return on Capital (ROI) 219.04 %, Return on 
Assets (ROA) 656.75%, and the break-even point for planting is 63 kg per rai show that Farmers earn income 
from planting and selling rice fields. Due to the low fixed cost of cultivation high selling price of rice. 
 
Keywords: Cost Return Agri-Rice 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เปรมกมล ปิยะทตั 

บทคัดย่อ 
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พฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) จังหวัดก าแพงเพชร 

ปวิตรา บุญเนรมติร1* และภคพร วัฒนด ารงค์2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ส ารวจภาพรวมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile (2) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้และไม่ใช้บริการ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile โดยใช้สูตร Taro 
Yamane ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในเดือนสิงหาคม 2564 กับลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดก าแพงเพชรที่ใช้และไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา แสดงผลในรูปแบบความถี่ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์  และ
แบบจ าลองโลจิส 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 40 ปี สถานภาพสมรสจดทะเบียน ไม่มีบุตร 
การศึกษาสูงสุดของบุตรอยู่ระดับมัธยมศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาอยู่ ระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง , โอนเงินระหว่างบัญชี
ภายในธนาคารและระหว่างธนาคารและโอนเงินปลายทางผ่านระบบพร้อมเพย์ ใช้บริการเฉลี่ย 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์  ใช้เวลา
ไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง และพนักงานธนาคารแนะน า ให้รู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile ส่วนเหตุผลส าหรับคนท่ีไม่ใช้บริการ ธ.ก.ส.  
A-mobile คือ ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลย ีปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส าหรับผู้ที่ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน  และการรับรู้ถึงความเสี่ยง โดยการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อด้านความถี่ท่ีใช้บริการ การศึกษาบุตร การศึกษา มีผลต่อ
เวลาเฉลี่ยในการใช้บริการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อแหล่งที่มาของการรู้จัก ธ.ก.ส. A-mobile จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยแบบจ าลอง โลจิส พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile  
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The behaviour of BAAC A-mobile services among Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives (BAAC) customers in Kamphaengphet Province 
Pawitra Bunneramit1* and Bhagaporn Wattanadamrong2 

 
ABSTRACT 

The aims of this study were (1) to survey the overall picture of BAAC A-mobile services usage,  
(2) to study the behavior of using and not using the services, and (3) to study the factors affecting the 
behavior of utilizing BAAC A-mobile services by using the Taro Yamane formula to determine the sample 
size, and a quota-based sample of 400 people was selected. In August 2021, data were collected from 
questionnaires with BAAC customers in Kamphaeng Phet province who used and did not use BAAC A-mobile 
services. The data were analyzed using descriptive statistics that were shown in the form of frequency, 
percentage, mean, chi-squared hypothesis testing, and logistic model. 

The results revealed that most of the participants were women, ages 30-40, who were marriage 
registered and had no children. The children's highest education was secondary level. The participant had 
a bachelor's degree, worked as a civil servant, or state enterprise employee, and earned 10,001-20,000 baht 
per month. Most of them transferred money between their accounts, bank account, and PromptPay which 
they used 1-3 times per week on average, no more than 5 minutes at a time, and the bank staff introduced 
them to BAAC A-mobile. The unused reason was that most of them are technologically illiterate. Perceived 
Usefulness, Perceived Ease of Use, and Perceived Risk were technology adoption factors for those who used 
BAAC A-mobile services. By hypothesis testing, age, education, occupation, and average monthly income all 
affected the frequency of service use, child education and education affected the average time spent 
utilizing services, and average monthly income affected the source of known BAAC A-mobile. Therefore, age, 
education, occupation, and income were related to BAAC A-mobile service consumption behavior after  
a logistic model was used to analyze the association between independent and dependent variables. 

 
Keywords: BAAC, A-Mobile Application, Behavior of Using Services 
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การใชส้ารสนเทศทางการบัญชเีพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ1 

 
บทคัดย่อ 

 เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของโรงแรมตามเป้าหมายที่วางไว้การใช้สารสนเทศทางการบัญชีซึ่งอาจจะมีส่วนให้การ
ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จจึงด าเนินการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 190 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธแ์ละการวิเคราะหก์ารถดถอย  
         ผลการวิจัย พบว่า ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว รูปแบบการด าเนินการโรงแรม
เป็นเจ้าของด าเนินการเอง จ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลาการด าเนินงาน 5-
10 ปี จ านวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง โรงแรมตากอากาศ กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
         ลักษณะทั่วไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีรูปแบบการด าเนินงานโรงแรม ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ที่แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ ลักษณะการใช้
สารสนเทศทางการบัญชี การสร้างความแตกต่าง การบริหารด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วนที่แตกต่างกัน  
 สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม  
 การน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้สามารถช่วยปัญหาธุรกิจในการบริหารธุรกิจโรงแรมจึงต้องการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีมากขึ้น เพื่อสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ 
 
ค าส าคัญ : สารสนเทศทางการบัญชี, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ธุรกิจโรงแรม 
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Accounting information is used to gain a competitive advantage in the hotel industry. 
Surat Thani Province 

 

Kamonnan Cheevarattanachote1 

 

Abstract 
 As a result of the hotel's business operations as intended, the use of accounting information that 
may contribute to the success of the business was conducted research. The objectives were: 1) to study 
the use of accounting information in hotel businesses in Surat Thani Province; and 2)  to study the 
relationship between accounting information use and competitive advantages.  The samples were from 
190 locations. The data was analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The statistics used in the hypothesis testing were analysis of variance. Correlation and 
regression analysis 
 The results of the research revealed that hotel business in Surat Thani province was sole 
proprietorship business.  The hotel operation model is owned and operated by itself.  Number of 
employees less than 50 people Registered capital of more than 10 million baht Duration of operation 5-10 
years Number of rooms less than 100 Resort hotels a target group of foreign tourists 
 The overall level of opinion about the use of accounting information was very high. And have a 
level of opinion about competitive advantage. Overall, it's at a high level. 
 General characteristics of the hotel business in Surat Thani Province with a hotel operation 
model, registered capital and period of business different have opinions on the accounting information 
used Characteristics of the use of accounting information differentiation in cost management quick 
response and focusing on specific segments of the market. 
 Accounting information used and accounting information usage characteristics have a positive 
correlation and impact on overall competitive advantage. 
 The use of accounting information can help solve business problems in hotel business 
management, thus requiring more use of accounting information.  In order to be able to use it as 
information for effective and competitive organizational management. 
 
Keywords : Accounting information, Competitive advantage, Hotel business 
 
 
 
 
 
 
 

การใชส้ารสนเทศทางการบัญชเีพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขนัของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ1 

 
บทคัดย่อ 

 เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของโรงแรมตามเป้าหมายที่วางไว้การใช้สารสนเทศทางการบัญชีซึ่งอาจจะมีส่วนให้การ
ด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จจึงด าเนินการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 190 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธแ์ละการวิเคราะหก์ารถดถอย  
         ผลการวิจัย พบว่า ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว รูปแบบการด าเนินการโรงแรม
เป็นเจ้าของด าเนินการเอง จ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลาการด าเนินงาน 5-
10 ปี จ านวนหอ้งพักน้อยกว่า 100 ห้อง โรงแรมตากอากาศ กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
         ลักษณะทั่วไปของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีรูปแบบการด าเนินงานโรงแรม ทุนจดทะเบียน และ
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ที่แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้ ลักษณะการใช้
สารสนเทศทางการบัญชี การสร้างความแตกต่าง การบริหารด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วนที่แตกต่างกัน  
 สารสนเทศทางการบัญชีที่น าไปใช้และลักษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม  
 การน าสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้สามารถช่วยปัญหาธุรกิจในการบริหารธุรกิจโรงแรมจึงต้องการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีมากขึ้น เพื่อสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ 
 
ค าส าคัญ : สารสนเทศทางการบัญชี, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, ธุรกิจโรงแรม 
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Adoption of Cloud Computing Technology in Thai Government Sectors. 
 

Thapanut Sripetch1* and Kamolbhan Sangmahachai2 

 
 

Cloud computing technology is popularly used as the IT infrastructure to provide resource such as 
storage, memory, processor, and tools for applications. It is Important for Thai government to become Digital 
government. Therefore, the objective of this research is to study the factors affecting the adoption of cloud 
computing technology in Thai government sector and suggesting information as a guideline for building 
awareness and promoting acceptance of cloud computing technology. This research is quantitative research. A 
questionnaire was used to collect data from a sample of 475 government officials. Data analyses are explained 
using descriptive statistics. which consists of frequency, percentage, mean and standard deviation. and 
inferential statistics. Test methods used were Multiple Linear Regression Analysis, Chi-Square Test and Cramer's 
V statistic. The level of significance was set at 0.05. The preliminary results confirmed the hypothesis of the 
preliminary research. This makes it possible to identify the cause-and-effect relationship of various factors. 
Including perceived benefit, perceived trust, perceived risk, and perceived compatibility of cloud computing 
technology will result in behavioral intention and lead to the adoption of cloud computing technology in Thai 
government sectors. Therefore, knowledge and understanding of cloud computing technology should be 
created to support and drive the adoption of cloud computing technology. 

 
Keywords: Technology Acceptance, Cloud Computing, Thai Government 

 

 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในหน่วยงานภาครัฐไทย 
 

ฐปนัท  ศรีเพชร1* และกมลพรรณ แสงมหาชัย2 

 
บทคัดย่อ 

 
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นเทคโนโลยีที่มีความนิยมน ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการทรัพยากรของ

ระบบสารสนเทศ และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ส าคัญในการพัฒนาภาครัฐไทยไปสู่รัฐบาลดิจิทัล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในหน่วยงานภาครัฐไทย และเสนอแนะข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยคีลาวคอมพิวติ้ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 475 คน การวิเคราะห์ข้อมูล จะ
อธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
วิธีการทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) การทดสอบค่าไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) และสถิติ Cramer’s V ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากผลการศึกษา สามารถยืนยันสมมติฐาน
ของงานวิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลของปัจจัยต่าง ๆ กล่าวคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรบัรู้
ความไว้วางใจ การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจ 
และน าไปสู่การน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐไทย จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เพื่อ
ท าให้เกิดการสนับสนุนและผลักดันการน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งาน 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ภาครัฐไทย 
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Adoption of Cloud Computing Technology in Thai Government Sectors. 
 

Thapanut Sripetch1* and Kamolbhan Sangmahachai2 

 
 

Cloud computing technology is popularly used as the IT infrastructure to provide resource such as 
storage, memory, processor, and tools for applications. It is Important for Thai government to become Digital 
government. Therefore, the objective of this research is to study the factors affecting the adoption of cloud 
computing technology in Thai government sector and suggesting information as a guideline for building 
awareness and promoting acceptance of cloud computing technology. This research is quantitative research. A 
questionnaire was used to collect data from a sample of 475 government officials. Data analyses are explained 
using descriptive statistics. which consists of frequency, percentage, mean and standard deviation. and 
inferential statistics. Test methods used were Multiple Linear Regression Analysis, Chi-Square Test and Cramer's 
V statistic. The level of significance was set at 0.05. The preliminary results confirmed the hypothesis of the 
preliminary research. This makes it possible to identify the cause-and-effect relationship of various factors. 
Including perceived benefit, perceived trust, perceived risk, and perceived compatibility of cloud computing 
technology will result in behavioral intention and lead to the adoption of cloud computing technology in Thai 
government sectors. Therefore, knowledge and understanding of cloud computing technology should be 
created to support and drive the adoption of cloud computing technology. 

 
Keywords: Technology Acceptance, Cloud Computing, Thai Government 

 

 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในหน่วยงานภาครัฐไทย 
 

ฐปนัท  ศรีเพชร1* และกมลพรรณ แสงมหาชัย2 

 
บทคัดย่อ 

 
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นเทคโนโลยีที่มีความนิยมน ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการให้บริการทรัพยากรของ

ระบบสารสนเทศ และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ส าคัญในการพัฒนาภาครัฐไทยไปสู่รัฐบาลดิจิทัล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งในหน่วยงานภาครัฐไทย และเสนอแนะข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยคีลาวคอมพิวติ้ง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 475 คน การวิเคราะห์ข้อมูล จะ
อธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
วิธีการทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) การทดสอบค่าไค-สแควร์ 
(Chi-Square Test) และสถิติ Cramer’s V ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากผลการศึกษา สามารถยืนยันสมมติฐาน
ของงานวิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลของปัจจัยต่าง ๆ กล่าวคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรบัรู้
ความไว้วางใจ การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจ 
และน าไปสู่การน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐไทย จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เพื่อ
ท าให้เกิดการสนับสนุนและผลักดันการน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งาน 
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ประเมินการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขของประเทศกลุ่มอาเซียน 
ช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ด้วยวิธีวิเคราะห์ TOPSIS 

อับดุลฮากิม มะดีเยาะ1 รุสลี นุห2์ 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณะสุขของประเทศกลุ่ม
อาเซียนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพ่ือเป็นแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยใช้เครื่องมือ Technique for Order of Preference by Similarity to 
Ideal Solution หรือ TOPSIS ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของสิบประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน ใช้หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินทั้งสิ้นสิบเอ็ดหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขของทั้งสิบประเทศ ผลการ
วิเคราะห์การประเมินพบว่าประเทศที่มีการจัดการด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขดีเยี่ยมที่สุด ในอาเซียนได้แก่ 
สิงค์โปร์ (71.18คะแนน) รองลงมาคือเวียดนาม (67.40คะแนน) บรูไน (66.59คะแนน) มาเลเซีย 
(61.93คะแนน) ไทย (59.23คะแนน) อินโดนีเซีย (53.92คะแนน) และกัมพูชา (52.52คะแนน) ตามลำดับ 
ในขณะที่ประเทศที่มีการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณะแย่ที่สุดคือ ฟิลิปปินส์ (30.25คะแนน) รองลงมา
คือ เมียนมาร์ (39.41คะแนน) และ ลาว (43.02คะแนน) ตามลำดับ ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจคือเหตุผลที่เวียดนามมี
คะแนนการประเมินรวมเป็นอันดับสองของอาเซียนเพราะหลักเกณฑ์บางข้อที่เข้าใกล้ค่าอุดมคติ เช่น อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับสองของอาเซียน สัดส่วนงบด้านสาธารณะสุขต่อรายได้ประชาชาติมี
สัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสองของอาเซียน และอัตราการเสียชีวิตจากการป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19น้อยเป็นอันดับ
ที่สี่ของอาเซียน เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยมีคะแนนการประเมินเป็นอันดับสี่ของอาเซียนเนื่องจาก
หลักเกณฑ์บางข้อที่เข้าใกล้ค่าอุดมคติก็จริงแต่ยังเป็นรองจาก สิงค์โปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ตามลำดับ เช่น 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ติดลบเป็นอันดับที่สองของอาเซียน และอัตราการเสียชีวิตจาก
การป่วยติดเชื้อโควิด-19สูงเป็นอันดับสองของอาเซียน เป็นต้น 
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Assessment of Economic and Public Health Management in ASEAN Countries during the 
COVID-19 Pandemic Using TOPSIS Method 

Abdulhakim Madiyoh3, Ruslee Nuh4 

 

Abstract 

 This paper aims to assess the economic and public health management of ASEAN 
countries during the COVID–19 pandemic and to propose the policies for economic and 
public health management in ASEAN countries. Secondary data of the ten ASEAN countries 
were collected using the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) analysis. Eleven criteria were used as the measurement of economic and public 
health which consists of eleven assessment criteria. The findings revealed that the countries 
with the best economic and public health management were Singapore (71.18 scores) 
followed by Vietnam (67.40 scores), Brunei (66.59 scores), Malaysia (61.93 scores), Thailand 
(59.23 scores), Indonesia (53.92 scores) and Cambodia (52.52 scores), respectively. 
Meanwhile, the countries that assessment score had the worst economic and public health 
management were Philippines (30.25 scores), Myanmar (39.41 scores), and Laos (43.02 
scores), respectively. Interestingly, Vietnam were the second place of the best country in 
economic and public health management in ASEAN due to the second highest of GDP 
growth rate in ASEAN, the second highest of the public health budgets proportion in ASEAN 
and the fourth lowest of COVID–19 mortality rates in ASEAN. Thailand, meanwhile, took 
fourth place in ASEAN due to the second negative economic growth rate in ASEAN and the 
second highest rate of COVID mortality in ASEAN.  
 
Keywords: Assessment, Economic and Public Health Management, ASEAN Countries, COVID-
19, TOPSIS Method  
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ประเมินการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขของประเทศกลุ่มอาเซียน 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณะสุขของประเทศกลุ่ม
อาเซียนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพ่ือเป็นแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยใช้เครื่องมือ Technique for Order of Preference by Similarity to 
Ideal Solution หรือ TOPSIS ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของสิบประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน ใช้หลักเกณฑใ์นการ
ประเมินทั้งสิ้นสิบเอ็ดหลักเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขของทั้งสิบประเทศ ผลการ
วิเคราะห์การประเมินพบว่าประเทศที่มีการจัดการด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขดีเยี่ยมที่สุด ในอาเซียนได้แก่ 
สิงค์โปร์ (71.18คะแนน) รองลงมาคือเวียดนาม (67.40คะแนน) บรูไน (66.59คะแนน) มาเลเซีย 
(61.93คะแนน) ไทย (59.23คะแนน) อินโดนีเซีย (53.92คะแนน) และกัมพูชา (52.52คะแนน) ตามลำดับ 
ในขณะที่ประเทศที่มีการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณะแย่ที่สุดคือ ฟิลิปปินส์ (30.25คะแนน) รองลงมา
คือ เมียนมาร์ (39.41คะแนน) และ ลาว (43.02คะแนน) ตามลำดับ ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจคือเหตุผลที่เวียดนามมี
คะแนนการประเมินรวมเป็นอันดับสองของอาเซียนเพราะหลักเกณฑ์บางข้อที่เข้าใกล้ค่าอุดมคติ เช่น อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับสองของอาเซียน สัดส่วนงบด้านสาธารณะสุขต่อรายได้ประชาชาติมี
สัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสองของอาเซียน และอัตราการเสียชีวิตจากการป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19น้อยเป็นอันดับ
ที่สี่ของอาเซียน เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยมีคะแนนการประเมินเป็นอันดับสี่ของอาเซียนเนื่องจาก
หลักเกณฑ์บางข้อที่เข้าใกล้ค่าอุดมคติก็จริงแต่ยังเป็นรองจาก สิงค์โปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย ตามลำดับ เช่น 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ติดลบเป็นอันดับที่สองของอาเซียน และอัตราการเสียชีวิตจาก
การป่วยติดเชื้อโควิด-19สูงเป็นอันดับสองของอาเซียน เป็นต้น 
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The impacts of COVID-19 pandemic on the transportation business in Krabi:  
a case study of company A  

 
Runchaya Kasornbua1 Jutamas Bunyabunya2 Yaifa Trakulsunti3 

 
Abstract 

 The COVID-19 pandemic has caused direct impacts on Thailand’s economy and society, especially in 
a tourist city in Thailand.  The research aims to 1) study the impacts of COVID-19 on a transportation business 
in Krabi, and 2) to identify the strategies that can be used to minimize such impacts. The semi-structured 
interview was used to collect the data form participants. The results showed that the impact of COVID-19 
pandemic has included the delay transportation and distribution due to the government restriction and the 
reduction of company’s revenue. This study also found that the strategies adopted to mitigate impacts due to 
the COVID-19 pandemic were the following of COVID-19 related restrictions released by the Thai government, 
reducing the cost and non-value-added activities, and the use of technology. The results clearly showed that 
the transportation business should adjust themselves to the next normal by applying digital technology to 
meet customers’ requirements. The findings of this study could be applied by other transportation businesses 
to manage their transportation operation when a pandemic occurs. 

Keywords : COVID-19, Transportation, Transportation Business 

 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบี่: 
กรณีศึกษาธุรกิจขนส่ง A 

 
รัญชนา เกสรบัว1 จฑุามาศ บุญญะบุญญา2 ใยฟ้า ตระกูลสันติ3* 

 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ

ขนส่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ และ 2) เพื ่อระบุกลยุทธ์ที่
ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 งานวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่าจา กการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากมาตรการ
ของภาครัฐ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทที่ลดลง สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ได้แก่ การปรับตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของภาครัฐ ปรับแผนงานด้านการ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้า ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรปรับตัวเข้าสู่ยุคปกติถัดไป (next normal) หลังการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เน้นความ
สะดวกและความรวดเร็วในการรับการบริการ งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับธุรกิจขนส่งในการจัดการการขนส่งหากเกิด
โรคระบาดอีกครั้งในอนาคต 
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The impacts of COVID-19 pandemic on the transportation business in Krabi:  
a case study of company A  

 
Runchaya Kasornbua1 Jutamas Bunyabunya2 Yaifa Trakulsunti3 

 
Abstract 

 The COVID-19 pandemic has caused direct impacts on Thailand’s economy and society, especially in 
a tourist city in Thailand.  The research aims to 1) study the impacts of COVID-19 on a transportation business 
in Krabi, and 2) to identify the strategies that can be used to minimize such impacts. The semi-structured 
interview was used to collect the data form participants. The results showed that the impact of COVID-19 
pandemic has included the delay transportation and distribution due to the government restriction and the 
reduction of company’s revenue. This study also found that the strategies adopted to mitigate impacts due to 
the COVID-19 pandemic were the following of COVID-19 related restrictions released by the Thai government, 
reducing the cost and non-value-added activities, and the use of technology. The results clearly showed that 
the transportation business should adjust themselves to the next normal by applying digital technology to 
meet customers’ requirements. The findings of this study could be applied by other transportation businesses 
to manage their transportation operation when a pandemic occurs. 

Keywords : COVID-19, Transportation, Transportation Business 

 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อธุรกิจขนส่งในจังหวัดกระบี่: 
กรณีศึกษาธุรกิจขนส่ง A 

 
รัญชนา เกสรบัว1 จฑุามาศ บุญญะบุญญา2 ใยฟ้า ตระกูลสันติ3* 
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Financial factors and Growth at risk 

Punyisa Rattanakum1 Pongsak Luangaram2  

Abstract 

This paper aims to study the financial factors affecting Thailand's economic growth rate 

analyzing Quantile Regression and estimate the risks of future economic growth used by Growth 

at risk for estimate probability distribution of economic growth rate in Thailand. The data collected 

between 1997 and 2020 is used. It consists of a group of channel variables of financial institutions 

which are bond markets, stock markets, exchange markets and global volatility markets. 

The results are financial factors of financial institutions are related to economic growth in the 

opposite direction were significantly at the quantile levels of 0.25, 0.75, 0.9 and OLS, while stock 

markets are related to economic growth rate in the same direction were significantly at the 

quantile levels of 0.25, 0.75, 0.9, OLS. and the exchange markets related to economic growth rate 

in the same direction were significantly at the quantile levels of 0.1, 0.25, 0.5 0.75, and OLS.  

For measuring the risks of future economic growth rates (Growth at Risk), GaR5% reflect the risk of 

economic growth with a probability or 5% chance that the economic growth rate would not be 

lower than -5.4339 and GaR10% or 10% chance that the economic growth rate would not be 

lower than -2.2224. Both Gar5% and Gar10% have the risk of negative growth. As a result, the 

economic growth rate in Thailand is predicted at the risk of recession. 

 

Keywords : Quantile regression, Growth at risk 

 

ปัจจัยทางการเงินและความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ปุญญิศา รตันคำ1 พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม2  

                                        บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้ศึกษาปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ว ิ เคราะห์สมการถดถอยแบบควอนไทล์และประมาณความเส ี ่ยงของอ ัตราการขยายต ัวทางเศรษฐกิจ 

โดยวิธี Growth at risk ใช้ประมาณการแจงแจกความน่าจะเป็นของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต  

ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2563 โดยปัจจัยทางการเงินประกอบด้วย กลุ่มตัวแปรช่องทางของสถาบันการเงิน 

ตลาดตราสารหนี้ ตลาดทุน ตลาดแลกเปลี ่ยน และความผันผวนของตลาดการเงินโลก ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยทางการเงินกลุ่มช่องทางสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงขา้ม

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับควอนไทล์ 0.25, 0.75, 0.9 และ OLS ขณะที่กลุ ่มตลาดหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ 

กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับควอนไทล์ 0.1, 0.75, 0.9 และ OLS 

และกลุ ่มตลาดอัตราแลกเปลี ่ยนมีความสัมพันธ์ก ับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน  

อย ่างม ีน ัยสำค ัญท ี ่ระด ับควอนไทล ์ 0.1, 0.25, 0.5 0.75, และ OLS สำหร ับการว ัดค ่าความเส ี ่ยงของ 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Growth at risk: GaR) พบว่า GaR5% คือ ความน่าจะเป็นหรือโอกาสร้อยละ 5 

ที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะไม่ต่ำกว่า -5.4339 และ GaR10% คือ ความน่าจะเป็นหรือโอกาสร้อยละ 10 

ที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะไม่ต่ำกว่า -2.2224 ซ่ึงทั้ง GaR 5% และ GaR 10% มีค่าความเสี่ยงติดลบ 

ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าในการคาดการณ์ล่วงหน้าประเทศไทยมีความเสี่ยงที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 

คำสำคัญ : สมการถดถอยแบบควอนไทล์, ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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Financial factors and Growth at risk 
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Abstract 

This paper aims to study the financial factors affecting Thailand's economic growth rate 

analyzing Quantile Regression and estimate the risks of future economic growth used by Growth 

at risk for estimate probability distribution of economic growth rate in Thailand. The data collected 

between 1997 and 2020 is used. It consists of a group of channel variables of financial institutions 

which are bond markets, stock markets, exchange markets and global volatility markets. 

The results are financial factors of financial institutions are related to economic growth in the 

opposite direction were significantly at the quantile levels of 0.25, 0.75, 0.9 and OLS, while stock 

markets are related to economic growth rate in the same direction were significantly at the 

quantile levels of 0.25, 0.75, 0.9, OLS. and the exchange markets related to economic growth rate 

in the same direction were significantly at the quantile levels of 0.1, 0.25, 0.5 0.75, and OLS.  

For measuring the risks of future economic growth rates (Growth at Risk), GaR5% reflect the risk of 

economic growth with a probability or 5% chance that the economic growth rate would not be 

lower than -5.4339 and GaR10% or 10% chance that the economic growth rate would not be 

lower than -2.2224. Both Gar5% and Gar10% have the risk of negative growth. As a result, the 

economic growth rate in Thailand is predicted at the risk of recession. 

 

Keywords : Quantile regression, Growth at risk 
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ปุญญิศา รตันคำ1 พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม2  
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ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

 

คำสำคัญ : สมการถดถอยแบบควอนไทล์, ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 10330 
2 ผศ.ดร., คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330  
1 Master’s degree of Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, Thailand 
2 Assist.Dr., Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Bangkok, 10330, Thailand 
* Corresponding author: Tel: 061-4594498. Email address: 6280014529@student.chula.ac.th 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

280

 
 

แนวทางในการเพิ่มยอดขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาถนนพูนผล จังหวัดภูเก็ต 

 
รติพร  บางรักษ1์ จรัชวรรณ จันทรตัน์2 

 
บทคัดย่อ  

 การศึกษาครั ้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา 1) พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาด  
2) เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดต่อการเพิ่มยอดขายประกัน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการตัดสินใจ  
และ 3) หาแนวทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมในการเพิ่มยอดขายประกัน ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง 338 ราย สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 22 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test One-way ANOVA วิเคราะห์เชิงเนื ้อหา ผังก้างปลา และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์ประกันความเสีย่ง ใช้สื่อพนักงาน เว็บไซต์ สังคมออนไลน์ สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน มิตรทางธุรกิจมีอิทธพิล 
พนักงาน ตัวแทนขายประกันมีส่วนร่วม รูปแบบคุ้มครองวงเงิน ซื้อผ่านธนาคาร/ตัวแทนขาย เลือกธนาคารกรุงไทย มีทัศนคติ
ให้ข้อมูล แรงจูงใจอัตราดอกเบี้ย รับรู้คุณค่าเงื่อนไขกับระยะเวลาใช้ คุ้มครองเต็มวงเงิน 2) สาเหตุปัญหาส่วนประสมการตลาด
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เรียงลำดับด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา บุคคล ราคา ลักษณะทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาด 
กระบวนการ และช่องทางการจัดจำหน่าย  3) ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จำนวนบุตร วัตถุประสงค์  
ผู้มีอิทธิพล ผู้มีส่วนร่วม ความต้องการซื้อ ช่องทางซื้อใช้ แรงจูงใจ และการรับรู้คุณค่า มีผลต่อการเพิ่มยอดขายประกันอย่างมี
นัยสำคัญที่ 0.05 และ 4) ได้แนวทางกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด วิธีเพิ ่มช่องทางส่งเสริมการตลาดคู่กับให้บริการ
ผลิตภัณฑ์อื่น ให้ข้อมูลข่าวสารบริษัทประกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
 

คำสำคัญ :  ประกันคุ้มครองวงเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการตัดสินใจ  ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s,    
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Guidelines for increasing insurance sales of home mortgage loan insurance, A case study of 
Government Savings Bank, Poonphon Road Branch, Phuket Province 

 
Ratiporn Bangrak 1 Jaratchwahn Jantarat 2 

 

  Abstract  
 The objectives of this research were to study 1) the decision making to select using service 
behavior and marketing mix 2) Comparison of marketing mix to increase insurance sales classified by personal 
factors and the decision-making behavior and 3 )  find marketing strategies suitable to increase insurance 
sales using a combination of research methods. Data were collected from 338  sample questionnaires,  
22  key informants were interviewed, and data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-way ANOVA, content analysis, fish bone diagram and TOWS Matrix. The results of 
research showed that 1) the decision-making behaviors for risk insurance objectives Use employee media, websites, 
social networks, family members, relatives, friends, business friends influence, employees, insurance sales 
representatives are involved. Limit protection model buy through a bank/agent choose Krung Thai Bank informative 
attitude interest rate incentives Recognize the conditional value and the duration of use. 2) Full coverage the cause 
of the problem of the overall marketing mix is at a high level. Sort by product, followed by person, price, physical 
appearance Promotion of marketing, processes and distribution channels. 3) Gender, age, education level, status, 
number of children, objectives, influencers, participants purchase demand purchase channels, incentives, and 
perceived value had significant effects on increasing insurance sales at 0.05 and 4) marketing promotion strategies 
were obtained. How to increase marketing promotion channels along with providing other products, provide 
information about insurance companies through social media. 
 
Keywords:   home mortgage loan insurance, the decision making to select using service behavior,   

 marketing mix (7Ps)  
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Industrial Effects in Thailand After The GSP Excluded 

Natchapon Naknam and Kornkarun Cheewetrakoolpong   

 Abstract  

It’s been 50 years since Thailand has been granted preferential taxation (GSP). Over the past few years, 
it has been clear that acquiring GSP has helped increase the export capacity of each industry. Although affecting 
the overall of Thai trade is not very clear. Interestingly, after Thailand was GSP excluded, the aim of this study 
was to examine the effect of entitlement and GSP excluded on the export value of each industry. The study 
was conducted from 2010 until 2020, which covers the period of exclusion from the European Union and the 
United States. The selected industry sectors consisted of eight industry sectors according to the HS Code. A total 
578 product group were included in the study. This study was analyzed by Panel data analysis because data 
used in this study consisted of time series and cross sections. The study found that the GSP excluded from the 
EU had a significant impact on industry’s exports. But at the same time, the GSP excluded from the US doesn’t 
significant affect the industry’s exports. In which, if analyzing by industry sectors, it’s found that the GSP right of 
the live animal and animal products, Machinery, electrical equipment and miscellaneous products industry has 
increased exports. At the same time, when disqualified, the GSP can still be exported. But on the other hand, 
the food additives, beverages and tobacco industries found that acquiring GSP rights resulted in more exports. 
But when the rights were disqualified the export of such industries decreased. The results of the above study 
lead to the next issue, whether GSP rights are granted and disqualified is equivalent to never receiving rights or 
not. In the case of the EU, entitlements and disqualifications have worsened the industry. In the case of US, 
entitlements and disqualifications didn’t not affect the industry. 

Keywords : GSP, industry, European Union(US), United State(US) 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลังถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) 

ณัชพล นาคนาม1  กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ2์ 

บทคัดย่อ 

เป็นช่วงเวลา 50 ปี ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) ช่วงเวลาที่ผ่านมาชัดเจนแล้วว่าการได้รับ GSP ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรมได้ แม้จะส่งผลต่อภาพรวมของการค้าไทยได้ไม่ชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจอยู่ท่ีหลังจาก
ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการได้รับสิทธิและการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) 
ที่มีต่อมูลค่าการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรม โดยศึกษาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2563 ระยะเวลาดังกล่าวครอบคลุมช่วงเวลาของการ
ถูกตัดสิทธิจากสหภาพยุโรป และสหรัฐเมริกา กลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกมาศึกษาประกอบไปด้วย 8 หมวดอุตสาหกรรมตามรหัส HS 
Code หากนำกลุ่มสินค้าในแต่ละหมวดมารวมกัน จะมีกลุ่มสินค้าที่นำมาศึกษาทั้งหมด 578 กลุ่ม การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ด้วยวธีิ 
Panel data analysis เนื ่องจากข้อมูลที ่ใช้ประกอบด้วยหลายช่วงเวลา(time series) และมีหลากหลายอุตสาหกรรม (cross 
section) ผลการศึกษาพบว่าการถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ 
แต่ในขณะเดียวกันการถูกตัดสิทธิจากสหรัฐอเมริกาไม่ส่งผลกระทบการส่งออกของอุตสาหกรรม หากทำการวิเคราะห์ รายหมวด
อุตสาหกรรมพบว่าการได้รับสิทธิ GSP ของอุตสาหกรรมประเภทสัตว์มีชีวิต และผลิตภัณฑ์สัตว์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ส่งผลให้อุตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อโดนตัดสิทธิ GSP ก็
ยังคงสามารถส่งออกได้ ในทางกลับกันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารปรงุแต่ง เครื่องดื่ม ยาสูบ พบว่าการได้รับสิทธิ GSP ส่งผลทำใหม้ี
การส่งออกมากขึ้น แต่เมื่อโดนตัดสิทธิส่งผลทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกลดลง  ผลการศึกษาข้างต้นนำไปสู่ประเด็นถัดมาคือ
การได้รับสิทธิ และโดนตัดสิทธิ GSP เทียบเท่ากับการไม่เคยได้รับสิทธิเลยหรือไม่ซึ่งหากพิจารณาในแง่ประเทศผู้ให้สิทธิจะพบว่า ใน
กรณีของสหภาพยุโรปการได้สิทธิและโดนตัดสิทธิส่งผลให้อุตสาหกรรมแย่ลง ส่วนกรณีของสหรัฐอเมริกาการได้รับสิทธิและถูกตัด
สิทธิไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
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Industrial Effects in Thailand After The GSP Excluded 

Natchapon Naknam and Kornkarun Cheewetrakoolpong   

 Abstract  

It’s been 50 years since Thailand has been granted preferential taxation (GSP). Over the past few years, 
it has been clear that acquiring GSP has helped increase the export capacity of each industry. Although affecting 
the overall of Thai trade is not very clear. Interestingly, after Thailand was GSP excluded, the aim of this study 
was to examine the effect of entitlement and GSP excluded on the export value of each industry. The study 
was conducted from 2010 until 2020, which covers the period of exclusion from the European Union and the 
United States. The selected industry sectors consisted of eight industry sectors according to the HS Code. A total 
578 product group were included in the study. This study was analyzed by Panel data analysis because data 
used in this study consisted of time series and cross sections. The study found that the GSP excluded from the 
EU had a significant impact on industry’s exports. But at the same time, the GSP excluded from the US doesn’t 
significant affect the industry’s exports. In which, if analyzing by industry sectors, it’s found that the GSP right of 
the live animal and animal products, Machinery, electrical equipment and miscellaneous products industry has 
increased exports. At the same time, when disqualified, the GSP can still be exported. But on the other hand, 
the food additives, beverages and tobacco industries found that acquiring GSP rights resulted in more exports. 
But when the rights were disqualified the export of such industries decreased. The results of the above study 
lead to the next issue, whether GSP rights are granted and disqualified is equivalent to never receiving rights or 
not. In the case of the EU, entitlements and disqualifications have worsened the industry. In the case of US, 
entitlements and disqualifications didn’t not affect the industry. 

Keywords : GSP, industry, European Union(US), United State(US) 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลังถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) 

ณัชพล นาคนาม1  กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ2์ 

บทคัดย่อ 

เป็นช่วงเวลา 50 ปี ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) ช่วงเวลาที่ผ่านมาชัดเจนแล้วว่าการได้รับ GSP ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรมได้ แม้จะส่งผลต่อภาพรวมของการค้าไทยได้ไม่ชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจอยู่ท่ีหลังจาก
ประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการได้รับสิทธิและการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี(GSP) 
ที่มีต่อมูลค่าการส่งออกของแต่ละอุตสาหกรรม โดยศึกษาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2563 ระยะเวลาดังกล่าวครอบคลุมช่วงเวลาของการ
ถูกตัดสิทธิจากสหภาพยุโรป และสหรัฐเมริกา กลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกมาศึกษาประกอบไปด้วย 8 หมวดอุตสาหกรรมตามรหัส HS 
Code หากนำกลุ่มสินค้าในแต่ละหมวดมารวมกัน จะมีกลุ่มสินค้าที่นำมาศึกษาทั้งหมด 578 กลุ่ม การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ด้วยวธิี 
Panel data analysis เนื ่องจากข้อมูลที ่ใช้ประกอบด้วยหลายช่วงเวลา(time series) และมีหลากหลายอุตสาหกรรม (cross 
section) ผลการศึกษาพบว่าการถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ 
แต่ในขณะเดียวกันการถูกตัดสิทธิจากสหรัฐอเมริกาไม่ส่งผลกระทบการส่งออกของอุตสาหกรรม หากทำการวิเคราะห์ รายหมวด
อุตสาหกรรมพบว่าการได้รับสิทธิ GSP ของอุตสาหกรรมประเภทสัตว์มีชีวิต และผลิตภัณฑ์สัตว์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ส่งผลให้อุตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกได้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อโดนตัดสิทธิ GSP ก็
ยังคงสามารถส่งออกได้ ในทางกลับกันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารปรงุแต่ง เครื่องดื่ม ยาสูบ พบว่าการได้รับสิทธิ GSP สง่ผลทำใหม้ี
การส่งออกมากขึ้น แต่เมื่อโดนตัดสิทธิส่งผลทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวส่งออกลดลง  ผลการศึกษาข้างต้นนำไปสู่ประเด็นถัดมาคือ
การได้รับสิทธ ิและโดนตัดสิทธิ GSP เทียบเท่ากับการไม่เคยได้รับสิทธิเลยหรือไม่ซึ่งหากพิจารณาในแง่ประเทศผู้ให้สิทธิจะพบว่า ใน
กรณีของสหภาพยุโรปการได้สิทธิและโดนตัดสิทธิส่งผลให้อุตสาหกรรมแย่ลง ส่วนกรณีของสหรัฐอเมริกาการได้รับสิทธิและถูกตัด
สิทธิไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
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The acceptance of commanding and management potential of  
the female police officers in Songkhla 

 
Watcharinee Darachart1  Orachan Sirichote2 and Wassana Suwanvijit3 

 
Abstract 

 As a researcher who was a female police officer in Songkhla and has the power to command the 
police officers at lower rank. It is interested to study on the acceptance of commanding powers and 
administrative potential of the female police officers in Songkhla.  
 This research determines 1) To compare the acceptance of commanding of the female police officers 
in Songkhla that classified by personal factors. 2) To compare the management potential of the female police 
officers in Songkhla that classified by personal factors and 3) To study the relationship between the acceptance 
of commanding and management potential of the female policer officers in Songkhla.  In pursuance of data 
compilation procedure, the survey was utilized for gathering the information from the sample group, being 
persons who is the female police officers in Songkhla for 361 persons.  The statistics that use to investigate are 
Percentage, Mean and Standard Deviation.  The hypothesis testing to compare the average which are t- test, F-
test and the Pearson correlation coefficient. 
 The results of this study showed 1)  The police officers in Songkhla who have differences in gender, 
age, marital status, education, have no difference in the overall acceptance of female police officers’command. 
While the police officers who have difference in working experience and ranks have difference in the overall 
acceptance of female police officers’ command.  2)  The police officer who have  difference in gender, marital 
status, education, working experience and rank, have no difference in the opinion of the management potential 
of female police officer. 
 
Keywords : power of command ; management potential ; female police officer 
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การยอมรับอ านาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของ 
ข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา 

 
วัชริณี  ดาราชาติ1 อรจันทร์  ศิรโิชติ2 และ วาสนา  สุวรรณวิจิตร3 

บทคัดย่อ 

  ในฐานะที่ผู้วิจัยรับราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาและเป็นข้าราชการต ารวจหญิงในระดับชั้นสัญญา
บัตร ซึ่งมีอ านาจในการบังคับบัญชาแก่ข้าราชการต ารวจในระดับชั้นยศต่ ากว่า จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการยอมรับอ านาจ
การบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาเพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้พัฒนากระบวนการบังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจหญิง ให้เกิดการยอมรับบทบาทการบังคับ
บัญชาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการยอมรับอ านาจการบังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา จ านวน 361 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้
ค่าสถิติ t-test และ F-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการยอมรับอ านาจการบังคับบัญชาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการต ารวจใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติงานและระดับชั้นยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และ 2) ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการต ารวจหญิงใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
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Abstract 

 As a researcher who was a female police officer in Songkhla and has the power to command the 
police officers at lower rank. It is interested to study on the acceptance of commanding powers and 
administrative potential of the female police officers in Songkhla.  
 This research determines 1) To compare the acceptance of commanding of the female police officers 
in Songkhla that classified by personal factors. 2) To compare the management potential of the female police 
officers in Songkhla that classified by personal factors and 3) To study the relationship between the acceptance 
of commanding and management potential of the female policer officers in Songkhla.  In pursuance of data 
compilation procedure, the survey was utilized for gathering the information from the sample group, being 
persons who is the female police officers in Songkhla for 361 persons.  The statistics that use to investigate are 
Percentage, Mean and Standard Deviation.  The hypothesis testing to compare the average which are t- test, F-
test and the Pearson correlation coefficient. 
 The results of this study showed 1)  The police officers in Songkhla who have differences in gender, 
age, marital status, education, have no difference in the overall acceptance of female police officers’command. 
While the police officers who have difference in working experience and ranks have difference in the overall 
acceptance of female police officers’ command.  2)  The police officer who have  difference in gender, marital 
status, education, working experience and rank, have no difference in the opinion of the management potential 
of female police officer. 
 
Keywords : power of command ; management potential ; female police officer 
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1 

การยอมรับอ านาจการบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของ 
ข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา 

 
วัชริณี  ดาราชาติ1 อรจันทร์  ศิรโิชติ2 และ วาสนา  สุวรรณวิจิตร3 

บทคัดย่อ 

  ในฐานะที่ผู้วิจัยรับราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาและเป็นข้าราชการต ารวจหญิงในระดับชั้นสัญญา
บัตร ซึ่งมีอ านาจในการบังคับบัญชาแก่ข้าราชการต ารวจในระดับชั้นยศต่ ากว่า จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการยอมรับอ านาจ
การบังคับบัญชาและศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาเพ่ือเป็นแนวทางให้
ผู้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้พัฒนากระบวนการบังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจหญิง ให้เกิดการยอมรับบทบาทการบังคับ
บัญชาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการยอมรับอ านาจการบังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการต ารวจหญิงในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา จ านวน 361 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้
ค่าสถิติ t-test และ F-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการยอมรับอ านาจการบังคับบัญชาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการต ารวจใน
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาท่ีมีประสบการณ์ปฏิบัติงานและระดับชั้นยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และ 2) ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน และระดับชั้นยศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการบริหารงานของข้าราชการต ารวจหญิงใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : อ านาจการบังคับบัญชา ; ศักยภาพการบริหารงาน ; ข้าราชการต ารวจหญิง 
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การพัฒนาเคร่ืองปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวออ่นแบบมือหมุน 

สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์1* สุวิมล เจียรธราวานิช2 กันยากร กรัตกลาง3 ภัทรวดี วงศ์ษา4 วิมลทยา พลูหลำ5และศุภธิดา ขาวสุข6  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีเป็นแนวทางออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนที่เหมาะสำหรับการประกอบ
กิจการภายในครัวเรือนจากเดิมการปอกเปลือกมะพร้าวต้องใช้แรงงานคน ซึ่งในปัจจุบันแรงงานคนทางเกษตรหายากและงาน
ปอกเปลือกมะพร้าวน้ำหอมเสี่ยงอันตราย จึงจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสร้างเครื่องมือมาช่วยในการปอกเปลือกและเจาะมะพร้าว 
งานวิจัยน้ีจึงนำเสนอเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนแบบมือหมุน โดยพัฒนามาจากเครื่องไสน้ำแข็งหลักการทำงาน
ของเครื่องจะแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ประกอบด้วยข้ันตอนแรกคือการปอกเปลือกและการเจาะมะพร้าวบริเวณส่วนหัวเป็นข้ันตอน
สุดท้าย ซึ่งเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนขับเคลื่อนด้วยการหมุน ตัวเครื่องมีชุดใบมีดสำหรับปอกด้านบนเพื่อปอกเปลือก
มะพร้าวอ่อน ในส่วนตัวของการเจาะมะพร้าวอ่อนมีหลักการทำงานโดยใช้แรงการกดเพื ่อเจาะมะพร้าว จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนโดยการทดลองจำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 1 ลูก โดยเครื่องปอกเปลือก
และเจาะมะพร้าวอ่อนสามารถปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนได้ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 1.12 นาทีต่อลูก ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการปอก
และเจาะมะพร้าวด้วยมือคือ 1.24 นาทีต่อลูก เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าเครื่องปอกเปลือกและเจาะมะพร้าวอ่อนทำงานได้
ดีกว่าการปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือคิดเป็นร้อยละ 9.68 หรือสามารถปอกและเจาะมะพร้าวอ่อนภายได้ผลผลิตมากกว่า
การปอกและเจาะมะพร้าวด้วยมือประมาณ 6 ลูกต่อชั่วโมง 

คําสําคัญ : มะพร้าวอ่อน, การปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน, การเจาะมะพร้าวอ่อน 
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นวัตกรรมการวัดเปอร์เซ็นตเ์นื้อยาง พร้อมแอปพลิเคชนัเพื่อคำนวณรายได้อัตโนมตัิ  
บนสมาร์ทโฟน สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ชยานันท์ ชบาพฤกษ์1 อรรถพล  แก้วร่มไทร1 นุศญา  ลีนะธรรม1 และเมธัส สุทธิการ1  
นายศุภกร  กตาธิการกุล2 และ ดร.จิราพร ช่อมณี2* 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันวิธีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีการวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำยาง หรือเมโทรแลค  เป็นวิธีที่

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของน้ำยางเปลี่ยน ค่าที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย จึงไม่แนะนำให้
นำมาใช้วัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเพื่อการซื้อขายน้ำยาง และวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ เป็นวิธีที่นิยมใช้ในงานวิจัย ในงาน
ควบคุมคุณภาพที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง แต่ต้องใช้เวลา 1 – 2 วัน ทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนที่
ประกอบอาชีพสวนยาง นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้บุคคลทั่วไป
ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบชุดเครื่องมืออย่างง่าย ในการตรวจสอบหาน้ำหนักของเนื้อยาง
แห้งโดยใช้โมเดลคณิตศาสตร์อาศัยความสัมพันธ์ของความหนาแน่นและเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง เพื่อออกแบบและสร้างแอป
พลิเคชันอย่างง่าย สำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถคำนวณหาปริมาณเนื้อยาง
แห้งและรายได้จากการขายน้ำยางพาราได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องในเวลา 1 นาที พกพาสะดวกใช้งานได้ทุกที่ แม่นยำ 
และประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ไม่มีความซับซ้อนและความยุ่งยาก โดยแสดงผลการ
วิเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต  เพิ่มความมั่นใจในความแม่นยำของการหาเปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้งในน้ำยางสด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจาก
การวิเคราะห์น้ำยางสด โดยใช้เทคนิคการอบด้วยเตาไมโครเวฟในการหาเนื้อยางแห้ง สามารถทำนายหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ในช่วงร้อยละ 25 – 40 โดยมีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.942 – 0.960 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) เป็น 0.9998 พร้อมทั้งอุปกรณ์สำหรับบรรจุน้ำยางสดตามปริมาตรที่ต้องการและชุดตรวจวัดน้ำหนักน้ำยางสด 
และมีประสิทธิภาพในการทำนายหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ร้อยละ 98.05  
 
คำสำคัญ: เปอร์เซนต์เนื้อยาง, ความหนาแน่น, โมเดลทางคณิตศาสตร์, แอปพลิเคชัน 
 
 
__________________________ 

1หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*ผู้รับผิดชอบบทความ Tel : 0814798992 ,E-mail address : chomanee_j@yahoo.co.th 
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นวัตกรรมการวัดเปอร์เซ็นตเ์นื้อยาง พร้อมแอปพลิเคชนัเพื่อคำนวณรายได้อัตโนมตัิ  
บนสมาร์ทโฟน สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

ชยานันท์ ชบาพฤกษ์1 อรรถพล  แก้วร่มไทร1 นุศญา  ลีนะธรรม1 และเมธัส สุทธิการ1  
นายศุภกร  กตาธิการกุล2 และ ดร.จิราพร ช่อมณี2* 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันวิธีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งมี 2 วิธี ได้แก่ วิธีการวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำยาง หรือเมโทรแลค  เป็นวิธีที่

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้มีความคลาดเคลื่อนสูง เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของน้ำยางเปลี่ยน ค่าที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย จึงไม่แนะนำให้
นำมาใช้วัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเพื่อการซื้อขายน้ำยาง และวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ เป็นวิธีที่นิยมใช้ในงานวิจัย ในงาน
ควบคุมคุณภาพที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง แต่ต้องใช้เวลา 1 – 2 วัน ทำให้ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนที่
ประกอบอาชีพสวนยาง นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลให้บุคคลทั่วไป
ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบชุดเครื่องมืออย่างง่าย ในการตรวจสอบหาน้ำหนักของเนื้อยาง
แห้งโดยใช้โมเดลคณิตศาสตร์อาศัยความสัมพันธ์ของความหนาแน่นและเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง เพื่อออกแบบและสร้างแอป
พลิเคชันอย่างง่าย สำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งแสดงผลผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถคำนวณหาปริมาณเนื้อยาง
แห้งและรายได้จากการขายน้ำยางพาราได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้องในเวลา 1 นาที พกพาสะดวกใช้งานได้ทุกที่ แม่นยำ 
และประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ไม่มีความซับซ้อนและความยุ่งยาก โดยแสดงผลการ
วิเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต  เพิ่มความมั่นใจในความแม่นยำของการหาเปอร์เซ็นต์
เนื้อยางแห้งในน้ำยางสด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจาก
การวิเคราะห์น้ำยางสด โดยใช้เทคนิคการอบด้วยเตาไมโครเวฟในการหาเนื้อยางแห้ง สามารถทำนายหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
ในช่วงร้อยละ 25 – 40 โดยมีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.942 – 0.960 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (R2) เป็น 0.9998 พร้อมทั้งอุปกรณ์สำหรับบรรจุน้ำยางสดตามปริมาตรที่ต้องการและชุดตรวจวัดน้ำหนักน้ำยางสด 
และมีประสิทธิภาพในการทำนายหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง ร้อยละ 98.05  
 
คำสำคัญ: เปอร์เซนต์เนื้อยาง, ความหนาแน่น, โมเดลทางคณิตศาสตร์, แอปพลิเคชัน 
 
 
__________________________ 
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Automatic Dry Rubber content meter with an application to calculate income on 

smartphones for rubber farmers (Smart DRC) 
Chayanan Chabapurk1* Attapol Keawromsai1 Nusaya Leenathum1 and Methus Sutthikan 1 

Supagorn Katathikarnkul2 and Jiraporn chomanee2* 

Abstract 
Currently, there are two methods for determining the dry rubber content, namely, the specific 

gravity method of latex or Metrolac, which is the percentage method that has a high error. because when 
the temperature of the latex changes The resulting value will also change. Therefore, it is not recommended 
to be used to measure the percentage of dry rubber content for the trading of latex and standard methods 
in the laboratory It is a method commonly used in research. In quality control work that requires high 
accuracy But it takes 1-2 days to keep up with the needs of the people who work in rubber plantations. In 
addition, the equipment used is difficult to access and costly for the general public. As a result, the general 
public cannot use this method. so to solve the problem The organizer has designed a simple tool set. The 
weight of dry rubber was determined using a mathematical model based on the relationship of density and 
percentage of dry rubber to design and build simple applications For calculating the percentage of dry 
rubber is displayed via a smartphone. By quickly calculating the amount of dry rubber and the revenue from 
the sale of rubber latex. Accurate in 1  minute, easy to carry, can be used anywhere, accurate and time-
saving. save cost accessible to the general public No complexity and hassle by showing the results of the 
analysis via a smartphone in real time even without internet signal Increased confidence in the accuracy of 
dry rubber content percentage determination in fresh latex. From the research results, it was found that the 
relationship between the density and the percentage of dry rubber content from the fresh latex analysis 
was obtained. By using microwave oven technique to determine the dry rubber content. Able to predict the 
percentage of dry rubber content in the range of 25 – 40 percent with a density in the range of 0.942 - 0.960 
g/cm3, and has a correlation coefficient (R2) of 0.9998. Including equipment for filling the required volume 
of fresh latex and weight measurement of fresh latex and was effective in predicting the percentage of dry 
rubber content 98.05 percent. 
 

Keyword: Dry Rubber content, Density, mathematical model, Application. 
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โครงการออกแบบที่นั่งพับเก็บได้ส าหรับนั่งท าสวนบนระเบยีงในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
 

ศศินันท์ คิรินทร์รัตนะ1* 
 

บทคัดย่อ 
โครงการออกแบบที่นั่งพับเก็บได้ส าหรับนั่งท าสวนบนระเบียงในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม  เป็นงานวิจัยใน

โครงการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อร่วมแสดงในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ร่วมกับกลุ่ม Design Plant โดยก าหนดให้
เป็นผลิตภัณฑ์ทีส่ามารถบรรจุในกล่องขนาดที่ก าหนดเพื่อรองรับตลาดการค้าออนไลน์ที่เติบโตสูงสุดในช่วงโควิด19 

การท างานเริ่มจากการค้นหาแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแบบปรกติใหม่ ที่ประชากรต้องเก็บ
ตัวท างานในบ้าน พบข้อมูลสถิติที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯมีปริมาณคอนโดมิเนียมสูงถึง 39.6% และยังพบว่าการปลูกต้นไม้เป็น
กิจกรรมทีม่ีผู้นิยมสูงถึง 62.98% เพราะจากรายงานทางการแพทย์ การปลูกต้นไม้ช่วยลดความเครียดได้ดี ตอ่มาได้ส ารวจผู้อยู่
อาศัยในคอนโดมีเนียมด้วยการสอบถามผ่านระบบออนไลน์ พบว่าในพื้นที่ประมาณ 1-2 ตารางเมตรของระเบียงคอนโดมิเนียม
มักถูกจัดเป็นสวนต้นไม้สวยงามที่มีขนาดเล็ก จากนั้นได้หาข้อมูลทางการยศาสตร์ถึงขนาดที่เหมาะสมในการนั่งและลุกได้
สะดวกในพื้นที่เล็ก ได้ข้อมูลขนาดความสูงของที่นั่ง 35 ซม. และความกว้างของที่นั่งอยู่ที่ 30 ซม. เมื่อได้ขอบเขตการออกแบบ
ครบ จึงได้เริ่มคิดแบบร่างทางด้านความงามผู้วิจัยได้เลือกใช้ไม้ White ash ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งสีขาว ซึ่งในส่วนรัดขาเลือกใช้
เหล็กชุบโครเมียม เพื่อให้ตัดกับสีไม้ White ash ได้อย่างลงตัว ทางด้านการใช้งานผู้วิจัยเลือกการพับแบบมีจุดหมุนจุดเดียวที่
ท าให้เกิดลักษณะการหมุนรอบของทั้งสามชิ้นส่วนเป็นเส้นทางที่สวยงามตามสัดส่วนทองค า และการพับยังท าให้สามารถพกพา
ไปใช้นอกสถานที่ได้หลังจบวิกฤตโควิด19อีกด้วย 

ค าส าคัญ : สัดส่วนทองค า ปรกติใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 อาจารย,์ หลักสูตรศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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โครงการออกแบบทีน่ั่งพับเก็บได้ส าหรับนั่งท าสวนบนระเบยีงในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
 

ศศินันท์ คิรินทร์รัตนะ1* 
 

บทคัดย่อ 
โครงการออกแบบที่นั่งพับเก็บได้ส าหรับนั่งท าสวนบนระเบียงในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม  เป็นงานวิจัยใน

โครงการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อร่วมแสดงในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 ร่วมกับกลุ่ม Design Plant โดยก าหนดให้
เป็นผลิตภัณฑท์ีส่ามารถบรรจุในกล่องขนาดที่ก าหนดเพื่อรองรับตลาดการค้าออนไลน์ที่เติบโตสูงสุดในช่วงโควิด19 

การท างานเริ่มจากการค้นหาแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแบบปรกติใหม่ ที่ประชากรต้องเก็บ
ตัวท างานในบ้าน พบข้อมูลสถิติท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพฯมีปริมาณคอนโดมิเนียมสูงถึง 39.6% และยังพบว่าการปลูกต้นไม้เป็น
กิจกรรมทีม่ีผู้นิยมสูงถึง 62.98% เพราะจากรายงานทางการแพทย์ การปลูกต้นไม้ช่วยลดความเครียดได้ด ีตอ่มาได้ส ารวจผู้อยู่
อาศัยในคอนโดมีเนียมด้วยการสอบถามผ่านระบบออนไลน์ พบว่าในพื้นทีป่ระมาณ 1-2 ตารางเมตรของระเบียงคอนโดมิเนียม
มักถูกจัดเป็นสวนต้นไม้สวยงามที่มีขนาดเล็ก จากนั้นได้หาข้อมูลทางการยศาสตร์ถึงขนาดที่เหมาะสมในการนั่งและลุกได้
สะดวกในพื้นที่เล็ก ได้ข้อมูลขนาดความสูงของที่นั่ง 35 ซม. และความกว้างของที่นั่งอยู่ที่ 30 ซม. เมื่อได้ขอบเขตการออกแบบ
ครบ จึงได้เริ่มคิดแบบร่างทางด้านความงามผู้วิจัยได้เลือกใช้ไม้ White ash ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งสีขาว ซึ่งในส่วนรัดขาเลือกใช้
เหล็กชุบโครเมียม เพื่อให้ตัดกับสีไม้ White ash ได้อย่างลงตัว ทางด้านการใช้งานผู้วิจัยเลือกการพับแบบมีจุดหมุนจุดเดียวที่
ท าให้เกิดลักษณะการหมุนรอบของทั้งสามชิ้นส่วนเป็นเส้นทางที่สวยงามตามสัดส่วนทองค า และการพับยังท าให้สามารถพกพา
ไปใช้นอกสถานที่ได้หลังจบวิกฤตโควิด19อีกด้วย 

ค าส าคัญ : สัดส่วนทองค า ปรกติใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 อาจารย,์ หลักสูตรศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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Retractable seat design project for gardening on the balcony in a condominium. 

Sasinan Kirinrattana1* 
 

Abstract 
It is a research project in a creative design project to be exhibited at the Bangkok Design Festival 

2022 with the Design Plant group by designating it to be a product that can be packaged in a specified size 
box to support the highest growing online commerce market during the COVID-19 pandemic. 

The work begins with the discovery of product design ideas for a new normal lifestyle.  Where the 
population must keep working at home. According to statistics, the number of condominiums in Bangkok is 
as high as 39.6%, and tree planting is also a popular activity with 62.98% due to medical reports, that that 
it is a great stress reliever. Later, the residents of the condominiums were surveyed with online inquiries. It 
was found that in an area of approximately 1-2 square meters of balcony are often arranged as small 
gardens.  Then find out about the ergonomics of the right size to sit and get up easily in a small space, 
which are 35 cm height and 30 cm. wide. And then the design process had started by sketching of a draft 
aesthetic. White ash wood has been chosen. In which chrome plated steel has been used for the leg strap 
to perfectly contrast with the white ash wood color. On the functional side, a single pivot point folding has 
been chosen to give the rotating path of the three parts a beautiful appearance - according to the golden 
ratio. And folding makes it possible to be carried outside after the end of the Covid-19 crisis as well. 

Keywords : Golden ratio, Ergonomics 
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การพัฒนาทำนองดนตรีประกอบโนราโรงครู 
 

อภินันท์  รักนิ่ม 1 

 
บทคัดย่อ 

โนราโรงครูเป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในวิถีของคนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มี
จุดมุ่งหมายสำคัญในการแสดง ๓ ประการ คือ เพื่อเป็นการเคารพบูชาและแสดงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแก้
บน และเพื่อทำพิธีครอบครูโนราหรือรักษาโรคต่าง ๆองค์ประกอบของการแสดงโนราโรงครูประกอบด้วย การรำ การร้อง การ
แสดงเป็นเรื่อง และการบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรมในส่วนการแสดงดนตรีหรือที่เรียกว่า “ลงโรง” คือการประโคมดนตรี
ล้วน ๆ ประมาณ 12 เพลง เพลงที่ใช้เป็นการบรรเลงดนตรีโหมโรง ดนตรีโนรานั้นจะเป็นการให้จังหวะเป็นสำคัญ ส่วนปี่จะเล่น
เพลงอะไรก็ได้เพียงแต่ให้เข้ากับจังหวะของเครื่องดนตรี คือ ทับ กลอง โหม่ง และฉิ่ง ปัจจุบันมีการพัฒนาทำนองดนตรี
ประกอบโนราโรงครูซึ่งในงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกทำนองเพลงฉบับดั้งเดิมทำนองหลัก  1 ทำนอง ประกอบด้วย 15 ห้องเพลง
ถ่ายทอดผ่านโน้ตสากลใช้สำหรับบรรเลงในวงดนตรีสมัยนิยมรูปแบบทำนองแบ่งออกเป็น 3 แบบ โดยปรับมาจากทำนองหลัก 
ทำนองแบบขยาย และทำนองแบบย่อการพัฒนารูปแบบของทำนองจะอยู่ในลักษณะการเพิ่มรายละเอียดของทำนองใหม่ เช่น 
การเพิ่มทางคอร์ด การประสานเสียง รูปแบบด้านจังหวะ การประดับตกแต่งทำนอง การเพิ่มสีสันทางด้านดนตรี เป็นต้น 
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The Melody Development of Nora Rong Khru 
 

Apinan Raknim 1 
 

Abstract 
 
The Nora Rong Khru was the Nora performance of rituals that had been established in the 

southern part of Thailand's way of life for decades.The goals of this performance were to express 
gratitude to the spirits of the ancestors, to recognize and reward their accomplishments, and to hold a 
healing ceremony for medical disease therapy.They consist of dancing, opera singing, playing the story, 
and music performed for the ceremony.In the part of music performed, "Rong Rong" plays only music, 
approximately 12 songs for the ceremony introduction. The rhythm part is essentially Nora's music, with 
equipment such as taps, drums, tackles, and cymbals, while the melodic part is played by the horn and 
just corresponds to the rhythm part. In this work, we selected one part (15 bars) of Nora’s music, which 
had been developed from the ancient. To perform music has been conveyed by the international music 
notation used for playing in a modern orchestra.The musical pattern can be classified as main, extent, or 
abbreviated according to the melodic pattern.The development of the melody style is in the form of 
adding new details to the original one, such as chord progression, harmony, rhythmic modification, 
ornament arrangement, changing the tone color, etc. 
 
 
 

Keywords: music melody, music pattern development, Nora Rong Khru 
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ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากการพัฒนาเส้นใยดาหลา 

นภท์ชนก ขวัญสง่า1 นวัทตกร อุมาศิลป์2 และชไมพร มิตินันท์วงศ์3 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งทอเส้นใยจากต้นดาหลาที่เหลือทิ้ง เพื่อไปสู่
กระบวนการออกแบบและแปรรูปร่วมกับวัสดุเหลือใช้ในจังหวัดสงขลา ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับขยะทางการเกษตรต้นดาหลาและสร้างคุณค่าแก่วัสดุในชุมชน โดยท าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ด้วยการสร้างเคร่ืองมือวิจัย
โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ประกอบการและนักออกแบบด้านสิ่งทอ พบว่า เส้น
ใยดาหลาจากล าต้นมีเน้ือเหนียวและยาว เมื่อตีใยแล้วจะกระด้างและขาดง่าย จึงน าเส้นใยดาหลาไปตีเกลียวร่วมกับใยฝ้าย 
อัตราส่วนดาหลากับฝ้าย 15:85 ใยฝ้ายช่วยให้นุ่มและยืดหยุ่นขึ้น การสกัดสีจากกลีบดอกดาหลาปั่นกับน้ าอัตราส่วน 1:1 น าน้ าสีที่
ได้ต้มผสมเกลือ 200 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ส่วนเส้นใยจะต้องแช่ด้วยสารช่วยติดสีก่อนและหลังย้อม 15 นาที โดยเส้นใยฝ้ายแช่น้ าจาก
ใบฝร่ัง เส้นใยไหมแช่น้ าจากมะขามเปียก น าไปต้มกับน้ าสีที่สกัดไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แช่สารช่วยติดสีอีกคร้ังจึงล้างน้ าและตากให้
แห้ง เส้นใยดาหลาที่ตีเกลียวแล้วจะมีเน้ือหนาเหมาะแก่การท าผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างสรรค์สิ่ งทอร่วมกับวัสดุ
เหลือใช้คือไม้ตาลโตนดและเศษยางพารา ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย เก้าอี้ โคมไฟจากผ้าทอดาหลา
และไม้ตาลโตนด  ไส้หมอนรองน่ังจากเศษยางพาราผสมใยดาหลาแห้ง  เสื้อผ้า  กระเป๋าและรองเท้า 

ค าส าคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์, แฟชั่นไลฟ์สไตล์, นวัตกรรมสิ่งทอ, เส้นใยดาหลา 
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FASHION LIFESTYLE PRODUCTS FROM DEVELOPING ETLINGERA ELATIOR FIBER 
 

Noptchanok Kwansanga1 Nawatthakorn Umasin2 and Chamaiporn Mitinunwong3 

Abstract 

  The objective of this research article was to determine the guidelines for creating textile innovation 
from the surplus Etlingera elatior to use in the design and processing process together with the waste material 
in Songkhla Province in the form of fashion lifestyle products to increase the value of Etlingera elatior, which is 
the agricultural waste, and create the value to the material in community, by conducting qualitative research 
By creating research tools using questionnaires and interviews with experts. Stakeholders A group of textile 
entrepreneurs and designers. Research results indicated that Etlingera elatior fiber obtained from the stem was 
tough and long. The fiber is hit, it will be hard and easily broken. For this reason, the Etlingera elatior fiber was 
twisted with cotton at a ratio of 15:85. Cotton helped to soften the touch and maximize flexibility. For color 
extraction from the Etlingera elatior flower’s petals, blended the petals with water at the ratio of 1:1 and boiled 
one liter of water with 200 g. of salt. Before dyeing, soak the fiber in the mordant for 15 minutes. Soaked the 
cotton in the guava leaf water and silk in tamarind paste before boiling them with the extracted color water for 
one hour. Soaked them in the mordant again before washing with water and let it dry. As a result, the Etlingera 
elatior fiber was thick and suitable for making the house decoration products or furniture. In which the researcher 
has created textiles with waste materials, namely palm and rubber waste. In the form of fashion lifestyle 
products, consisting of chairs, lamps made of Etlingera elatior fabric and palm wood, cushions made from rubber 
scraps mixed with dried Etlingera elatior fiber, clothes, bags, and shoes. 

Keywords :  Product Development, Fashion Lifestyle, Textile Innovation, Etlingera elatior fiber 
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one hour. Soaked them in the mordant again before washing with water and let it dry. As a result, the Etlingera 
elatior fiber was thick and suitable for making the house decoration products or furniture. In which the researcher 
has created textiles with waste materials, namely palm and rubber waste. In the form of fashion lifestyle 
products, consisting of chairs, lamps made of Etlingera elatior fabric and palm wood, cushions made from rubber 
scraps mixed with dried Etlingera elatior fiber, clothes, bags, and shoes. 

Keywords :  Product Development, Fashion Lifestyle, Textile Innovation, Etlingera elatior fiber 
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ย่านเมืองเก่า จงัหวดัสงขลา 

นวทัตกร อุมาศลิป์1 ณฐัชนา นวลยงั2 และชไมพร มตินิันทว์งศ3์ 

บทคดัย่อ 

บทความวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีวฒันธรรมส าหรบัการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า 
จงัหวดัสงขลา โดยท าการศกึษาขอ้มลูดา้นอาหาร ขนม สถาปัตยกรรม ศลิปวฒันธรรม ประเพณี การแต่งกายและสิง่ทอทีม่ี
อยู่ในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยท าการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสมัภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสรา้งจากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี, ผูป้ระกอบการ, นักวชิาการและนักท่องเทีย่ว การสงัเคราะห์ขอ้มูลไดแ้นวทางการพฒันา
ผลติภณัฑ์เพื่อการท่องเทีย่วย่านเมอืงเก่า จงัหวดัสงขลา ผลการศกึษาพบว่าเมอืงเก่าสงขลามคีวามเป็นพหุวัฒนธรรม ไทย 
จนีและมุสลมิ ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากการเป็นเมอืงท่าในอดตีทีเ่ชื่อมโยงระหว่างคาบสมุทรมลายแูละเป็นวถิวีฒันธรรมทีป่รากฏ
จนถงึปัจจุบนัในงานสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรอืน เครื่องกระเบือ้งถว้ยลายคราม การแต่งกายดว้ยผา้ปาเต๊ะ อาหาร ขนม
และแม่พมิพท์ าขนมรวมทัง้เครื่องประดบัโบราณ โดยมคีวามเชื่อมโยงทีส่อดคล้องในลกัษณะรูปแบบลวดลายไมเ้ลื้อยพรรณ
พฤกษา  ผลจากการวจิยัน าไปสู่ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตล์ทีต่อบสนองวถิกีารท่องเทีย่วย่านเมอืงเก่าสงขลา  โดยวสัดุหลกั
เป็นผา้ปาเต๊ะเพื่อสะทอ้นวถิกีารแต่งกายกายในอดตี ผา้ปาเต๊ะลวดลายจากพหุวฒันธรรมในงานวจิยัพฒันาเป็นหมอนรองคอ
, กระเป๋าเดนิทาง, หมวก, หน้ากากผา้, สายคลอ้งกลอ้งถ่ายรปู, รองเทา้ผา้ใบ ของทีร่ะลกึทีส่รา้งสรรคจ์ากลวดลายเช่น เขม็
กลดัตดิเสือ้ฉลุลาย แก้วน ้าขนาดพกพาและต่างหดูว้ยการตกแต่งพืน้ผวิผลติภณัฑด์ว้ยลวดลาย ผา้พนัคอพมิพล์วดลายดว้ย
ระบบดจิติอล โดยงานวจิยันี้มกีารน าวสัดุยางพาราเหลอืทิง้จากกลุ่มแปรรูปหมอนยางพาราจงัหวดัสงขลามาพฒันาเป็นวสัดุ
พืน้ของรองเทา้ ไสห้มอนรองคอเพื่อเพิม่มลูค่าวสัดุเหลอืทิง้ในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 
 
ค าส าคญั: ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตล,์ ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว, จงัหวดัสงขลา 
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CREATING FASHION LIFESTYLE PRODUCTS TO PROMOTE CULTURAL TOURISM IN THE OLD 
TOWN OF SONGKHLA 

 
Nawatthakorn Umasin 1 Natchana Nuanyang 2 and Chamaiporn Mitinunwong3 

Abstract 

The objective of this research was to develop the products reflecting the cultural path for tourism in the 
Old Town area in Songkhla Province. Food, desserts, architecture, traditions, costume, and local textile in Songkhla 
Province were examined. The research applied the qualitative research approach. The questionnaire and semi-
structural interview with the stakeholders, entrepreneurs, scholars, and tourists were used as the research tool. The 
obtained data were obtained guidelines for product development for tourism in the old town of Songkhla Province. 
The results of the study revealed that Songkhla Old Town is multicultural, Thai, Chinese and Muslim. Research 
results showed that Songkhla Old Town was the multi-cultural region combining traditional of Thai, Chinese and 
Muslim cultures which was the influence when it was the port connecting Malay Peninsula. It was influenced by the 
former port city linking the Malay Peninsula and the cultural trajectory that appears to date in architecture. House 
buildings, porcelain cup, dress, Food, snacks and baking molds, as well as antique jewelry. It has a consistent 
connection in the manner of the ivy pattern. The results of the research led to lifestyle fashion products that catered 
to the tourism trajectory of Songkhla Old Town. The main material is batik to reflect the way the dress code has 
been made in the past. Multicultural batik fabrics in the research developed into neck pillows, suitcases, hats, 
masks, camera straps, sneakers. Souvenirs created from patterns such as stencil brooches Pocket-sized glass and 
earrings by decorating the product surface with patterns. The research has been developed as a rubber waste 
material from Songkhla Rubber Pillow Processing Group. Neck pillow filling to increase the value of waste materials 
in Songkhla province. 

Keywords: Fashion lifestyle products, Promotion tourism, Songkhla Province 
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บทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสคิ: มารียาลัน เบริซามา  
ปรีชา กุลตัน1* 

 
บทคัดย่อ 

บทนำ : รองเง็งเป็นศิลปะการเต้นรำที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกที่มาค้าขายแถบประเทศชวา แหลมมาลายู ชาว
พื้นเมืองเกิดความสนใจฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะรองเง็งขึ้น รองเง็งมีหลายองค์ประกอบหลายส่วน โดยเฉพาะบทเพลงและท่าเต้น
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแสดงสนุกสนาน ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องจากความนิยมและสถานการณ์พื้นที่ 3 
จังหวัด อาจทำให้รองเง็งจะสูญหายได้ การอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงรองเง็งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ข้าพเจ้าจึงสนใจนำ
บทเพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิคเพื่อพัฒนาและสืบสานให้บทเพลงรองเง็งคงอยู่ต่อไป  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเรยีบเรียงบทเพลงรองเง็งสำหรับกีตาร์คลาสสิค 2 แนว และอนุรักษ์ดนตรีรองเง็ง 

ขั้นตอนและวิธีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ : ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย โดยเลือกบทเพลงมารียาลัน เบิรซามา 

ในจังหวะโยเก็ต มาวิเคราะห์โครงสร้างของทำนอง จังหวะ กุญแจเสียง เพื่อนำมาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับบทเพลงสำหรับ
กีตาร์คลาสสิค 

ผลงานสร้างสรรค์ : มารียาลัน เบิรซามา แปลว่า เชิญมาร่วมทางด้วยกัน เปรียบเปรยการเชิญชวนผู้ฟังหรือคู่เกี่ยวพาราสี

ให้มาเต้นรำด้วยกัน ผู้เรียบเรียงจึงใช้อัตราจังหวะ 2/2 ความเร็ว 100-120 bpm เพื่อความสนุกสนานในการเต้นรำ ใช้กุญแจ
เสียง เอไมเนอร์ บรรเลงด้วยกีตาร์คลาสสิค 2 ตัว โดยกีตาร์ตัวหนึ่งบรรเลงทำนองหลัก ตัวที่สองบรรเลงประกอบการเล่นของ
ทำนองหลัก แต่ละท่อนมีการเล่นแนวทำนอง คอร์ด แนวเบสระดับพื้นฐาน สามารถเล่นได้ง่าย เพื่อให้บทเพลงรองเง็ง
แพร่หลายคงอยู่กับสังคมต่อไป  

 

 

คำสำคัญ : บทเพลงรองเง็ง, กีตาร์คลาสสิค 
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Ronggeng Song for Classical Guitar : Mari Jalan Bersama 
Preecha Kultan2* 

 
Abstract 

Introduction : Ronggeng is a dance art that has been influenced by western nations who 
trade in Java, Malayu cape. The natives became interested in practicing until the Ronggeng 
art was born. Ronggeng has many components. Especially the songs and the choreography 
are an important part that makes the show fun. Currently, Ronggeng performances are 
dwindling. Due to popularity and situation in 3 provinces may cause Ronggeng will be lost. 
Conservation and development of Ronggeng songs are important. Therefore, I am interested 
in bringing Ronggeng song to be composed into classical guitar in order to develop and carry 
on the existence of Ronggeng song. 
Objective : To compose Ronggeng songs for 2 classical guitar styles and preserve Ronggeng 
music. 
Processes and methods of producing creative works : study information from books and 
research by selecting song Mari Jalan Bersama in Joget rhythm. Analyze the structure of melody, 
rhythm, and key tones in order to arrange them to suit the songs for classical guitar. 
Creative Works : Mari Jalan Bersama means "Come Together". Metaphor inviting listeners or 
couples to dance together. The composer uses a 2/2 tempo of 100 -120 bpm for dancing fun. 
Using the key signature of A minor, play on 2 classical guitars, with one playing the main melody. 
The second one plays along with the main melody. Each verse is played with basic melody, 
chords and bass lines. Can play easily in order for Ronggeng to spread song and remain in society. 
 

 

Keywords : Ronggeng Song, Classical Guitar 
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รสชาติ สีสัน พ้ืนถิ่นปกษใตของฉัน 

วรัญญา แกวใจจง0

1* ชัยรัตน แสงทอง1
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บทคัดยอ 

        การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุด “รสชาติ สีสัน พ้ืนถ่ินปกษใตของฉัน” มีแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมในการปรุง

อาหารในครัวเรือนไทยชนบทภาคใต ที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการนำพืชผักที่หางาย นิยมปลูกโดยทั่วไป มาเปนวัสดุใน

การปรุงอาหาร ซึ่งวัสดุดังกลาวมีทั้งรูปทรง สีสัน รวมถึงรสชาติที่มีความหลากหลายตางกัน ขาพเจาไดนำมาสรางสรรคเปน

ผลงานจิตรกรรมท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตนในรูปแบบเหมือนจริง โดยเนนสีสัน พ้ืนผิว และรายละเอียดของรูปทรงดวย

เทคนิคสีอะคริลิคและสีฝุนบนผาใบ ซึ่งใชวิธีการจัดวางแบบกระจายรูปทรงทั่วทั้งภาพ จนเกิดเปนจังหวะ มิติ น้ำหนัก และ

ความเปนเอกภาพตามหลักการทางทัศนศิลป มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนคุณคาความงดงามของวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่มี

ความจัดจานของรสชาติความโดดเดนและสัมผัสเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยชนบท 

คำสำคัญ : รสชาติ พ้ืนถ่ิน ชนบท ศิลปะเหมือนจริง การสรางสรรคทัศนศิลปจากอาหารพ้ืนถ่ินปกษใต 
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Color,Taste,My southern region 

Waranya Keawjaijong1*  Chairat Sangthong2 

Abstract 

         Creation of an art thesis series " Color,Taste,My southern region" was inspired by cooking culture in 

rural Thai households that shows the wisdom in bringing vegetables that are easy to find. It is commonly 

grown as a material for cooking. These materials come in different shapes, colors, and flavors. I have created 

a painting that is unique in its reality form by emphasizing the colors, textures, and details of the shapes 

with acrylic and powder paint techniques on canvas using a placement method. The shape distribution 

throughout the image until the rhythm, dimension, weight and unity according to principles. The visual arts 

are aimed at reflecting the beauty of culinary culture through the employment of flavor and distinctiveness 

and experience the lives of rural Thai people. 

Keywords :  Taste, Local ,Rural, Realistic art, Creating visual arts from southern food 
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ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ 

จณิสรา ระเมาะ1*  มณี มีมาก2 

บทคัดย่อ 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติ” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติรอบๆตัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ผ่านรูปทรงของต้นไม้  พืชพันธุ์ ในชนบท ที่ล้อมรอบด้วยสัตว์นานา
ชนิด เช่น นก ผีเสื้อ แมลงต่างๆ อยูร่วมกันเป็นเอกภาพท่ีงดงาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ที่สามารถสะท้อนเนื้อหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ มาผสานด้วยเทคนิคบาติก ที่มีความโดด
เด่นในเรื่องของสีและลวดลาย บ่งบอกในถิ่นที่มาวัฒนธรรมของคน สัตว์ ธรรมชาติ ในรูปแบบผลงานกึ่งจริงกึ่งจินตนาการ ที่
แสดงความงดงามความเป็นเอกภาพ ทั้งด้านเทคนิคและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ จนได้ผลสรุปของความงามที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตน สะท้อนในเรื่องของความเป็นเอกภาพในธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 

คำสำคัญ : ความเป็นเอกภาพ ธรรมชาติ บาติก การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์จากเอกภาพในธรรมชาติ 
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Unity in nature 

Janisara Ramoh1* Manee Meemak2 

Abstract 

The art thesis entitled “unity in nature” presents the relationship in nature around us, which 
reflects of abundance through the shapes of trees and plants in rural area surrounded by various animals 
e.g., birds butterflies insects that coexist beautifully in unity. The study aims to learn how to create artworks 
that can reflect the contents of the relationship between organisms in the nature, with Batik technique that 
is remarkable for colors and prints. By showing the origins of culture of human, animals, nature, these 
artworks come in the form of semi abstract paintings that give a sense of the unity so beautifully in terms 
of technique and creative contents. Therefore, these artworks are the result of the unique beauty that 
reflects on the unity in the nature so perfectly.  

Keywords : Unity, nature, batik , creating visual arts from unity in nature 
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ปันสุข 

ณัฐพล สรุิพงศ์1* ดำรงค์ ชีวะสาโร2 

บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “ปันสุข” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความงดงามของสังคมไทย จากการแบ่งปัน 
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของคนไทย ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตู้ปันสุข การแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ความสุข 
การแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และบริบทความสัมพันธ์ของผู้ที่มีการพึ่งพาอาศัยและแบ่งปันกัน สะท้อนถึงความสุขจากการให้และการ
ได้รับ รวมไปถึงศึกษาหลักการองค์ประกอบศิลป์โดยเน้นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง ค่าน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน 
เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน ผ่านการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีที่
ผสานกับลักษณะเฉพาะของตัวหนังตะลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพื้นถิ่นภาคใต้ ทั้งการแต่งกาย รูปร่างหน้าตา และสภาพพื้นท่ี
ในเมืองเก่าสงขลา โดยอาศัยเทคนิคการเขียนสีฝุ่นบนพื้นดินสอพอง เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่งดงาม มีความสุขจากการแบ่งปัน       
การแสดงน้ำใจของคนไทยความโอบอ้อมอารี ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยในสถานการณ์
โรคระบาดที่กำลังเผชิญให้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข    
 
คำสำคัญ : ปันสุข โควิด-19 หนังตะลุง จิตรกรรมไทยแนวประเพณ ี
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Giving of Happiness 

Nattapon Suripong1* Damrong Cheevasaro2  

Abstract 

        The creation of the art thesis series "Giving of happiness" presents a story about the beauty of Thai 
society through sharing. The Thai people are very kind and helpful to each other. In the situation of COVID-19, 
that affects the way of life both socially and economically, in various forms of activities such as the happiness 
cabinet, sharing things with the objective. Study the ways of life of people in society; happiness, sharing, and 
generosity. and the relationship context of those with dependence and sharing. Reflecting the joy of giving and 
receiving as well as studying the principles of artistic composition by emphasizing lines, colors, shapes, values, 
and weights in order to achieve unity in the work, to find techniques and methods in creating their own 
uniqueness through creations in the form of traditional Thai paintings that combine with the characteristics of 
shadow puppets, which is the uniqueness of vernacular arts in the southern part of Thailand, both dress and 
appearance and the Songkhla old town environment by using the technique of writing powder paint on the 
chalkboard floor to reflect the beautiful lifestyle happy from sharing Showing the kindness of the Thai people 
and their generosity, which is a unique personality trait. The generosity of the Thai people in the current 
epidemic situation is what brings them back together happily. 
 
Keywords: Giving of happiness, COVID-19, shadow puppet, traditional Thai painting 
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ปันสุข 
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บทคัดย่อ 
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ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตู้ปันสุข การแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ความสุข 
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ได้รับ รวมไปถึงศึกษาหลักการองค์ประกอบศิลป์โดยเน้นเส้น สี รูปร่าง รูปทรง ค่าน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในผลงาน 
เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน ผ่านการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีที่
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จิตภาพแห่งตน 

พีรพัฒน์  เย็นใจ1*  กิตติศักดิ์  ธรรมอภิบาล2 

บทคัดย่อ 

 ภาวะจิตใจ เป็นจิตภายในของมนุษย์สามารถท าให้เกิดปรากฎการณ์เป็นการกระท า และธรรมชาติแห่งจิตภายในนั้น
สามารถแสดงออกในรูปแบบงานศิลปะ เป็นศิลปะที่มีรูปร่างรูปทรง เส้น ภาษาสัญลักษณ์ เป็นผลงานศิลปะที่บ่งบอกถึง
ลักษณะเฉพาะของผู้สร้างสรรคอ์ย่างชัดเจน จิตภายในของผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นภาวะจิตใจหนึ่งซึ่งเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก โดย
มีสิ่งเร้าท าให้เกิดขึ้น สิ่งเร้าภายใน เช่น แรงจูงใจ ความต้องการ ความทรงจ า ความรู้สึก วิถีทางเพศของผู้สร้างสรรค์ และ  สิ่งเร้า
ภายนอก เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีการด าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้สร้างสรรค์วนเวียน   ซ้ าไปซ้ ามา 
แสดงออกผ่านความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ในรูปแบบการคิดแบบเช่ือมโยงเสรีภายในพื้นที่แห่งตน ซึ่งเป็นพื้นที่ในจินตนาการ เพื่อ
น าเสนอเรื่องราวดังกล่าวในรูปแบบงานศิลปะ โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะจิตใจของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยา 
และงานศิลปะที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของมนุษย์ และตนเอง แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในรูปแบบของผลงาน
ศิลปะที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก เกิดสุนทรียะของผู้รับชม โดยเริ่มจากการศึกษา วิเคราะห์ภาวะทางจิตใจของมนุษย์และผู้สร้างสรรค์
ที่มีผลมาจากสิ่งเร้า ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก บุคลิก และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ น ามาเป็นแรงบันดาลในใจการสร้าง
ผลงานตามวัตถุประสงค์ โดยมีผลงานท้ังหมดจ านวน 2 ชิ้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทสื่อผสม แสดงออกใน
ลักษณะของมิติบนพื้นที่ว่างสีขาว โดยใช้เทคนิคการปั้นนูนต่ า ปะติดกระดาษ และวาดเส้นด้วยข้อความเพื่อให้เกิดรูปร่างรูปทรงทีม่ี
มิติบนพื้นที่ว่างสีขาวแสดงถึงเรื่องราวภายใต้ภาวะทางจิตใจของข้าพเจ้า และก่อให้เกิดสุนทรียะแก่ผู้รับชม 
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Mentality of Self 

Peerapat Yenjai1* Kittisak Thamaphiban2 

Abstract 

 Mental state is the inner mind of human, leading to the occurrence of actions. The natural of inner 
mind can be expressed in the form of art, such as art of shape and form, line, and sign language, and in which 
is the artwork that noticeably exhibits the uniqueness of the creator. Inner mind of the artists is the mental 
state occurred from emotions and feelings as a result of stimuli. Inner stimuli include motivation, desire, 
memory, emotion, and sexual orientation of artists. Outer stimuli include state of society, economy, and ways 
of life. These stimuli take place in artists’ daily life over and over, and they show them through their thoughts 
and feelings in a form of free-association thinking within the personal space – the imagination space –  to present 
those stories in a form of artwork. The purpose of this study is to study about mental state of humans according 
to the psychology and artworks that reflect thoughts inside of the humans and oneself, showing the expression 
in a form of artwork and art that influences feeling and esthetic of audiences. The researchers begin the study 
with analyzing the mental state of humans and artists that is stimulated, leading to emotions, feelings, 
personality, and the expression in several forms that are the inspiration of creating artwork according to the 
purpose. There are two pieces of artwork creating in the process of mixed media to display the dimensional 
characteristics on empty white space. The techniques that is used in this study consist of bas-relief mold making 
technique, paper patching, and drawing lines with messages to exhibit the shape and form that illustrate 
dimension on empty white space, expressing the stories inside my mental state and delivering esthetic to the 
audiences. 

 

Keywords: Mentality of self, free-association thinking, personal space, imagination space, dimension on empty 
white space, bas-relief mold making, drawing lines with messages 
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บทคัดย่อ 
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มีสิ่งเร้าท าให้เกิดขึ้น สิ่งเร้าภายใน เช่น แรงจูงใจ ความต้องการ ความทรงจ า ความรู้สึก วิถีทางเพศของผู้สร้างสรรค์ และ  สิ่งเร้า
ภายนอก เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีการด าเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้สร้างสรรค์วนเวียน   ซ้ าไปซ้ ามา 
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Mentality of Self 

Peerapat Yenjai1* Kittisak Thamaphiban2 

Abstract 

 Mental state is the inner mind of human, leading to the occurrence of actions. The natural of inner 
mind can be expressed in the form of art, such as art of shape and form, line, and sign language, and in which 
is the artwork that noticeably exhibits the uniqueness of the creator. Inner mind of the artists is the mental 
state occurred from emotions and feelings as a result of stimuli. Inner stimuli include motivation, desire, 
memory, emotion, and sexual orientation of artists. Outer stimuli include state of society, economy, and ways 
of life. These stimuli take place in artists’ daily life over and over, and they show them through their thoughts 
and feelings in a form of free-association thinking within the personal space – the imagination space –  to present 
those stories in a form of artwork. The purpose of this study is to study about mental state of humans according 
to the psychology and artworks that reflect thoughts inside of the humans and oneself, showing the expression 
in a form of artwork and art that influences feeling and esthetic of audiences. The researchers begin the study 
with analyzing the mental state of humans and artists that is stimulated, leading to emotions, feelings, 
personality, and the expression in several forms that are the inspiration of creating artwork according to the 
purpose. There are two pieces of artwork creating in the process of mixed media to display the dimensional 
characteristics on empty white space. The techniques that is used in this study consist of bas-relief mold making 
technique, paper patching, and drawing lines with messages to exhibit the shape and form that illustrate 
dimension on empty white space, expressing the stories inside my mental state and delivering esthetic to the 
audiences. 

 

Keywords: Mentality of self, free-association thinking, personal space, imagination space, dimension on empty 
white space, bas-relief mold making, drawing lines with messages 

 

 

1A student  from  Bachelor  of  Education  Program  in  Art  Education,  Faculty  of  Education  and  Fine  and  Applied  Arts,  
Thaksin  University,  Songkhla  90000 
2A teacher  from  Bachelor  of  Education  Program  in  Art  Education,  Faculty  of  Education  and  Fine  and  Applied  Arts,  
Thaksin  University,  Songkhla  90000 
*Corresponding author : Tel : 0846327315.  Email  address  :  Nickni1313@gmail.com 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

310

สังคมเมือง 

สิทธิกิตย์ สุดเจริญ1*  กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล2 

บทคัดย่อ 

 คนเร่ร่อน ถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย มักพบเห็นกลุ่มคนเร่ร่อนตามที่สาธารณะ โดยกลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้มี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสังคม ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทั้งพบว่าจำนวนคนเร่ร่อนมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น 
จึงควรให้ความสำคัญ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้สังคม
ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลวิถชีีวิตของคนเร่ร่อน ที่พบเห็นในที่สาธารณะ นำมาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่
สะท้อนวิถีชีวิตของคนเร่ร่อน ในรูปแบบจิตรกรรมผสม การเผาพลาสติก จึงเกิดกระบวนการคิด สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านวัสดุเหลือใช้ นำมาถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึก ให้ผู้ชมตระหนักถึงชีวิต    
เห็นถึงคุณค่า การยอมรับจากสังคมและเกิดคุณค่าทางสุนทรียะ โดยรวบรวมข้อมูล สำรวจ สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ ณ สถานที่จริง 
นำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหารูปร่างรูปทรง ออกแบบผลงานที่มีความเหมาะสมกับแนวความคิด ผ่านกระบวนการจิตรกรรมผสม 
การเผาพลาสติก ซึ่งลดทอนลายละเอียดของภาพลงให้เห็นเพียงรูปร่าง รูปทรง โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นำพลาสตกิ
ที่เหลือใช้หลากหลายสี มาเผาให้เกิดค่าน้ำหนักและพื้นผิวในผลงาน จัดเป็นวัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ของคนเร่ร่อนตาม
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 2 ชิ้น โดยนำรูปร่างรูปทรงของคนเร่ร่อน และวัสดุที่มี
ความสอดคล้อง สะท้อนถึงวิถีชีวิตด้วยพลาสติกหลากหลายสีนำมาเผาให้เกิดค่าน้ำหนักและพื้นผิวในผลงานทำให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกของคนเร่ร่อนในสังคม สะท้อนให้เห็นคุณค่าของชีวิตที่ต้องการการยอมรับจากสังคม 
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Urban Society 

Sittikit Sudjarean 1* Kittisak Thamaphiban2 

Abstract  

The homeless take into account the serious problem in Thai society. They can be found all over 
the public places and there are increasing number of them. This problem exists for so long; moreover, it is 
found that the number of them tend to increase. Therefore, this should not be overlooked in order to 
decrease society inequality and become aware of the value of lives which want to improve themselves to 
be accepted. The objective is to study the homeless’ lifestyle found in the public in order to create works 
of art reflecting their lifestyle through mixed painting with plastic incineration. The thought of creating works 
of art reflecting the homeless’ lifestyle through leftover materials came up. The researcher brought those 
materials to convey the emotions and feelings to the audience’s realism of lives and awareness of being 
accepted by the society including to uphold aesthetic value. To collect data was to gather the information, 
survey, interview, taking the photos from where they really live. After that, those data were analyzed to find 
the shapes and design the appropriate works in accordance with the concept through mixed painting; plastic 
incineration process which diminished the detail of the pictures and only shape appeared by performing 
the principles of composition. Different colors of leftover plastics are burned for remaining the value and 
texture in works. These materials are considered the appropriate ones to reflect the concept. Two works of 
art are created by using the homeless’ shapes and corresponding materials which are different colors of 
burned plastics that remain the value and texture in works. They can mirror lifestyle, build the emotions 
and feelings of the homeless and reflect the value of lives which need to be accepted by the society. 

 

 

Keywords: Urban Society, Mixed painting; incineration, Color of feeling reflection, value of lives which 
need to be accepted by the society. 
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บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “ความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว” น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพัน ความรักและ
ความอบอุ่น ของคนในครอบครัว เพื่อเป็นสื่อในการน าเสนอให้เห็นถงึความส าคัญของสถาบันครอบครวัท่ีมีคุณภาพ ผ่านความ
ทรงจ าของข้าพเจ้า  ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีความส าคัญ ต่อวิถีชีวิตและวิถี
วัฒนธรรม มากที่สุดโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ซึ่งในแตล่ะครอบครวัมีสิ่งแวดล้อมกล่อมเกลาทัศนคต ิ ตลอดจน บุคลิกภาพคน 
ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีเนื้อหา สาระมาจากความทรงจ าวัยเยาว์ อันแสนอบอุ่นในครอบครัว 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับความผูกพันต่อบุคคล ด้วยการพรรณนาในเชิงทัศนศิล ผสมผสานด้วยเทคนคิการเย็บ
ปัก ถัก ร้อย ลงบนหมอน บ่งบอกถึงความเบาความอบอุ่นของครอบครัว รูปแบบผลงานกึ่งจริงกึ่งจนิตนาการ น าเสนอผ่าน
มุมมอง ความคิด ความรู้สึกทางศลิปะ ผลสรุปการสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกสะท้อนเนื้อหาภายในและรูปแบบท่ีปรากฏสื่อถึง
ความรักความอบอุ่นในหลักการทางทัศนศิลป์ จนไดผ้ลสรุปของความงามท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน สะท้อนความผูกพันของ
คนในครอบครัว 

ค าส าคัญ : ครอบครัว ความอบอุ่น ความผูกพัน  
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ความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

เสาวลักษณ์ ปาตังตะโร1*    ยอดชาย พรหมอินทร2์ 

บทคัดย่อ 

 การสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “ความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว” น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความผูกพัน ความรักและ
ความอบอุ่น ของคนในครอบครัว เพื่อเป็นสื่อในการน าเสนอให้เห็นถงึความส าคัญของสถาบันครอบครวัท่ีมีคุณภาพ ผ่านความ
ทรงจ าของข้าพเจ้า  ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีความส าคัญ ต่อวิถีชีวิตและวิถี
วัฒนธรรม มากที่สุดโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ซึ่งในแตล่ะครอบครวัมีสิ่งแวดล้อมกล่อมเกลาทัศนคต ิ ตลอดจน บุคลิกภาพคน 
ข้าพเจ้าจึงต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทีม่ีเนื้อหา สาระมาจากความทรงจ าวัยเยาว์ อันแสนอบอุ่นในครอบครัว 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับความผูกพันต่อบุคคล ด้วยการพรรณนาในเชิงทัศนศิล ผสมผสานด้วยเทคนคิการเย็บ
ปัก ถัก ร้อย ลงบนหมอน บ่งบอกถึงความเบาความอบอุ่นของครอบครัว รูปแบบผลงานกึ่งจริงกึ่งจนิตนาการ น าเสนอผ่าน
มุมมอง ความคิด ความรู้สึกทางศลิปะ ผลสรุปการสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกสะท้อนเนื้อหาภายในและรูปแบบท่ีปรากฏสื่อถึง
ความรักความอบอุ่นในหลักการทางทัศนศิลป์ จนไดผ้ลสรุปของความงามท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน สะท้อนความผูกพันของ
คนในครอบครัว 

ค าส าคัญ : ครอบครัว ความอบอุ่น ความผูกพัน  
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family love warmth  
Saowalak patanktaro1*   Yodchai phromin2 

 

Abstract 
 

 Creation of the work set “love and warmth in family” that presents story about commitment, love 
and warmth of family members as media for presenting importance of qualified family institution through 
my memory from childhood to present. Family is basic institution of society that is important to way of life 
and cultural ways the most, especially psychological part. Each family has environment to train attitudes 
and personality. Thus, I want to present creative work that has content and matter from my memory in 
childhood that is warm in my family, especially the impressive incidents about personal commitment by 
describing in visual art mixed with doing needlework on pillows that indicates lightness and warmth of 
family with type of work of semi-real and imagination. It is presented through aspects, thoughts and feeling 
of art. The conclusion of creation of work shows and reflects internal content and type that show love and 
warmth in principle of visual art until getting conclusion of beauty that has identity and reflects commitment 
of family members. 

Keywords: Family, Warmth, Commitment 
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วัสดุสะท้อนชีวิต 
อิสรชัย ไชยรตัน์1* ยอดชาย พรหมอินทร์2 

บทคัดย่อ 
        การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “วัสดุสะท้อนชีวิต” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถี ชนบท แสดงออกถึงการหุงหา
อาหารในครอบครัวผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจาก ไม้ฟืน วัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในวิถีความเป็นชนบทไทย ข้าพเจ้าได้เห็นและสัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน และมีความผูกพันกับสภาพพื้นที่ในชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเนื้อหา คุณค่า ความงาม สีสันจากวัสดุ วัตถุ ในชนบท ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น 
ที่สืบทอดและต่อยอดสืบต่อจนถึงปัจจุบัน  ผ่านการผสมผสานด้วยเทคนิคจิตรกรรมและการสร้างพื้นผิว ในรูปแบบ เหมือนจริง 
โดยนำรูปทรงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ จัดเรียงใหม่ จนเกิดเป็นรูปทรง มุมมอง ที่แสดงความเป็นเอกภาพ ทั้ง วัสดุ วัตถ ุ
สีสัน จังหวะ ในหลักการทางทัศนศิลป์ จนได้ผลสรุปของความงามท่ีลงตัว เฉพาะตน สะท้อนความเป็นอยู่และสภาพชีวิตคนใน
ชนบท 

คำสำคัญ : ครอบครัว ชนบท วิถีชีวิต  จิตรกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 นิสิต., หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ, จังหวัดสงขลา 90000 
2 ผศ., หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวดั สงขลา 90000 
1 Students, Visual Arts Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 
2Assist. Prof.,Visual Arts Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000 
*Corresponding author: Tel.: 0973450278. E-mail address: itsarachai2524@gmail.com 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

315

วัสดุสะท้อนชีวิต 
อิสรชัย ไชยรตัน์1* ยอดชาย พรหมอินทร์2 

บทคัดย่อ 
        การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “วัสดุสะท้อนชีวิต” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถี ชนบท แสดงออกถึงการหุงหา
อาหารในครอบครัวผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจาก ไม้ฟืน วัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในวิถีความเป็นชนบทไทย ข้าพเจ้าได้เห็นและสัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน และมีความผูกพันกับสภาพพื้นที่ในชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเนื้อหา คุณค่า ความงาม สีสันจากวัสดุ วัตถุ ในชนบท ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น 
ที่สืบทอดและต่อยอดสืบต่อจนถึงปัจจุบัน  ผ่านการผสมผสานด้วยเทคนิคจิตรกรรมและการสร้างพื้นผิว ในรูปแบบ เหมือนจริง 
โดยนำรูปทรงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสร้างสรรค์ จัดเรียงใหม่ จนเกิดเป็นรูปทรง มุมมอง ที่แสดงความเป็นเอกภาพ ทั้ง วัสดุ วัตถ ุ
สีสัน จังหวะ ในหลักการทางทัศนศิลป์ จนได้ผลสรุปของความงามท่ีลงตัว เฉพาะตน สะท้อนความเป็นอยู่และสภาพชีวิตคนใน
ชนบท 

คำสำคัญ : ครอบครัว ชนบท วิถีชีวิต  จิตรกรรม  
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The Material Reflections of Life 
Isarachai chairat1*  Yodchai phromin2 

Abstract 
The artwork entitled “The Material Reflections of Life” presents a story about rural life that 

represents family cooking by storytelling through firewood and ordinary materials in rural life in Thailand. 
We have seen and experienced these environments from childhood until now and have a relationship with 
a resource abundance community. This work aims to reflect the content, value, beauty, and color of the 
materials and objects in rural areas that occurred in folk wisdom and have been inherited and built on to 
the present. The work is the compositions of painting techniques and creating realistic textures by bringing 
natural shapes to create and rearrange them until becoming shapes and perspectives that reveal the unity 
of materials, objects, colors, and rhythms in arts. This artwork reached the perfect beauty and uniqueness, 
and it reflected the way of life and living conditions of rural people. 

Keywords: Family, Rural, Way of life, Painting 
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ความทุกข์จากผลกรรม 

 

นฤดลย์ วรรณทอง1* ยอดชาย พรหมอินทร์2 

บทคัดย่อ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความทุกข์จากผลกรรม” ชุดนี้น าเสนอเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการตีความในเชิงคติความ
เชื่อที่เกี่ยวกับภพหลังความตาย ทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นหลักค าสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้เกิดความเกรงกลัวต่อ
การประพฤติสิ่งที่ผิด โดยมีในเรื่องราวในสภาวะของสังคมในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาเรื่องราวรูปแบบการพรรณนาถึงสภาพของสัตว์นรกในมหานรกต่างๆ บุพกรรมและการเสวย
ทุกขเวทนาของ สัตว์นรก ในแดนนรกนั้น ๆให้มีความสัมพันธ์กับตัววัสดุและเนื้อเรื่อง 2) เพื่อสร้างควาหลากหลายทางด้าน
รูปทรงที่มีคติความเชื่อเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ให้มีความเป็นความเป็นไทย3)เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะที่โดดเด่นด้วยการ
ใช่รูปทรงวัสดุที่มีความเฉพาะต่อสัดส่วนนั้นๆ4) สามารถสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่ สูงข้ึนไปได้ สรุปผลของ
การสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกผ่านมุมมองของคติความเชื่อโดยเนื้อหาภายในผลงานและ รูปแบบที่เป็นการอ้างอิงรูปทรงใน
จิตรกรรมฝาผนังและหนังสือ น ารูปทรงมาปรับใช่ในด้านลักษณะเด่นของบุพกรรมท่ีแสดงให้เห็นสภาพพื้ นผิววัสดุที่ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องเรื่อง น ามาผ่านกระบวนการทางศิลปะที่แสดงออกถึงรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชม
ผลงานได้เห็นและนึกถึงคติความเชื่อและสีที่ในแต่ละช่วงของวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกต่อรูปทรงที่แตกต่างและเหมาะสม 

ค าส าคัญ:ความทุกข์จากผลกรรม ศิลปะสื่อผสม 
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Suffering from Karma 
Naruedon wanthong 1* Yodchai phromin2 

Abstract 

Creation of a series of works “Suffering from Karma”, this series presents a story that illustrates 
the mythological interpretation of the afterlife. Buddhism which is the doctrine for people to recognize 
sin and forgiveness to be afraid of doing something wrong with in the story in the current state of society 
So I was inspired to create works. The objectives are: 1) to study the stories and patterns of the 
descriptions of the Hell Beasts in the Great Hells; Creation and suffering of the underworld creatures in 
that hell land to have a relationship with the material and the subject matter. 2) To create a variety of 
shapes with unique beliefs to be Thai. 3) to create works with outstanding characteristics by using material 
shapes that are specific to that proportion; 4) be able to create works of continuous development at a 
higher level; through the perspective of beliefs by the content within the work and Patterns that refer to 
shapes in murals and books. The shape is adapted for the features of the predecessor that shows the 
surface condition of the material that creates a continuous relationship with the story. brought through an 
artistic process that expresses a unique style In order for the audience to see and think about the beliefs 
and colors that in each range of the material gives different and appropriate shapes and feelings to each 
other. 

Keyword: Suffering from Karma, Mixed Media Arts 

 

 

ความทุกข์จากผลกรรม 

 

นฤดลย์ วรรณทอง1* ยอดชาย พรหมอินทร์2 

บทคัดย่อ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความทุกข์จากผลกรรม” ชุดนี้น าเสนอเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการตีความในเชิงคติความ
เชื่อที่เกี่ยวกับภพหลังความตาย ทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นหลักค าสอนให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษ ให้เกิดความเกรงกลัวต่อ
การประพฤติสิ่งที่ผิด โดยมีในเรื่องราวในสภาวะของสังคมในปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาเรื่องราวรูปแบบการพรรณนาถึงสภาพของสัตว์นรกในมหานรกต่างๆ บุพกรรมและการเสวย
ทุกขเวทนาของ สัตว์นรก ในแดนนรกนั้น ๆให้มีความสัมพันธ์กับตัววัสดุและเนื้อเรื่อง 2) เพื่อสร้างควาหลากหลายทางด้าน
รูปทรงที่มีคติความเชื่อเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ให้มีความเป็นความเป็นไทย3)เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะที่โดดเด่นด้วยการ
ใช่รูปทรงวัสดุท่ีมีความเฉพาะต่อสัดส่วนน้ันๆ4) สามารถสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาต่อเนื่องในระดับที่ สูงขึ้นไปได้ สรุปผลของ
การสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกผ่านมุมมองของคติความเชื่อโดยเนื้อหาภายในผลงานและ รูปแบบที่เป็นการอ้างอิงรูปทรงใน
จิตรกรรมฝาผนังและหนังสือ น ารูปทรงมาปรับใช่ในด้านลักษณะเด่นของบุพกรรมที่แสดงให้เห็นสภาพพื้ นผิววัสดุที่ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องเรื่อง น ามาผ่านกระบวนการทางศิลปะที่แสดงออกถึงรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชม
ผลงานได้เห็นและนึกถึงคติความเชื่อและสีที่ในแต่ละช่วงของวัสดุที่ให้อารมณ์และความรู้สึกต่อรูปทรงที่แตกต่างและเหมาะสม 

ค าส าคัญ:ความทุกข์จากผลกรรม ศิลปะสื่อผสม 
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จิตรกรรมไทยแนวประเพณีชุดภาพสะท9อนปริศนาธรรมกายนคร : การสร9างงานจิตรกรรมไทยในรูปแบบ

แนวประเพณี กรณีการผลิตผลงานสร9างสรรคFจากวรรณกรรมศาสนาปGกษFใต9 

 

วสวัตติ์ ริยาพันธ.1 รื่นฤทัย รอดสุวรรณ2 และ แก;วสุดา บุตรเผียน3 

 

บทคัดยJอ 

 “จิตรกรรมไทยแนวประเพณีชุดภาพสะท;อนปริศนาธรรมกายนคร” ได;แรงบันดาลใจจากวรรณกรรม

ศาสนาปFกษHใต;เรื่อง “กายนคร” กายนครเปKนวรรณกรรมทางศาสนาที่สะท;อนความเปKนไปของชีวิตเกี่ยวกับ

การเวียนวMายอยูMในสังสารวัฏ เนื้อความกลMาวถึงเมืองหนึ่งชื่อกายนคร มีกษัตริยHผู;ครองนครนามจิตราช ตMอมา

ถูกทหาร 4 เหลMาของพญามัจจุราชเข;าทำลายเมืองกายนครจนลMมสลาย แตMเมื่อพระเจ;าจิตราชตั้งมั่นในพระ

ธรรมคำสอนระลึกถึงพระศาสดาจารยHก็กMอให;เกิดปFญญาทำลายอกุศลธรรมทั้งปวงกMอนลMวงเข;าสูMเมืองนิพพาน 

โดยผลงานชุด “ภาพสะท;อนปริศนาธรรมกายนคร” มีวัตถุประสงคHเพื่อแปลงสารจากวรรณกรรมศาสนาปFกษH

ใต;ที่อยูMในรูปของลายลักษณHอักษรมานำเสนอใหมMในรูปแบบงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ด;วยเทคนิคสีฝุ[น

บนพื้นสมุกดินสอพอง ยึดหลักกรรมวิธีการเขียนสีและตัดเส;นอยMางโบราณ ผสมผสานเทคนิคไทยอยMาง การ

ประดับกระจก และติดทองคำเปลว เพื่อสร;างลักษณะพิเศษให;กับผลงาน เกิดเปKนผลงานสร;างสรรคHชุด “ภาพ

สะท;อนปริศนาธรรมกายนคร” ท่ีได;สะท;อนปริศนาธรรมจากวรรณกรรมเร่ืองกายนคร จำนวน 7 ตอน ได;แกM 1.

ปราบจิตราช 2.พระยามัจจุราชพบพระตถาคต 3.รุกคืบ(ทัพเมืองมรณานคร) 4.พMายอธรรม 5.อนิจจังสังสารวัฏ

เมืองกายนคร 6. ลMองนาวา และ 7. นิพพานเปKนปรมัตถH ออกมาเปKนผลงานสร;างสรรคHจิตรกรรมไทยแนว

ประเพณี จำนวน 7 ช้ิน จากปริศนาธรรมจำนวน 7  ตอนดังกลMาว 

 

คำสำคัญ: กายนคร, วรรณกรรมศาสนาปFกษHใต;กายนคร, จิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
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Kaya Nakhon Reflection of the Dhamma Puzzles 

The case of producing creative works from southern religious literature 

 

Wasawat Riyapun1, Ruenruthai Rodsuwan2 and Keawsuda Butpien3 

 

“Kaya Nakhon: Reflection of the Dhamma Puzzles”, an artwork collection was inspired by 

Southern religious literature called “Kaya Nakhon”. Kaya Nakhon is a religious literature that 

reflects the flow of life focusing on samsara. The story features a city called Kaya Nakhon, 

ruled by a king named Chitrat. Later, this city was destroyed by 4 armed forces of the God of 

Death and then collapsed. King Chitrat therefore committed himself to the Teachings of 

Buddha and always remembered the Load Buddha, the Great Teacher which resulted in 

wisdom that eliminated all the bad deeds and then he entered Nirvana. The objectives of this 

artwork collection, “Kaya Nakhon: Reflection of the Dhamma Puzzles” are to transform the 

essence of this written Southern religious literature and presented into traditional Thai 

paintings using the tempera technique on powdered white clay canvas. This artwork collection 

was created based on ancient painting and line bolding techniques in combination with Thai 

techniques such as glass inlay and gilding in order to contribute to special characteristics to 

the artworks. The results are “Kaya Nakhon: Reflection of the Dhamma Puzzles”, a collection 

of 7 traditional Thai paintings which reflect the dhamma puzzles from 7 chapters of Kaya 

Nakhon,  

Keyword: Kaya Nakhon, Literature of Southern Part, Thai Painting Tradition  
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การสรางสรรคเพลงตับนางวาสฏิฐี 

 

กนกวรรณ สุภาคํา0

1 กาญจนาพร สุดภัย1

2 ศรัทธา จันทมณีโชต2ิ

3* และวราเมษ วัฒนไชย3

4 

 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคเพลงตับนางวาสิฏฐีนี้ เปนงานวิจัยสรางสรรค ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําเคาโครงเรื่องมา

จากวรรณคดีเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับแปลของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ในตอน “สาวนอยผูเดาะคลี” “รูปวิเศษ” และ 

“บนลานอโศก” ซ่ึงเปนตอนสําคัญของเร่ืองและเปนตอนท่ีผูสรางสรรคประทับใจ จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดวัตถุประสงคใน

การสรางสรรคผลงานเพลงตับนางวาสิฏฐี เพ่ือนําเสนอตอสาธารณชน ขั้นตอนการสรางสรรคเร่ิมจากการศึกษาวรรณคดีเร่ือง

กามนิต-วาสิฏฐี การเลือกสรร ตัดตอน และวางโครงเรื่องของเพลงตับเรื่อง แลวประพันธข้ึนเปนบทรอง เลาถึงนางวาสิฏฐีพบ

รักกับชายหนุมกามนิตในขณะท่ีทําลูกคลีตกพ้ืน ท้ังสองตกหลุมรักกันและตกอยูในหวงของความคิดถึง จนไดมีโอกาสพบกันท่ี

ลานอโศก โดยเปรียบลานอโศกเปนสัญญาแหงรักและมีดวงจันทรเปนพยานรักของคนท้ังสอง จากนั้นผูสรางสรรคไดบรรจุเพลง

และเรียบเรียงเพลงตามแนวทางของบทคอนเสิรตพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  

ผลการสรางสรรคกอใหเกิดเพลงตับนางวาสิฏฐี ซ่ึงผูสรางสรรคไดถายทอดเร่ืองราวออกมาในรูปแบบของเพลงตับ 

ประเภทตับเรื่อง และบรรจุเพลงไทยสําเนียงแขก จํานวน 6 เพลง ไดแก รัวแขก แขกปตตานี แขกหนัง สองชั้นและชั้นเดียว 

เชิดแขก แขกสาหราย และแขกพราหมณ และไดนําเสนอผลงานการสรางสรรคตอสาธารณชนโดยการขับรองและบรรเลงดวย

วงปพาทยดึกดําบรรพ 

 

คําสําคัญ : การสรางสรรคเพลงไทย เพลงตับ เพลงไทยสําเนียงแขก กามนิต วาสิฏฐี 
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การสรางสรรคเพลงตับนางวาสฏิฐี 

 

กนกวรรณ สุภาคํา0

1 กาญจนาพร สุดภัย1

2 ศรัทธา จันทมณีโชต2ิ

3* และวราเมษ วัฒนไชย3

4 

 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคเพลงตับนางวาสิฏฐีนี้ เปนงานวิจัยสรางสรรค ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําเคาโครงเรื่องมา

จากวรรณคดีเรื่อง กามนิต-วาสิฏฐี ฉบับแปลของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ในตอน “สาวนอยผูเดาะคลี” “รูปวิเศษ” และ 

“บนลานอโศก” ซ่ึงเปนตอนสําคัญของเร่ืองและเปนตอนท่ีผูสรางสรรคประทับใจ จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดวัตถุประสงคใน

การสรางสรรคผลงานเพลงตับนางวาสิฏฐี เพ่ือนําเสนอตอสาธารณชน ขั้นตอนการสรางสรรคเร่ิมจากการศึกษาวรรณคดีเร่ือง

กามนิต-วาสิฏฐี การเลือกสรร ตัดตอน และวางโครงเรื่องของเพลงตับเรื่อง แลวประพันธข้ึนเปนบทรอง เลาถึงนางวาสิฏฐีพบ

รักกับชายหนุมกามนิตในขณะท่ีทําลูกคลีตกพ้ืน ท้ังสองตกหลุมรักกันและตกอยูในหวงของความคิดถึง จนไดมีโอกาสพบกันท่ี

ลานอโศก โดยเปรียบลานอโศกเปนสัญญาแหงรักและมีดวงจันทรเปนพยานรักของคนท้ังสอง จากนั้นผูสรางสรรคไดบรรจุเพลง

และเรียบเรียงเพลงตามแนวทางของบทคอนเสิรตพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  

ผลการสรางสรรคกอใหเกิดเพลงตับนางวาสิฏฐี ซ่ึงผูสรางสรรคไดถายทอดเร่ืองราวออกมาในรูปแบบของเพลงตับ 

ประเภทตับเรื่อง และบรรจุเพลงไทยสําเนียงแขก จํานวน 6 เพลง ไดแก รัวแขก แขกปตตานี แขกหนัง สองชั้นและชั้นเดียว 

เชิดแขก แขกสาหราย และแขกพราหมณ และไดนําเสนอผลงานการสรางสรรคตอสาธารณชนโดยการขับรองและบรรเลงดวย

วงปพาทยดึกดําบรรพ 

 

คําสําคัญ : การสรางสรรคเพลงไทย เพลงตับ เพลงไทยสําเนียงแขก กามนิต วาสิฏฐี 

 

  

 

 

 

 

                                                            
1 บัณฑิต, หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตรไทย) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 บัณฑิต, หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตรไทย) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
3 อ., หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตรไทย) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
4 อ., หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1 Graduate, B.M. (Thai Music), Department of Music, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000,   

  Thailand 
2 Graduate, B.M. (Thai Music), Department of Music, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000,   

  Thailand 
3 Lecturer, B.M. (Thai Music), Department of Music, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000,  

  Thailand 
4 Lecturer, B.A. (Thai), Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla,   
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* Corresponding author: Tel.: 074-317600 ext. 1720. E-mail address: sattha@tsu.ac.th 

The Creative Work of Pleng Tub Nang Vasiti 

 

Kanokwan Supakham1 Kanjanaporn Sudpai2 Sattha Jantamaneechote3* and Warames Wattanachai4 

  

ABSTRACT 

Pleng Tub Nang Vasiti was a creative research. The creators had set two objectives in order to 

create the music of “Pleng Tub Nang Vasiti” and to perform in public. The creators used the outline from 

Kamanita-Vasiti translation literature, Sathien Kosed-Nakapratip version in “ The Little Girl with the 

Khliball”, “The Magic Picture” and “On the Terrace of the Asoke”, which were impressed and inspired to 

create this creative work. The first step, the creators studied the Kamanita-Vasiti literature. Then, put the 

storyline and brought it to compose the lyrics told about Vasiti who loved at first sight with a young man, 

Kamanita, while she was dancing with the Khliball, having the opportunity to meet at Lan Asoke, 

comparing Lan Asoke as the promise of love and the moon as a witness to their love. Later, the creators 

selected and arranged the songs according to Thai music concert style of Somdej Krom Praya 

Narisaranuwattiwong.  The creative work was in the form of Pleng Tub and contains 6 songs of Kaek 

melodies, including Roa Kaek, Kaek Pattani, Kaek Nhang, Cherd Kaek, Kaek Sarai, and Kaek Pram.  Finally, 

performed the creative work to the public with the Pipat-Dukdumban Ensemble. 

 

Keywords : The Creative Work of Thai Classical Music, Pleng Tub, Kaek Melody, Kamanita, Vasiti 
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สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
จากใบตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi) 

 
ณัฐพนธ ์ยางแก้ว1 สิรินทรา ละออแท้1 พัชนี เพ็ชร์รัตน์1 

สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว2 วรรณพ วิเศษสงวน3 จารุรตัน์ ปัญโญ4 และสรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า5* 
 

บทคัดย่อ 
จากการศึกษาผลของตัวท าละลายที่แตกต่างกัน (น ้า เมทานอล เอทานอล อะซิโตนและเอทิลอะซิเตท) ต่อการสกัด

สารประกอบฟีนอลิกท่ีมีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระจากใบตะลิงปลิง (Averrhoa bilimbi) โดยตรวจสอบปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 
(TPC) ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (TFC) และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ (กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS 
FRAP และกิจกรรมการจับโลหะ) พบว่า TPC และTFC พบได้ในสารสกัดทุกชนิดและพบสูงสุดเมื่อสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท
(p<0.05) สารสกัดที่ได้ทั้งหมดมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูง โดยสารสกัดจากเอทิลอะซิเตตแสดงกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระสูงสุด ยกเว้นกิจกรรมการจับโลหะซึ่งมีค่าต า่สุด (p<0.05) ส าหรับการศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของเอทิลอะซเิตทที่
แตกต่างกัน (ร้อยละ 40 60 80 และ 100) พบว่าสารสกัดที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตทที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 80  มีค่า TPC 
TFC และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS และ FRAP สูงสุด (p<0.05) ดังนั้นสารสกัดจากใบตะลิงปลิงเป็น
แหล่งที่ดีของสารประกอบฟีนอลิกที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ 
 
ค าส าคัญ :  การสกัด ใบตะลิงปลงิ กิจกรรมการต้านอนุมลูอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด ์
 
1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 

2 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
3 ดร., ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 12120 
4 ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
5 รศ.ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
1 B.Sc. Student, Food Science and Technology Program, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung, 
93210, Thailand 
2 Ph.D. Student, Biotechnology Program, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
3 Dr., National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, National Science and Technology Development Agency, 
Pathumthani 12120, Thailand 
4 Dr., Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung, 93210, 
Thailand 
5 Assoc. Dr., Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung, 
93210, Thailand 
* Corresponding authors: Tel.: 074-609618 ext. 3414. E-mail: sappasith@tsu.ac.th 
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Extraction Optimization of Antioxidative Phenolic Compounds 
 from Bilimbi (Averrhoa bilimbi) Leaves 

 
Natthaphon Yangkaew1 Sirintra La-ortae1 Patchanee Petrat1 

Sakonwat Kuepethkaew2 Wonnop Visessanguan3, Jarurat Panyo4 and Sappasith Klomklao5* 
 

Abstract 
The effects of different solvents (water, methanol, ethanol, acetone and ethyl acetate) on 

extraction of antioxidative phenolic compound from bilimbi (Averrhoa bilimbi) leaves were investigated. 
Total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC), and antioxidant activities (DPPH, ABTS radical 
scavenging activities, FRAP and metal chelating activity) were monitored. TPC and TFC were detected in all 
types of extracts and the concentrations were highest in the ethyl acetate extract (p<0.05). All the extracts 
were highly active in all antioxidant assays with ethyl acetate extract showing the highest antioxidant 
activities, except for metal chelating activity, which exhibited the lowest value (p<0.05). Therefore, the 
bilimbi leaf extract was shown to be a promising source of antioxidative phenolic compounds and can be 
used for food application or serve as nutraceuticals. 
 
Keywords : Extraction, Bilimbi leaf, Antioxidant activity, Phenolic compounds, Flavonoid  
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Extraction Optimization of Antioxidative Phenolic Compounds 
 from Bilimbi (Averrhoa bilimbi) Leaves 

 
Natthaphon Yangkaew1 Sirintra La-ortae1 Patchanee Petrat1 

Sakonwat Kuepethkaew2 Wonnop Visessanguan3, Jarurat Panyo4 and Sappasith Klomklao5* 
 

Abstract 
The effects of different solvents (water, methanol, ethanol, acetone and ethyl acetate) on 

extraction of antioxidative phenolic compound from bilimbi (Averrhoa bilimbi) leaves were investigated. 
Total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC), and antioxidant activities (DPPH, ABTS radical 
scavenging activities, FRAP and metal chelating activity) were monitored. TPC and TFC were detected in all 
types of extracts and the concentrations were highest in the ethyl acetate extract (p<0.05). All the extracts 
were highly active in all antioxidant assays with ethyl acetate extract showing the highest antioxidant 
activities, except for metal chelating activity, which exhibited the lowest value (p<0.05). Therefore, the 
bilimbi leaf extract was shown to be a promising source of antioxidative phenolic compounds and can be 
used for food application or serve as nutraceuticals. 
 
Keywords : Extraction, Bilimbi leaf, Antioxidant activity, Phenolic compounds, Flavonoid  

ผลของระยะปลูกและจ ำนวนต้นต่อหลุมที่มีต่อปริมำณผลผลิตและคุณภำพผลผลิตของข้ำวโพดข้ำวเหนียว 
พันธุ์เทียนสุโขทัย 1 ที่ปลูกในดินนำจังหวัดพัทลุง 

 
จตุพร  ไกรถาวร1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราปลูกที่เหมาะสมที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียว
พันธุ ์เทียนสุโขทัย 1 ที่ปลูกในดินนา หลังฤดูท านาปี (5 เมษายน-6 มิถุนายน 2552) ด าเนินงานวิจัย ณ แปลงผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block  จ านวน 4 ซ ้า มีการปลูก
จ านวน 6 สภาพ คือ (1) ระยะ 75x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม (2) ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม (3) ระยะ 
100x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม (4) ระยะ 75x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม (5) ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
(6) ระยะ 100x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุม บันทึกจ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักทั้งเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลางฝักทั้งเปลือก 
จ านวนแถวของเมล็ด ข้อมูลผลผลิต น ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือก น ้าหนักฝักหลังปอกเปลือก และความหวาน พบว่าสภาพปลูกที่
ระยะ 100x25 ซม. จ านวน 1 ต้นต่อหลุม มีแนวโน้มให้จ านวนฝักต่อต้น ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก และเส้นผ่านศูนย์กลางฝัก
ก่อนปอกเปลือกสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่จ านวนแถวเมล็ดต ่าสุดอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับสภาพปลูกอื่น   
ที่สภาพปลูกที่ระยะ 50x25 ซม. จ านวน 2 ต้นต่อหลุมให้ข้าวโพดข้าวเหนียวมีผลผลิตสูงสุด โดยมีน ้าหนักฝักก่อนปอกเปลือก
สูงสุดคือ 2,420 กิโลกรัมต่อไร่ และน ้าหนักฝักหลังปอกเปลือกสูงสุดคือ 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ และทุกสภาพการปลูกข้าวโพด
ข้าวเหนียว ให้คุณภาพด้านความหวานไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 
ค ำส ำคัญ : ข้าวโพดข้าวเหนียว ระยะปลูก องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต 

 
 

1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
Department of Plant Science Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, 
Phatthalung Campus, Phatthalung, 93110 
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Effect of Plant Spacing and Number of Plants per Hill on Yield and Quality of Tein 
Sukhothai 1 Waxy Corn (Zea mays var. ceratina) in Paddy Field of Phatthalung 

Province 
 

Jathuporn Kraitavorn1 

 
Abstract 

The objectives of this study were to evaluate the effect of plant spacing and number of plants per 
hill on yield and yield quality of Tein Sukhothai 1 waxy corn (Zea mays var.  ceratina) , which was planted 
in paddy field after farming season (5th April - 6th June 2009). The experiment was conducted at the Faculty 
of Technology and Community Development's research field, Thaksin University, Phatthalung Province. Four 
replications of the Randomized Complete Block Design (RCBD) were used. Six planting conditions were used:  
(1) 75x25 cm spacing with 1 plant per hill, (2) 50x25 cm spacing with 1 plant per hill, (3) 100x25 cm spacing 
with 1 plant per hill, (4) 75x25 cm spacing with 2 plants per hill, (5) 50x25 cm spacing with 2 plants per hill, 
and ( 6)  100x25 cm spacing with 2 plants per hill.  Ears per plant, ear length with husk, ear diameter with 
husk, number of rows per ear, ear weight with husk, ear weight without husk, and sweetness were recorded. 
The results showed that the maximum tendency of ears per plant, ear length, and ear diameter with husk 
were significantly found at 100x25 cm spacing with 1 plant per hill.  In comparison to the other planting 
conditions, the number of rows per ear was significantly lowest.  The maximum yield was achieved by 
planting at 50x25 cm spacing with 2 plants per hill, with ear weight with husk of 2,420 kg per rai and ear 
weight without husk of 1,600 kg per rai. However, the sweetness of the ear did not differ significantly between 
planting conditions. 
 
Keywords : Waxy Corn, Row spacing, Yield component, Yield, and Yield Quality 
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Sukhothai 1 Waxy Corn (Zea mays var. ceratina) in Paddy Field of Phatthalung 

Province 
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Abstract 

The objectives of this study were to evaluate the effect of plant spacing and number of plants per 
hill on yield and yield quality of Tein Sukhothai 1 waxy corn (Zea mays var.  ceratina) , which was planted 
in paddy field after farming season (5th April - 6th June 2009). The experiment was conducted at the Faculty 
of Technology and Community Development's research field, Thaksin University, Phatthalung Province. Four 
replications of the Randomized Complete Block Design (RCBD) were used. Six planting conditions were used:  
(1) 75x25 cm spacing with 1 plant per hill, (2) 50x25 cm spacing with 1 plant per hill, (3) 100x25 cm spacing 
with 1 plant per hill, (4) 75x25 cm spacing with 2 plants per hill, (5) 50x25 cm spacing with 2 plants per hill, 
and ( 6)  100x25 cm spacing with 2 plants per hill.  Ears per plant, ear length with husk, ear diameter with 
husk, number of rows per ear, ear weight with husk, ear weight without husk, and sweetness were recorded. 
The results showed that the maximum tendency of ears per plant, ear length, and ear diameter with husk 
were significantly found at 100x25 cm spacing with 1 plant per hill.  In comparison to the other planting 
conditions, the number of rows per ear was significantly lowest.  The maximum yield was achieved by 
planting at 50x25 cm spacing with 2 plants per hill, with ear weight with husk of 2,420 kg per rai and ear 
weight without husk of 1,600 kg per rai. However, the sweetness of the ear did not differ significantly between 
planting conditions. 
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การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน ้าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง 
 

จตุพร  ไกรถาวร1 
 

บทคัดย่อ 

ศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน ้าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง โดยปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนา
เกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีการวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกอย่างสมบูรณ์ (Randomized Complete 
Block Design, RCBD) และมีการแบ่งการปลูกข้าวออกเป็น 6 ทรีตเมนต์ๆ ละ 4 ซ ้า ประกอบด้วย ทรีตเมนต์ที่ 1 (T1) ใส่ปุ๋ย
รองพื้น 16-16-8 20 กก./ไร่ + ยูเรีย 9 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน ทรีตเมนต์ที่ 2 (T2) ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กก./ไร่ +  
ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก ทรีตเมนต์ที่ 3 (T3) ใส่ปุ๋ยรองพื้น 16-16-8 20 กก./ไร่ 
+ ยูเรีย 4 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ 7 วันหลังออกดอก ทรีตเมนต์ที่ 4 
(T4) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 กก./ไร่ + ยูเรีย 9 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน ทรีตเมนต์ที่ 5 (T5) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 กก./
ไร่ + ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 4.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก และทรีตเมนต์ที่ 6 (T6) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้น 500 
กก./ไร่ + ยูเรีย 4 กก./ไร่ ที่ 20 วันหลังหว่าน + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ เมื่อเกิดช่อดอก + ยูเรีย 2.5 กก./ไร่ 7 วันหลังออกดอก พบว่า
การให้ปุ๋ยในทรีตเม้นต์ที่ 1 (T1) ให้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีจ านวนรวงต่อพื้นที่และน ้าหนัก 1,000 เมล็ด สูงสุดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนจ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ไม่พบความแตกต่างทางสถิติในการให้ปุ๋ยแต่ละทรีต
เม้นต์ และพบว่าการให้ปุ๋ยทรีตเม้นต์ที่ 3 (T3) ให้ผลผลิตข้าวต่อไร่สูงสุด คือ 476.90 กก./ไร่   

 
ค าส าคัญ : ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1, การจัดการปุ๋ย, ผลผลิตข้าว 

 
 

 

1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
Department of Plant Science Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, 
Phatthalung Campus, Phatthalung, 93110 
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Effect of fertilizer management on yield of rice sow in Phatthalung soil 
 

Jathuporn Kraitavorn1 

Abstract 
A study of fertilizer management on yield of rice was made in pre-germinate direct seeded lowland 

rice. Research station at farmer field Ampher Mueng Phattalung Province. The six treatments of rice Chainat 
1 was fertilizer managed and carried out in a Randomize Complete Block Design (RCBD) with 4 replications 
including treatment 1)  basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg.  / rai +Urea fertilizer (UF)  9.0 kg.  / rai at 20 days after 
emergence (DAE), treatment 2) Basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg. /rai + UF 4.5 kg. /rai at 20 DAE + UF 4.5 kg./rai 
at panicle initiation (PI), treatment 3) basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg./rai + UF  4.0 kg./rai at 20 DAE + UF 2.5 
kg./rai at (PI) + UF 2.5 kg/rai 7 day after (PI), treatment 4) basal organic fertilizer (OF) 500 kg. /rai + UF 9.0 
kg./rai at 20 DAE, treatment 5) basal OF 500 kg. /rai + UF 4.5 kg. /rai at 20 DAE + UF 4.5 kg. /rai at (PI) and 
treatment 6) basal OF 500 kg. /rai + UF 4.0 kg./rai at 20 DAE + UF 2.5 kg. /rai at + UF 2.5 kg/rai 7 day after 
( PI) .  The result showed that the rice was manage fertilizer by treatment 1 rice had the significant highest 
yield components: number of panicle per area and weight of 1,000 seeds. While number of seed per panicle, 
percentage of good seeds and percentage of withered seeds no statistical difference were found in each 
manage fertilizer. However, it was found that manage fertilizer treatment 3 had highest yield rice is 476.90 
kg.per rai. 
 
Keywords : Chainat 1 rice variety, Fertilizer management, Rice yield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบา้นลาดจ ากัด       
จังหวัดเพชรบรุี 

กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์ 1*  และ ธนวดี พรหมจันทร์ 2 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด จังหวัด
เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปลูกกล้วยหอมทองบ้านลาด ระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทอง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูก
กล้วยหอมทองของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด จังหวัดเพชรบุรี กับพฤติกรรมการปลูกกล้วยหอมทอง เก็บ
รวบรวมข้อมูล 99 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ Chi-Square ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปลูกกล้วยหอม
ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ปลูกกล้วยหอมมากกว่า 5 ปี ใช้พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2 ไร่ ปลูกต้นกล้วยประมาณ 400 ต้นต่อไร่ 
รายได้จากการขายประมาณ 40,000 ต่อไร่ ต้นทุนในการเพาะปลูกประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยใน
ด้านราคาของปีที่ผ่านมา วิธีการจ่ายเงินหลังจากมีการตกลงซื้อขาย และ แหล่งน้ าในการเพาะปลูกมีผลต่อการตัดสินใจปลูก
มากที่สุด การตัดสินใจปลูกในอนาคตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยในด้านราคาของกล้วยหอมในปีที่ผ่านมา จ านวนแรงงาน ต้นทุน
ต่อไร่ กระแสความต้องการกล้วยหอม อายุการเก็บเกี่ยว การระบาดของโรค ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ค าส าคัญ : กล้วยหอมทอง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด  
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Effect of fertilizer management on yield of rice sow in Phatthalung soil 
 

Jathuporn Kraitavorn1 

Abstract 
A study of fertilizer management on yield of rice was made in pre-germinate direct seeded lowland 

rice. Research station at farmer field Ampher Mueng Phattalung Province. The six treatments of rice Chainat 
1 was fertilizer managed and carried out in a Randomize Complete Block Design (RCBD) with 4 replications 
including treatment 1)  basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg.  / rai +Urea fertilizer (UF)  9.0 kg.  / rai at 20 days after 
emergence (DAE), treatment 2) Basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg. /rai + UF 4.5 kg. /rai at 20 DAE + UF 4.5 kg./rai 
at panicle initiation (PI), treatment 3) basal 16-16-8 fertilizer 20 Kg./rai + UF  4.0 kg./rai at 20 DAE + UF 2.5 
kg./rai at (PI) + UF 2.5 kg/rai 7 day after (PI), treatment 4) basal organic fertilizer (OF) 500 kg. /rai + UF 9.0 
kg./rai at 20 DAE, treatment 5) basal OF 500 kg. /rai + UF 4.5 kg. /rai at 20 DAE + UF 4.5 kg. /rai at (PI) and 
treatment 6) basal OF 500 kg. /rai + UF 4.0 kg./rai at 20 DAE + UF 2.5 kg. /rai at + UF 2.5 kg/rai 7 day after 
( PI) .  The result showed that the rice was manage fertilizer by treatment 1 rice had the significant highest 
yield components: number of panicle per area and weight of 1,000 seeds. While number of seed per panicle, 
percentage of good seeds and percentage of withered seeds no statistical difference were found in each 
manage fertilizer. However, it was found that manage fertilizer treatment 3 had highest yield rice is 476.90 
kg.per rai. 
 
Keywords : Chainat 1 rice variety, Fertilizer management, Rice yield 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด จังหวัด
เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปลูกกล้วยหอมทองบ้านลาด ระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทอง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูก
กล้วยหอมทองของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด จังหวัดเพชรบุรี กับพฤติกรรมการปลูกกล้วยหอมทอง เก็บ
รวบรวมข้อมูล 99 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ Chi-Square ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปลูกกล้วยหอม
ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ปลูกกล้วยหอมมากกว่า 5 ปี ใช้พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2 ไร่ ปลูกต้นกล้วยประมาณ 400 ต้นต่อไร่ 
รายได้จากการขายประมาณ 40,000 ต่อไร่ ต้นทุนในการเพาะปลูกประมาณ 15,000 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยใน
ด้านราคาของปีท่ีผ่านมา วิธีการจ่ายเงินหลังจากมีการตกลงซื้อขาย และ แหล่งน้ าในการเพาะปลูกมีผลต่อการตัดสินใจปลูก
มากที่สุด การตัดสินใจปลูกในอนาคตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยในด้านราคาของกล้วยหอมในปีที่ผ่านมา จ านวนแรงงาน ต้นทุน
ต่อไร่ กระแสความต้องการกล้วยหอม อายุการเก็บเกี่ยว การระบาดของโรค ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ค าส าคัญ : กล้วยหอมทอง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจ ากัด  
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ผลของ LED ตอการสะสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง 

ตรีเนตร เกลี้ยงแกว1 ณัฐชัย พงษประเสริฐ1,2,3  พนิดา บุญฤทธ์ิธงไชย1,2,3 ทรงศิลป พจนชนะชัย1,2,4 วาริช ศรีละออง1,2,4  

บทคัดยอ 

ในประเทศไทยมีการใชยอดออนและฐานรองของดอกกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn) เพ่ือเปนอาหารมานาน 

จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวาเมล็ดกระเจี๊ยบแดงสามารถนํามาผลิตไมโครกรีนซึ่งเปนอาหาร   เพ่ือสุขภาพโดยไมโครกรีนไดรับความ

นิยมและสงเสริมใหเปนแหลงโภชนาการใหมเน่ืองจากมีระยะเวลาในการปลูกสั้นและอุดมไปดวยสารสําคัญท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของแสง LED ตอการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดง โดยใชแสง LED สีขาว (ชุด

ควบคุม) สีแดง สีน้ําเงิน และสีแดงรวมกับสีน้ําเงินในอัตราสวน (1:1) ผลการทดลองพบวาการใชแสง LED สีน้ําเงินในการปลูกชวย

กระตุนการตานอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP และเพิ่มสารประกอบฟนอลิค นอกจากนี้การใชแสง LED สีนํ้าเงินยังกระตุนการสะสม

ของคลอโรฟลล เอ บี และคลอโรฟลลทั้งหมด  สําหรับไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่ไดรับแสง LED สีแดง พบวามีปริมาณกรด

แอสคอรบิคหรือวิตามินซีมากกวาเมื่อเทียบกับการใหแสง LED ชนิดอ่ืน ๆอยางไรก็ตามการใหแสง LED ทุกชนิดไมมีผลตอปริมาณ 

การตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดในการใชแสง LED สีนํ้าเงินเพื่อการปลูก ไมโครกรีนกระเจี๊ยบแดงที่มี

คุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ 
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Factors Affecting a Decision Making of Hom Thong Banana of Famers at Ban Lad 

Agriculture Cooperative Ltd., in Phetchaburi. 
Kanokkan Sasiwimonrit1* and Thanawadee Promchan2 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study the Thong Ban Lad Hom Thong banana cultivation 
behavior, the level of emphasis on factors affecting the decision to cultivate Thong Ban Lad banana of 
members at Ban Lad Agricultural Cooperative in Phetchaburi and the relationship between the level of 
emphasis on factors.  Affecting the decision to cultivate Thong Ban Lad banana of members at Ban Lad 
Agricultural Cooperative in Phetchaburi, and the golden banana cultivation behavior. Data of 99 respondents 
were collected by using questionnaires and interviews. The analyzed statistics were frequency, percentage, 
mean and standard deviation.  The hypothesis results were tested using Chi- Square test statistics.  The 
findings revealed that most of the banana cultivators had more than 5 years of banana cultivation 
experience.  The cultivation area was about 2 rai which could cultivate about 400 bananas.  The income 
from the sale of bananas was approximately 40,000 baht per rai.  The cost of cultivation was about 15,000 
baht per rai. Moreover, it was found that factors in last year's price, method of payment after the deal, and 
the source of water for cultivation had the highest influence on cultivating decisions. The hypothesis testing 
showed that future cultivating decisions were related.  The factors in last year's banana price, manpower 
quantity, cost per rai, demand trend, cultivation period, and disease outbreak at a significance level of 0.05. 

Keywords : Hom Thon Ban lad, Agriculture Cooperative Ltd.g Banana  
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ตรีเนตร เกลี้ยงแกว1 ณัฐชัย พงษประเสริฐ1,2,3  พนิดา บุญฤทธ์ิธงไชย1,2,3 ทรงศิลป พจนชนะชัย1,2,4 วาริช ศรีละออง1,2,4  
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Effect of LED illumination on the accumulation of bioactive compounds                                    

in red roselle microgreens 

Trinate Kliangkaew1 Nuttachai Pongprasert1,2,3 Panida Boonyarithongchai1,2,3                                                                                  

Songsin Photchanachai1,2,4 Varit Srilaong1,2,4 

Abstract 

Young leave and calyx of Red-roselle (Hibiscus sabdariffa Linn) are widely consumed as food in 

Thailand. The preliminary study found that Red-roselle seed has potential for microgreens production. 

Nowadays, microgreen is becoming popular and has promoted to be a new nutritional source. It has a short 

production cycle and enriches with health benefit compounds. This research aimed to study the effect of LED 

illumination on the accumulation of bioactive compounds in Red-roselle microgreens. The Red-roselle 

microgreens were treated with white (control), red, blue, and red combined with blue LED at ratio of 1:1. The 

results showed that blue LED treatment activated FRAP antioxidant activity and increased total phenolic 

compounds when compared with that of other treatments. In addition, blue LED increased chlorophyll a, b 

and total chlorophyll and red LED increased ascorbic acid contents of microgreens more than that of other 

treatments. However, all of LED treatments had no affect on DPPH radical scavenging activity. Thus, the 

application of blue LED has potential for Red-roselle microgreens production with high antioxidant properties. 

Keywords: Red-roselle, microgreens, bioactive compounds, LED 
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การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์กะปิปลา 
ที่ผลิตจากปลาสลาดในระหว่างกระบวนการผลิต 

 
ภัคธีรา ศรโีภคา1 สรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า2* จารรุัตน์ ปัญโญ3 ศุภศิลป์ มณีรตัน์4 และเอกอน เบช ฮานเซน5 

 
บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติทางเคมีของกะปิปลาที่ผลิตจากปลาสลาดใน
ระหว่างกระบวนการผลิต วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการผลิตกะปิปลาสลาด ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ 
วัตถุดิบ (R) การย่อยสลายตัวเอง (A) การผสมเกลือ (S) การท าแห้ง (D) และการหมักเป็นเวลา 2 5 10 และ 15 วัน (F2 F5 
F10 และ F15)  พบว่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของกะปิปลาเพิ่มขึ้นตามกระบวนการผลิตและระยะเวลาการผลิต โดยเห็น
ได้ จากการ เพิ่ มขึ้ นของกิ จกรรมการจับอนุมูลอิ สระ  2,2-diphenyl- l-picrylhydrazyl (DPPH)  2,2-azino-bis (3-
ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ กิจกรรมการจับโลหะ 
(p<0.05) กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของกะปิปลาเกี่ยวข้องกับเปปไทด์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า กรดอะมิโน รวมถึงผลิตภัณฑ์
จากปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมัก ค่าพีเอชของกะปิปลามีค่าลดลงเล็กน้อยภายหลังจากกระบวนการท าแห้ง
และการหมัก ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของค่ากรด ความเข้มของการเกิดสีน้ าตาลเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์จาก
ปฏิกิริยาเมลลาร์ดโดยมคี่าเพิ่มขึ้นตลอดกระบวนการผลติ และสอดคล้องกับการลดลงของค่าความสว่าง (L*) ในขณะที่ค่าความ
เป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าในระหว่างกระบวนการผลิตกะปิปลา
สลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวเคมี โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากเอนไซม์จากกล้ามเนื้อปลาและจุลินทรีย์ 
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Changes in antioxidant activities and chemical properties of Ka-pi-plaa (fermented fish 
paste), produced from bronze featherback, during production 

 
Pakteera Sripokar1, Sappasith Klomklao2*, Jarurat Panyo3, Suppasil Maneerat4, Egon Bech Hansen5 

 
Abstract 

The production of bronze featherback fermented fish paste (Ka-pi-plaa) was replicated in the 
laboratory in order to study antioxidant and chemical changes associated with the process. Based on the 
process of Ka-pi-plaa production, the process was categorized into 5 steps; raw material (R), autolysis (A), 
salting (S), drying (D) and fermentation for 2, 5, 10, and 15 days (F2, F5, F10, and F15) were monitored. 
Antioxidant activities of Ka-pi-plaa from bronze featherback increased when Ka-pi-plaa production 
proceeded, as evidenced by the increase in 2,2-diphenyl-l-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-azino-bis (3-
ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), ferric reducing antioxidant power (FRAP) and metal chelating 
activity (p<0.05). Antioxidant activities of Ka-pi-plaa were more likely governed by the low molecular weight 
peptides, amino acids as well as Maillard reaction products generated during fermentation. pH of samples 
slightly decreased after drying and fermenting steps. This was related with the increase in titratable acidity. 
Browning intensity most likely caused by the formation of Maillard reaction products (MRPs) were 
concomitantly observed throughout production, as evidenced by the decreases in lightness (L*-value), but 
the increases in redness (a*-value) and yellowness (b*-value). According to these results, several changes 
of Ka-pi-plaa took place throughout all processes. These changes were governed by both endogenous and 
microbial enzymes. 

 
Keywords: Fermentation, Antioxidant activities, Ka-pi-plaa, Bronze featherback 

การสำรวจและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียนพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลครน อำเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

สุภาภรณ์ บัวมาศ1* สัจจา บรรจงศิริ2 วรรธนัย อ้นสำราญ3 
บทคัดย่อ 

  ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ที่มีมูลค่าทางตลาดสูง เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกทุเรียนพันธุ์การค้าเพิ่มขึ้น ทำให้ทุเรียน
พื้นบ้านหายไป ประเทศไทยมีมากกว่า 200 พันธุ์ ซึ่งต้านทานโรค ทนต่อสภาพอากาศ และมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ชุมพร
มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโต จึงมีทุเรียนบ้านที่มีความหลากหลาย ดังนั้น การสำรวจ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา 
และสภาพแวดล้อมของทุเรียนพ้ืนบ้าน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยา นำข้อมูลเชิงปริมาณ
มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การศึกษาพบทุเรียนพื้นบ้านใน 8 หมู่บ้าน ในพื้นท่ี
ตำบลครน จากสวนเกษตรกรจำนวน 45 ต้น มีการตั้งชื่อตามลักษณะเด่น และสิ่งต่างๆ เพื่อง่ายต่อการจดจำ มีการปลูกทุเรียน
พื้นบ้านร่วมกับทุเรียนพันธุ์การค้าและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ และปลูกด้วยเมล็ด มีการดูแลรักษาจัดการตามสภาพ เก็บเกี่ยวโดยตัดผล
สด หรือรอหล่น สภาพแวดล้อมของทุเรียนพื้นบ้านที่พบ พื้นที่ที่มีความลาดเอียงทำให้มีการระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มี
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน(pH) เป็นกรดอ่อน ลักษณะสัณฐานวิทยาบางประการของทุเรียนพ้ืนบ้าน พบว่า ลักษณะลำต้น ลักษณะ
ใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล หนาม และสีของเนื้อทุเรียนที่พบ มีหลายแบบแตกต่างกันไป ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องจากลักษณะทาง
พันธุกรรมและความเหมาะสมของพื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งหากดึงศักยภาพของทุเรี ยนพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์อาจเป็นสิ่งที่สำคัญ
นอกจากสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกทุเรียนพื้นบ้านแล้วยังเป็นฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป  
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Abstract 

The production of bronze featherback fermented fish paste (Ka-pi-plaa) was replicated in the 
laboratory in order to study antioxidant and chemical changes associated with the process. Based on the 
process of Ka-pi-plaa production, the process was categorized into 5 steps; raw material (R), autolysis (A), 
salting (S), drying (D) and fermentation for 2, 5, 10, and 15 days (F2, F5, F10, and F15) were monitored. 
Antioxidant activities of Ka-pi-plaa from bronze featherback increased when Ka-pi-plaa production 
proceeded, as evidenced by the increase in 2,2-diphenyl-l-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-azino-bis (3-
ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS), ferric reducing antioxidant power (FRAP) and metal chelating 
activity (p<0.05). Antioxidant activities of Ka-pi-plaa were more likely governed by the low molecular weight 
peptides, amino acids as well as Maillard reaction products generated during fermentation. pH of samples 
slightly decreased after drying and fermenting steps. This was related with the increase in titratable acidity. 
Browning intensity most likely caused by the formation of Maillard reaction products (MRPs) were 
concomitantly observed throughout production, as evidenced by the decreases in lightness (L*-value), but 
the increases in redness (a*-value) and yellowness (b*-value). According to these results, several changes 
of Ka-pi-plaa took place throughout all processes. These changes were governed by both endogenous and 
microbial enzymes. 
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Surveying and Studying of Some Morphology of Indigenous durian in kron, sawi, 
Chumphon. 

Supaphon Buamard1* Sujja Banchongsiri2 Wattanai Onsumrarn3  
Abstract 

  Durian is the king of fruit that has high market value that persuades farmers to grow more commercial 
varieties of durian. Consequently, the indigenous durians were gradually vanished.  There are over 200 varieties 
of durian in Thailand that are resistant to disease and climate and genetic diversity. The environmental condition 
of Chumphon is suitable for growing durian, hence the variety of indigenous durian are still conserved. This 
research aimed to survey and study of morphology and the environment of indigenous durians. The quantitative 
data were analyzed by descriptive statistics and the qualitative data were analyzed by content analysis.  The 
study results showed that there were 45 durian trees found in 8 villages in Kron, Chumphon. These durians are 
named after their distinctive features and others for easy recognition.  The indigenous varieties of durian were 
planted together with the commercial varieties of durian and other economic crops.  They were planted by 
seed, nurture and manage along the environmental conditions and harvest by cutting or waiting the fruit fall 
off.  The environment of the indigenous durian plantations area was sloped, well drainage and fertile with a 
slightly acidic soil. Some morphological characters of the indigenous durian had various difference of shape and 
color as follow; leaf shape, flower shape, fruit shape, spine and texture color. These different characters might 
derive from genetic characteristics and area suitability.  To bring out the potential of indigenous durian usages 
were not only generated income for farmers, yet will be used as a genetic base for further breeding. 

 
Keywords:   Indigenous durian, Morphology, Chumphon 
 
 

กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน ฤทธ์ิต้านจุลชีพ ฤทธ์ิลดระดับน ้าตาลในเลือด  
และกิจกรรมการยับยั งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากเปลือกถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.)  
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บทคัดย่อ 
 อุตสาหกรรมการแปรรูปถั่วดาวอินคาท าให้มีปริมาณเปลือกถั่วดาวอินคาซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือทิ้งที่ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน ์
เกิดขึ้นจ านวนมาก งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกถั่วดาวอินคาเป็นครั้งแรก โดยน าเปลือกถั่ว 
ดาวอินคามาสกัดด้วยน้ ากลั่นที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ได้แก่ 70 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส ตรวจสอบปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกทั้งหมด (TPC) และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (TFC) ตามล าดับ กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน ฤทธิต์า้นจลุชพี
ของสารสกัดต่อการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก (Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogenes) และแบคทีเรีย 
แกรมลบ (Escherichia coli, Salmonella enteritidis และ Vibrio parahaemolyticus) กิจกรรมการยับยั้งการท างานของเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสและแอลฟาอะไมเลส รวมถึงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ผลการศึกษาพบว่าสารสกดัจากผงเปลอืกถัว่ดาวอนิคา
ที่สกัดด้วยน้ ากลั่น โดยใช้อุณหภูมิในการสกัดที่ 80 องศาเซลเซียส มีค่า TPC (74.90 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรมัสารสกดั
แห้ง) TFC (9.79 mg มิลลิกรัมสมมูลคาเทชินต่อกรัมสารสกัดแห้ง) และกิจกรรมการต้านออกซิเดชันสูงสุด (กิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระ DPPH ABTS และ FRAP เท่ากับ 2,111.62 107.21 และ 1.59 ไมโครโมลสมมูลโทรล็อกซ์ต่อกรัมสารสกัดแห้ง ตามล าดบั และ
กิจกรรมการจับโลหะ เท่ากับ 0.41 มิลลิโมลสมมูลอีดีที เอต่อกรัมสารสกัดแห้ง ) ส าหรับฤทธิ์ต้านจุลชีพพบว่าสารสกัดทั้งหมดมี
ประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียทุกชนิด อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบจากแบคทีเรียที่ท าการศึกษาทกุชนดิพบวา่การสกดัผงเปลอืก
ถั่วดาวอินคาที่สกัดด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แสดงค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) (≥2.5 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) (≥5 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร) สูงสุด นอกจากนีส้ารสกดั
เปลือกถั่วดาวอินคาที่สกัดด้วยน้ ากลั่นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีกิจกรรมการยับยั้งการท างานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส 
(77.71%) และเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (76.40%) สูงสุด และมีกิจกรรมการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสสงูสดุ โดยมีค่า 
IC50 เท่ากับ 8.40±1.40 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเปลือกถั่วดาวอนิคาทีส่กดัดว้ยน้ าสามารถ
ใช้เป็นแหล่งของสารตา้นออกซเิดชนั สารต้านจลุชีพ สารต้านเบาหวาน และสารยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสที่มีราคาถูกได้  
ค้าส้าคัญ : ถั่วดาวอินคา สารสกดัจากน้ า ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือด กิจกรรมการยบัยัง้เอนไซม์ไทโรซเินส 
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Surveying and Studying of Some Morphology of Indigenous durian in kron, sawi, 
Chumphon. 

Supaphon Buamard1* Sujja Banchongsiri2 Wattanai Onsumrarn3  
Abstract 

  Durian is the king of fruit that has high market value that persuades farmers to grow more commercial 
varieties of durian. Consequently, the indigenous durians were gradually vanished.  There are over 200 varieties 
of durian in Thailand that are resistant to disease and climate and genetic diversity. The environmental condition 
of Chumphon is suitable for growing durian, hence the variety of indigenous durian are still conserved. This 
research aimed to survey and study of morphology and the environment of indigenous durians. The quantitative 
data were analyzed by descriptive statistics and the qualitative data were analyzed by content analysis.  The 
study results showed that there were 45 durian trees found in 8 villages in Kron, Chumphon. These durians are 
named after their distinctive features and others for easy recognition.  The indigenous varieties of durian were 
planted together with the commercial varieties of durian and other economic crops.  They were planted by 
seed, nurture and manage along the environmental conditions and harvest by cutting or waiting the fruit fall 
off.  The environment of the indigenous durian plantations area was sloped, well drainage and fertile with a 
slightly acidic soil. Some morphological characters of the indigenous durian had various difference of shape and 
color as follow; leaf shape, flower shape, fruit shape, spine and texture color. These different characters might 
derive from genetic characteristics and area suitability.  To bring out the potential of indigenous durian usages 
were not only generated income for farmers, yet will be used as a genetic base for further breeding. 

 
Keywords:   Indigenous durian, Morphology, Chumphon 
 
 

กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน ฤทธ์ิต้านจุลชีพ ฤทธ์ิลดระดับน ้าตาลในเลือด  
และกิจกรรมการยับยั งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากเปลือกถั่วดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.)  

 
อาทิตตยา ทวนทอง1, พัชนี เพ็ชร์รัตน์1, สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า2*, จารุรัตน์ ปัญโญ3, วรรณพ วิเศษสงวน4 

บทคัดย่อ 
 อุตสาหกรรมการแปรรูปถั่วดาวอินคาท าให้มีปริมาณเปลือกถั่วดาวอินคาซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือทิ้งที่ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน ์
เกิดขึ้นจ านวนมาก งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกถั่วดาวอินคาเป็นครั้งแรก โดยน าเปลือกถั่ว 
ดาวอินคามาสกัดด้วยน้ ากลั่นที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ไดแ้ก่ 70 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส ตรวจสอบปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกทั้งหมด (TPC) และปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (TFC) ตามล าดับ กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน ฤทธิต์า้นจลุชพี
ของสารสกัดต่อการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก (Staphylococcus aureus และ Listeria monocytogenes) และแบคทีเรีย 
แกรมลบ (Escherichia coli, Salmonella enteritidis และ Vibrio parahaemolyticus) กิจกรรมการยับยั้งการท างานของเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสและแอลฟาอะไมเลส รวมถึงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ผลการศึกษาพบว่าสารสกดัจากผงเปลอืกถัว่ดาวอนิคา
ที่สกัดด้วยน้ ากลั่น โดยใช้อุณหภูมิในการสกัดที่ 80 องศาเซลเซียส มีค่า TPC (74.90 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรมัสารสกดั
แห้ง) TFC (9.79 mg มิลลิกรัมสมมูลคาเทชินต่อกรัมสารสกัดแห้ง) และกิจกรรมการต้านออกซิเดชันสูงสุด (กิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระ DPPH ABTS และ FRAP เท่ากับ 2,111.62 107.21 และ 1.59 ไมโครโมลสมมูลโทรล็อกซ์ต่อกรัมสารสกัดแห้ง ตามล าดบั และ
กิจกรรมการจับโลหะ เท่ากับ 0.41 มิลลิโมลสมมูลอีดีที เอต่อกรัมสารสกัดแห้ง ) ส าหรับฤทธิ์ต้านจุลชีพพบว่าสารสกัดทั้งหมดมี
ประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียทุกชนิด อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบจากแบคทีเรียที่ท าการศึกษาทกุชนดิพบวา่การสกดัผงเปลอืก
ถั่วดาวอินคาที่สกัดด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แสดงค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) (≥2.5 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) (≥5 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร) สูงสุด นอกจากนีส้ารสกดั
เปลือกถั่วดาวอินคาที่สกัดด้วยน้ ากลั่นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีกิจกรรมการยับยั้งการท างานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส 
(77.71%) และเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (76.40%) สูงสุด และมีกิจกรรมการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสสงูสดุ โดยมีค่า 
IC50 เท่ากับ 8.40±1.40 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเปลือกถั่วดาวอนิคาทีส่กดัดว้ยน้ าสามารถ
ใช้เป็นแหล่งของสารตา้นออกซเิดชนั สารต้านจลุชีพ สารต้านเบาหวาน และสารยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสที่มีราคาถูกได้  
ค้าส้าคัญ : ถั่วดาวอินคา สารสกดัจากน้ า ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือด กิจกรรมการยบัยัง้เอนไซม์ไทโรซเินส 
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Antioxidant, antimicrobial, anti-hypoglycemic and anti-tyrosinase activities of  

an aqueous extract of shells from sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)  

Arthittaya Thuanthong1, Patchanee Petrat1, Sappasith Klomklao2* Jarurat Panyo3 and Wonnop Visessanguan4 

Abstract 

 Industrial processing of the sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) generated a large number of shells, which 
are a by-product without sufficient utilization. This study for the first time investigated the bioactivities of the sacha 
inchi shell extracts extracted with distilled water at different temperatures (70 80 90 and 100°C). Total phenolic 
content (TPC) and total flavonoid content (TFC) were measured spectrophotometrically by using Folin Ciocalteu 
assay and aluminium chloride colorimetric assay, respectively . The antioxidant activities were determined by 
measuring the scavenging activity of DPPH and ABTS radicals, FRAP and metal chelating assays. The antimicrobial 
activity of different extracts against Gram-positive (Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes) and Gram-
negative bacteria (Escherichia coli, Salmonella enteritidis, and Vibrio parahaemolyticus) was evaluated by using 
broth microdilution assays. The extracts were also assessed for α-glucosidase and amylase inhibitory activities 
using standard methodologies and anti-tyrosinase activity was determined using tyrosinase inhibitory activity assay. 
The results showed that the aqueous extracts from sacha inchi shell powder obtained at the extraction 
temperature of 80°C showed the highest TPC (74.90 mg GAE/g dry extract) and TFC (9.79 mg CCE/g dry extract) 
and had the highest antioxidant activities (2,111.62, 107.21 and 1.59 µmol TE/g dry extract for DPPH, ABTS and 
FRAP assays, respectively, and 0 .41 mmol EDTA /g dry extract for metal chelating assay). For antimicrobial activity, 
all extracts were effective against all tested bacteria. However, the extraction of sacha inchi shell powder at 80°C 
exhibited the highest MIC (≥2.5 mg/mL) and MBC (≥5 mg/mL) against all tested microorganisms. The extracts 
obtained at the extraction temperature at 80°C also exhibited maximum inhibition of α-amylase (77.71%) and α-
glucosidase (76.40%). The highest inhibition of tyrosinase activity was presented by the aqueous extract extracted 
at 80°C with an IC50 value of 8.40±1.40 mg/mL. Our findings suggested that the aqueous extract of sacha inchi 
shells can be suggested as an economical source of antioxidant, antimicrobial, anti-diabetic and anti-tyrosinase 
agents. 
 

Keywords : Sacha inchi, Aqueous extract, Antimicrobial, Anti-hypoglycemic activity, Anti-tyrosinase 

 

1 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตพริกป่นจากพริกสดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (Hurdle Technology) 

 
อาทิตตยา ทวนทอง1, สรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า2*และจารุรตัน์ ปัญโญ3  

 
บทคัดย่อ 

 พริกป่นเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการปรุงรส ในอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพของพริกป่นมี
ความส าคัญต่อการยอมรับของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามพริกป่นเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษา 
ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่ผลิตจากพริกสด ซึ่งพบว่า
กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพริกป่นจากพริกสด คือ การแช่พริกสดในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 70 ppm นาน 30 นาที ก่อนการลวกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และการอบแห้งที่อุณหภูมิที่ 65 
องศาเซลเซียส จนกระทั่งความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 11 (ประมาณ 11-12 ช่ัวโมง) แล้วน าไปบดเป็นพริกป่น ซึ่งเป็นสภาวะได้รับการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดและผลิตภัณฑ์พริกป่นท่ีผลิตได้ยังคงคุณภาพด้านสี ความช้ืนและสามารถลดจ านวนจุลินทรีย์
ทั้งหมด และยีสต์และรา นอกจากนี้จากการศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติกโพลิโพรพิลีนและถุงอะลูมิเนี ยมฟอยล์) ต่อ
คุณภาพของพริกป่นที่ผลิตได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในระหว่างการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 180 วัน ท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าพริก
ป่นที่บรรจุอยู่ในถึงอะลูมิเนียมฟอยล์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พริกป่นได้ดีกว่าการบรรจุในถุงพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
โดยผลิตภัณฑ์พริกป่นท่ีผลิตจากพริกสดบรรจุในอะลูมิเนียมฟอยล์มีคุณภาพด้านเคมีกายภาพ โดยเฉพาะความช้ืน สี และการ
ยอมรับของผู้บริโภคสูงกว่า ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล ได้แก่ การใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่ระดับความเข้มข้น 70 
ppm นาน 30 นาที ก่อนการลวกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และการอบแห้งที่อุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียส 
จนกระทั่งความช้ืนน้อยกว่าร้อยละ 11 (ประมาณ 11-12 ช่ัวโมง) ในการผลิตพริกป่นจากพริกสด และเก็บรักษาในถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล์สามารถคงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาพริกป่นได้ 
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Antioxidant, antimicrobial, anti-hypoglycemic and anti-tyrosinase activities of  

an aqueous extract of shells from sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)  

Arthittaya Thuanthong1, Patchanee Petrat1, Sappasith Klomklao2* Jarurat Panyo3 and Wonnop Visessanguan4 

Abstract 

 Industrial processing of the sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) generated a large number of shells, which 
are a by-product without sufficient utilization. This study for the first time investigated the bioactivities of the sacha 
inchi shell extracts extracted with distilled water at different temperatures (70 80 90 and 100°C). Total phenolic 
content (TPC) and total flavonoid content (TFC) were measured spectrophotometrically by using Folin Ciocalteu 
assay and aluminium chloride colorimetric assay, respectively . The antioxidant activities were determined by 
measuring the scavenging activity of DPPH and ABTS radicals, FRAP and metal chelating assays. The antimicrobial 
activity of different extracts against Gram-positive (Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes) and Gram-
negative bacteria (Escherichia coli, Salmonella enteritidis, and Vibrio parahaemolyticus) was evaluated by using 
broth microdilution assays. The extracts were also assessed for α-glucosidase and amylase inhibitory activities 
using standard methodologies and anti-tyrosinase activity was determined using tyrosinase inhibitory activity assay. 
The results showed that the aqueous extracts from sacha inchi shell powder obtained at the extraction 
temperature of 80°C showed the highest TPC (74.90 mg GAE/g dry extract) and TFC (9.79 mg CCE/g dry extract) 
and had the highest antioxidant activities (2,111.62, 107.21 and 1.59 µmol TE/g dry extract for DPPH, ABTS and 
FRAP assays, respectively, and 0 .41 mmol EDTA /g dry extract for metal chelating assay). For antimicrobial activity, 
all extracts were effective against all tested bacteria. However, the extraction of sacha inchi shell powder at 80°C 
exhibited the highest MIC (≥2.5 mg/mL) and MBC (≥5 mg/mL) against all tested microorganisms. The extracts 
obtained at the extraction temperature at 80°C also exhibited maximum inhibition of α-amylase (77.71%) and α-
glucosidase (76.40%). The highest inhibition of tyrosinase activity was presented by the aqueous extract extracted 
at 80°C with an IC50 value of 8.40±1.40 mg/mL. Our findings suggested that the aqueous extract of sacha inchi 
shells can be suggested as an economical source of antioxidant, antimicrobial, anti-diabetic and anti-tyrosinase 
agents. 
 

Keywords : Sacha inchi, Aqueous extract, Antimicrobial, Anti-hypoglycemic activity, Anti-tyrosinase 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตพริกป่นจากพริกสดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 
โดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (Hurdle Technology) 

 
อาทิตตยา ทวนทอง1, สรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า2*และจารุรตัน์ ปัญโญ3  

 
บทคัดย่อ 

 พริกป่นเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการปรุงรส ในอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพของพริกป่นมี
ความส าคัญต่อการยอมรับของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามพริกป่นเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษา 
ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พริกป่นที่ผลิตจากพริกสด ซึ่งพบว่า
กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพริกป่นจากพริกสด คือ การแช่พริกสดในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่ระดับ
ความเข้มข้น 70 ppm นาน 30 นาที ก่อนการลวกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และการอบแห้งที่อุณหภูมิที่ 65 
องศาเซลเซียส จนกระทั่งความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 11 (ประมาณ 11-12 ช่ัวโมง) แล้วน าไปบดเป็นพริกป่น ซึ่งเป็นสภาวะได้รับการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงสุดและผลิตภัณฑ์พริกป่นท่ีผลิตได้ยังคงคุณภาพด้านสี ความช้ืนและสามารถลดจ านวนจุลินทรีย์
ทั้งหมด และยีสต์และรา นอกจากนี้จากการศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ (ถุงพลาสติกโพลิโพรพิลีนและถุงอะลูมิเนี ยมฟอยล์) ต่อ
คุณภาพของพริกป่นที่ผลิตได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในระหว่างการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 180 วัน ท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าพริก
ป่นที่บรรจุอยู่ในถึงอะลูมิเนียมฟอยล์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์พริกป่นได้ดีกว่าการบรรจุในถุงพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
โดยผลิตภัณฑ์พริกป่นท่ีผลิตจากพริกสดบรรจุในอะลูมิเนียมฟอยล์มีคุณภาพด้านเคมีกายภาพ โดยเฉพาะความช้ืน สี และการ
ยอมรับของผู้บริโภคสูงกว่า ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล ได้แก่ การใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่ระดับความเข้มข้น 70 
ppm นาน 30 นาที ก่อนการลวกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และการอบแห้งที่อุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียส 
จนกระท่ังความช้ืนน้อยกว่าร้อยละ 11 (ประมาณ 11-12 ช่ัวโมง) ในการผลิตพริกป่นจากพริกสด และเก็บรักษาในถุงอะลูมิเนียม
ฟอยล์สามารถคงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาพริกป่นได้ 
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Production improvement of chili powder from fresh chili for shelf-life extension 
using hurdle technology 

Arthittaya Thuanthong1, Sappasith Klomklao2* and Jarurat Panyo3 

Abstract 

 Chili powder is a favorite ingredient used in food products for seasoning. In the food industry, the 
quality of chili powder is important for the acceptance of consumers. However, quality changes of chili powder 
were observed during storage. Therefore, the objective of this study was to investigate the process for quality 
improvement and enhancing the storage stability of chili powder prepared from fresh Jinda chili. Soaking fresh 
Jinda chili in sodium hypochlorite at the concentration of 70 ppm for 30 min before blanching at 100 °C for 10 
min and drying in a conventional tray dryer at 65 °C for 11-12 h to obtain dried chili with a final moisture 
content of approximately 11% was the optimum condition for chili powder production. It reduced total viable 
count and yeast and mold and the obtained chili showed the highest acceptance of consumers. The storage 
quality of chili powder prepared under optimum condition, ground and packed in polypropylene and aluminium 
foil bags during storage for 180 days at room temperature was also studied. The qualities of chili powder packed 
in aluminium foil bags were better than those packed in polypropylene bags in terms of moisture, color and 
consumer acceptance. Therefore, the soaking process of fresh Jinda chili in sodium hypochlorite at the 
concentration of 70 ppm for 30 min before blanching at 100 °C for 10 min and drying at 65 °C for 11-12 h 
combined with packing in aluminium foil bags, was an effective hurdle approach for shelf-life extension of chili 
powder. 
 
Keywords : Chili powder, Hurdle technology, Shelf-life extension 
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Production improvement of chili powder from fresh chili for shelf-life extension 
using hurdle technology 

Arthittaya Thuanthong1, Sappasith Klomklao2* and Jarurat Panyo3 

Abstract 

 Chili powder is a favorite ingredient used in food products for seasoning. In the food industry, the 
quality of chili powder is important for the acceptance of consumers. However, quality changes of chili powder 
were observed during storage. Therefore, the objective of this study was to investigate the process for quality 
improvement and enhancing the storage stability of chili powder prepared from fresh Jinda chili. Soaking fresh 
Jinda chili in sodium hypochlorite at the concentration of 70 ppm for 30 min before blanching at 100 °C for 10 
min and drying in a conventional tray dryer at 65 °C for 11-12 h to obtain dried chili with a final moisture 
content of approximately 11% was the optimum condition for chili powder production. It reduced total viable 
count and yeast and mold and the obtained chili showed the highest acceptance of consumers. The storage 
quality of chili powder prepared under optimum condition, ground and packed in polypropylene and aluminium 
foil bags during storage for 180 days at room temperature was also studied. The qualities of chili powder packed 
in aluminium foil bags were better than those packed in polypropylene bags in terms of moisture, color and 
consumer acceptance. Therefore, the soaking process of fresh Jinda chili in sodium hypochlorite at the 
concentration of 70 ppm for 30 min before blanching at 100 °C for 10 min and drying at 65 °C for 11-12 h 
combined with packing in aluminium foil bags, was an effective hurdle approach for shelf-life extension of chili 
powder. 
 
Keywords : Chili powder, Hurdle technology, Shelf-life extension 
 

 

 

จุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 
 

อัคนี ผิวหอม* 
 

บทคัดย่อ 
 เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis เป็นเขียดงูที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการศึกษา
เกี่ยวกับชีววิทยาด้านต่างๆของเขียดงูจ านวนมาก แต่ข้อมูลทางด้านกายวิภาคศาสตร์ยังคงขาดแคลน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis โดยท าการจับเขียดงู
เกาะเต่าที่โตเต็มวัยจ านวน 5 ตัวจากอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงใน พ.ศ. 2564 น ามาผ่านกระบวนการทางเทคนิคพาราฟิน
และตัดช้ินเนื้อให้ได้เนื้อเยื่อแผ่นบางที่หนา 5 ไมโครเมตร หลังจากนั้นน าไปย้อมสี Harris’s hematoxylin และ eosin ผล
การศึกษา พบว่า ผิวหนังของเขียดงูเกาะเต่าประกอบด้วย 2 ช้ัน คือ ผิวหนังช้ันนอกและผิวหนังช้ันหนังแท้  ผิวหนังช้ันนอกบุ
ด้วยเนื้อเยื่อบุผิวชนิด keratinized-stratified squamous epithelium ส่วนผิวหนังชั้นหนังแท้ประกอบด้วย เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ชนิดโปร่งบาง ต่อมมิวคัสชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ต่อมแกรนูลาและเกล็ด จากการแบ่งส่วนต่างๆของล าตัวออกเป็น 5 ส่วนตาม
ความยาวล าตัวโดยเริ่มจากส่วนหัวไปส่วนปลายสุดของล าตัว พบว่า บริเวณส่วนที่ 1 มีต่อมมิวคัสจ านวนมาก ขนาดใหญ่แต่มี
ขนาดเล็กลงและจ านวนลดลงจากส่วนที่ 1 ไปทางส่วนท่ี 5 ขณะที่ส่วนที่ 4 และ 5 ประกอบด้วยต่อมแกรนูลาจ านวนมากและมี
ขนาดใหญ่ ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของผิวหนังกับการ
ด ารงชีวิตของเขียดงูในสภาพธรรมชาติได้ 
 
ค าส าคัญ : จุลกายวิภาคศาสตร์ ผวิหนัง Ichthyophis kohtaoensis  
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Dr., Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus, 93210 
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Microanatomy of the Skin of Koh Tao Caecilian, Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 
 

Akkanee Pewhom* 
 

Abstract 
Ichthyophis kohtaoensis is a caecilian found in every parts of Thailand. Microanatomy of its skin 

plays an essential role in living in natural habitat. The aim of this study is to study the microanatomy of the 
skin of I. kohtaoensis. The 5 caecilians were collected from Paphayom district, Phatthalung province in 2021. 
The skins were removed then processed to be prepared for histological technique. The 5 µm sections of 
skin were cut with rotary microtome and stained Harris’s hematoxylin and eosin. The results show that the 
caecilian’s skin consists of 2 layers namely, the epidermis and the dermis. The epidermis is lined by 
keratinized-stratified squamous epithelium. The dermis consists of loose connective tissue, type I and type 
II mucous glands, granular gland and dermal scale. In region 1, multiple type I mucous glands are observed 
but the numbers and their size are decreased from region 1 to region 5. Whereas in region 4 and 5, the large 
and multiple granular glands are found. Results from this study will describe the relationship between 
histological structure of the skin and life style of caecilians in natural habitat. 
 
Keywords : microanatomy, skin, Ichthyophis kohtaoensis 
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Microanatomy of the Skin of Koh Tao Caecilian, Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 
 

Akkanee Pewhom* 
 

Abstract 
Ichthyophis kohtaoensis is a caecilian found in every parts of Thailand. Microanatomy of its skin 

plays an essential role in living in natural habitat. The aim of this study is to study the microanatomy of the 
skin of I. kohtaoensis. The 5 caecilians were collected from Paphayom district, Phatthalung province in 2021. 
The skins were removed then processed to be prepared for histological technique. The 5 µm sections of 
skin were cut with rotary microtome and stained Harris’s hematoxylin and eosin. The results show that the 
caecilian’s skin consists of 2 layers namely, the epidermis and the dermis. The epidermis is lined by 
keratinized-stratified squamous epithelium. The dermis consists of loose connective tissue, type I and type 
II mucous glands, granular gland and dermal scale. In region 1, multiple type I mucous glands are observed 
but the numbers and their size are decreased from region 1 to region 5. Whereas in region 4 and 5, the large 
and multiple granular glands are found. Results from this study will describe the relationship between 
histological structure of the skin and life style of caecilians in natural habitat. 
 
Keywords : microanatomy, skin, Ichthyophis kohtaoensis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของอัณฑะของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko 
 

อัคนี ผิวหอม* 
 

บทคัดย่อ 
ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับจุลกาย

วิภาคของอัณฑะของตุ๊กแกบ้านยังขาดแคลนอยู่ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางจุลกายวิภาคของ
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Histological structure of the testes of Tokay gecko, Gekko gecko 
 

Akkanee Pewhom* 
 

Abstract 
Reptilian Tokay geckos are distributed throughout every parts of Thailand. Currently, information 

on its microanatomy is considered as a data deficiency. Therefore the objective of this study was to monitor 
the microanatomical structures of the testis of the Tokay gecko. Five Tokay geckos were collected from 
Paphayom district, Phatthalung province in September-November, 2021. The microanatomy of its testis was 
investigated via a histological approach. The results showed that its testes was paired oval shaped and 
connected to the male genital duct. The testis was enclosed by tunica albuginea connective tissue. 
Numerous seminiferous tubules were contained inside the testes and have interstitial areas which consist 
of Leydig’s cell and blood vessels, between the seminiferous tubule. The seminiferous tubules are lined 
with seminiferous epithelium that consisted of two cell types, namely, Sertoli cell and various stages of 
germ cells. Seven stages of the germ cells were appeared in seminiferous tubules including primary and 
secondary spermatogonia, primary and secondary spermatocytes, early and late spermatids, and 
spermatozoa, respectively. The results from this study will provide basic knowledge for understanding the 
microanatomy of the male reproductive organs of Tokay gecko.  
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บทคัดย่อ 

อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง มีพื้นที่การปลูกแตงโม จำนวน 775 ไร่ การจัดการการผลิตแตงโมให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารเคมีนั้น เกษตรกรยังผลิตแตงโมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแตงโมปลอดภัย ตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี เพราะปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพของอาหารที่บริโภคมากขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการการผลิตแตงโม ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และแนวทางการจัดการการผลิตแตงโม
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเลือกเกษตรกรผู้
ปลูกแตงโมที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร  ปี 2563 จำนวน 40 ราย 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม พบว่า  การจัดการการผลิตแตงโมของเกษตรกร  พื้นที่ผลิตแตงโมของ
เกษตรกร เป็นพื้นที่ดอน (90%) ดินร่วนปนทราย (42.5) เกษตรกร 97.5 % ปลูกแตงโมพันธุ์เมญ่า  ให้น้ำแตงโมแบบระบบน้ำหยด 
(92.5%) เกษตรกรทั้งหมดให้ปุ๋ยเคมีในอัตราเฉลี่ย 68.20 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะเวลาที่ให้เฉลี่ย 4.79 ครั้ง โดยใช้วิธีการหว่าน(50%) 
เกษตรกรทั้งหมดมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตแตงโมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในประเด็นเรื่อง การขนย้ายผลผลิต
ต้องระมัดระวังไม่ทำให้ผลผลิตบอบช้ำเสียหาย รองลงมาร้อยละ 97.5 การปฏิบัติทางการเกษตร คือการทำเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด การใช้วัตถุอันตราย สถานที่เก็บอุปกรณ์  พื้นที่ปลูก แหล่งน้ำส่วนปัญหาของเกษตรกรใน
การผลิตแตงโม ได้แก่ ปัจจัยการผลิต พื้นที่ปลูก  แหล่งน้ำ และราคา เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การตลาดและการเชื่อมโยงตลาด สำหรับแนวทางการจัดการการผลิตแตงโม หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แตงโมในพื้นที่ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการขอรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ด ีทำใหเ้กษตรกรสามารถผลิตแตงโมได้คุณภาพและปลอดภัยถูกใจผู้บริโภค 
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Management guidelines for watermelon production according to the standards of good 

agricultural practices for farmers. Hat Samran District, Trang Province 
Chanchira Khanngoen1 Parichart Distakit2 and Janya Singkham2 

Abstract 

Hat Samran District, Trang Province has a watermelon growing area of 775 rai. Management of watermelon 
production to ensure quality and safety from chemicals Farmers also produce watermelons that do not meet 
the standards. Therefore, farmers should be encouraged to produce safe watermelons. according to good 
agricultural practice standards because nowadays consumers pay more attention to health the quality of food 
consumed more with purpose to study the management of watermelon production problems and needs of 
farmers and management guidelines for watermelon production according to the standards of good agricultural 
practices of watermelon farmers. It is a quantitative and qualitative research. by selecting watermelon growers 
who participate in the project to strengthen and develop the production of safe products to generate income 
for 40 farmers in 2020 and their stakeholders Using questionnaires and group discussions, it was found that 
farmers' management of watermelon production Farmer's watermelon production area The area is upland (90%), 
sandy loam (42.5), 97.5% farmers planted Maya watermelons. Watering watermelons by drip irrigation (92.5%). 
All farmers applied chemical fertilizers at an average rate of 68.20 kg/rai. Average duration of 4.79 times using 
the sowing method (50%). All farmers had knowledge of watermelon production in accordance with good 
agricultural practice standards. on the subject Handling the produce must be careful not to damage the produce. 
followed by 97.5 percent agricultural practices is farming for quality produce Safe according to specified 
standards use of hazardous substances Equipment storage place, planting area, water source. The problem of 
farmers in watermelon production are production factors, planting area, water source and price. Farmers want 
government agencies to transfer knowledge of technology to reduce production costs. productivity Marketing 
and Market Linking. for management guidelines for watermelon production Government agencies promote and 
publicize watermelons in the area. There are relevant agencies to provide advice and mentor to farmers in 
applying for certification of good agricultural practice standards. This allows farmers to produce quality and safe 
watermelons that are pleasing to consumers. 

Keywords: Good Agricultural Practices Standards, Maya Watermelon, production management 
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Management guidelines for watermelon production according to the standards of good 

agricultural practices for farmers. Hat Samran District, Trang Province 
Chanchira Khanngoen1 Parichart Distakit2 and Janya Singkham2 

Abstract 

Hat Samran District, Trang Province has a watermelon growing area of 775 rai. Management of watermelon 
production to ensure quality and safety from chemicals Farmers also produce watermelons that do not meet 
the standards. Therefore, farmers should be encouraged to produce safe watermelons. according to good 
agricultural practice standards because nowadays consumers pay more attention to health the quality of food 
consumed more with purpose to study the management of watermelon production problems and needs of 
farmers and management guidelines for watermelon production according to the standards of good agricultural 
practices of watermelon farmers. It is a quantitative and qualitative research. by selecting watermelon growers 
who participate in the project to strengthen and develop the production of safe products to generate income 
for 40 farmers in 2020 and their stakeholders Using questionnaires and group discussions, it was found that 
farmers' management of watermelon production Farmer's watermelon production area The area is upland (90%), 
sandy loam (42.5), 97.5% farmers planted Maya watermelons. Watering watermelons by drip irrigation (92.5%). 
All farmers applied chemical fertilizers at an average rate of 68.20 kg/rai. Average duration of 4.79 times using 
the sowing method (50%). All farmers had knowledge of watermelon production in accordance with good 
agricultural practice standards. on the subject Handling the produce must be careful not to damage the produce. 
followed by 97.5 percent agricultural practices is farming for quality produce Safe according to specified 
standards use of hazardous substances Equipment storage place, planting area, water source. The problem of 
farmers in watermelon production are production factors, planting area, water source and price. Farmers want 
government agencies to transfer knowledge of technology to reduce production costs. productivity Marketing 
and Market Linking. for management guidelines for watermelon production Government agencies promote and 
publicize watermelons in the area. There are relevant agencies to provide advice and mentor to farmers in 
applying for certification of good agricultural practice standards. This allows farmers to produce quality and safe 
watermelons that are pleasing to consumers. 

Keywords: Good Agricultural Practices Standards, Maya Watermelon, production management 
 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเส้นอบกรอบเสริมข้าวสังข์หยด 
 

ภัคธีรา ศรโีภคา1 สรรพสิทธ์ิ กล่อมเกล้า2* จารรุัตน์ ปัญโญ3 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาเส้นอบกรอบเสริมข้าวสังข์หยด โดยศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ปลาเส้นอบกรอบ พบว่าการอบแห้งปลาเส้นอบกรอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 
120 นาที และอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาที ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีไม่แตกต่างกัน 
(p>0.05) อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ปลาเส้นอบกรอบที่ท าการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 120 นาที มีผลการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี และความชอบโดยรวมสูงกว่าผลิตภัณฑ์ปลาเส้นที่ท าการอบแห้งที่ 80 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที ดังนั้นอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 120 นาที เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการผลติปลาเสน้
อบกรอบ นอกจากน้ีน าสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตปลาเสน้อบกรอบมาศึกษาการเติมปรมิาณข้าวสังข์หยดที่เหมาะสม (ร้อย
ละ 1 2 3 4 และ 5 ของน้ าหนักเนื้อปลา) พบว่าการเติมข้าวสังข์หยดมีผลต่อค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีแดง (a*) 
(p<0.05) การเติมข้าวสังข์หยดที่ร้อยละ 3 ได้รับคะแนนความชอบด้านสี เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงสุดและไม่
แตกต่างกบัการเติมข้าวสังข์หยดที่ร้อยละ 1 และ 2 (p>0.05) ดังนั้นการเติมข้าวสังข์หยดที่ร้อยละ 3 เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสม
ในการผลิตปลาเส้นอบกรอบเสริมข้าวสังข์หยด โดยผลิตภัณฑ์ปลาเส้นอบกรอบเสริมข้าวสังข์หยดร้อยละ 3 มีปริมาณความช้ืน 
โปรตีน ไขมัน เถ้าและคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ ร้อยละ 10.38 63.47 3.57 6.61 และ 15.97 ตามล าดับ นอกจากนี้ มีค่า Aw L* 
a* และ b* เท่ากับ 0.456 40.13 3.37 และ 10.70 ตามล าดับ จากผลการศึกษาพบว่าข้าวสังข์หยดสามารถใช้เป็นส่วนผสมที่ดี
ของผลิตภัณฑ์ปลาเส้นอบกรอบเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ 
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Product development of fish snacks supplemented with Sang Yod rice 
 

Pakteera Sripokar1, Sappasith Klomklao2*, Jarurat Panyo3 
 

Abstract 
  

The present study focused on the product development of fish snacks supplemented with Sang 
Yod rice. Different drying temperatures and times were evaluated for the quality and sensory properties of 
fish snacks. Fish snacks dried at 60ºC for 120 min and at 80ºC for 60 min had the same physicochemical 
properties (p>0.05). However, fish snacks dried at 60ºC for 120 min exhibited a higher appearance, color and 
overall liking than fish snacks dried at 80ºC for 60 min. Therefore, the optimum condition of fish snack drying 
was at 60ºC for 120 min. The study also aimed to develop fish snacks supplemented with Sang Yod rice at 
various levels (0, 1, 2, 3, 4 and 5%). The results showed that the addition of Sang Yod rice significantly 
influenced the lightness (L*) and redness (a*) of fish snacks (p<0.05). Sensory properties of fish snacks varied 
with the different levels of Sang Yod rice added, but it was found that up to 3% of Sang Yod rice could be 
added without detrimental effect on all sensory attributes (p<0.05). The results indicated that the addition 
of Sang Yod rice at 3% was the suitable amount for fish snacks supplemented with Sang Yod rice, resulting 
in the product exhibiting moisture, protein, lipid, ash and carbohydrate at 10.38, 63.47, 3.57, 6.61 and 15.97%, 
respectively. Also, Aw, L*, a* and b* were 0.456, 40.13, 3.37 and 10.70, respectively. Overall, Sang Yod rice 
can serve as valued ingredients for enhancing the health-salutary components of fortified fish snacks. 
 
Keywords: Fish snacks, Sang Yod rice, Drying method 

ศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์ 
ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม  

 
สุมิตร คุณเจตน์1*  สมบตัิ ฝอยทอง2  และพวงทอง อินใจ3 

 
บทคัดย่อ  

 ในขณะนี้เครือข่ายสังคมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นบทเรียน
ออนไลน์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงซึ่ง
กันและกัน การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาองค์ความรู้การทำสวนทุเรียนอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย  โดยวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์ออนไลน์แบบมีส่วนร่วม (PAR) ของสังคม
ผู้สูงอายุในภาคตะวันออก ทั้งนี้ในกระบวนการศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ที่มีประสบการณ์ทำสวน
ทุเรียนอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่ทำสวนเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการทำสวนทุเรียนอินทรีย์ โดยเกษตรกรมีการรวมกลุม่และการแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกี่ยวกับการทำสวนทุเรียนอินทรียซ์ึ่งกันและกนั
ภายในกลุ่มสมาชิก เกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนอินทรีย์มีความต้องการผลิตและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนทุเรียนอินทรีย์แบบออนไลน์ 
โดยการถ่ายทอดความรู ้ให้กับผู ้ท ี ่สนใจทั ่วไปแบบออนไลน์  โดยผ่านช่องทาง page, facebook และ youtube และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เมื่อเกิดปัญหาสามารถหาข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ  
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Product development of fish snacks supplemented with Sang Yod rice 
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Abstract 
  

The present study focused on the product development of fish snacks supplemented with Sang 
Yod rice. Different drying temperatures and times were evaluated for the quality and sensory properties of 
fish snacks. Fish snacks dried at 60ºC for 120 min and at 80ºC for 60 min had the same physicochemical 
properties (p>0.05). However, fish snacks dried at 60ºC for 120 min exhibited a higher appearance, color and 
overall liking than fish snacks dried at 80ºC for 60 min. Therefore, the optimum condition of fish snack drying 
was at 60ºC for 120 min. The study also aimed to develop fish snacks supplemented with Sang Yod rice at 
various levels (0, 1, 2, 3, 4 and 5%). The results showed that the addition of Sang Yod rice significantly 
influenced the lightness (L*) and redness (a*) of fish snacks (p<0.05). Sensory properties of fish snacks varied 
with the different levels of Sang Yod rice added, but it was found that up to 3% of Sang Yod rice could be 
added without detrimental effect on all sensory attributes (p<0.05). The results indicated that the addition 
of Sang Yod rice at 3% was the suitable amount for fish snacks supplemented with Sang Yod rice, resulting 
in the product exhibiting moisture, protein, lipid, ash and carbohydrate at 10.38, 63.47, 3.57, 6.61 and 15.97%, 
respectively. Also, Aw, L*, a* and b* were 0.456, 40.13, 3.37 and 10.70, respectively. Overall, Sang Yod rice 
can serve as valued ingredients for enhancing the health-salutary components of fortified fish snacks. 
 
Keywords: Fish snacks, Sang Yod rice, Drying method 
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ABSTRACT  
At the moment, Social Networks now play a huge role in promoting effective learning in different ways. 

Therefore, online lessons are a networked learning resource that can be learned anywhere, anytime through a 
computer network that is linked to each other. This research focused to study the knowledge of organic durian 
plantation in the Eastern region of Thailand. The objective of this research was to study the requirement in 
production and development of organic durian plantation learning source online of the elderly society. In the 
study process, the data were collected by in-depth interviews from 20 elderly people who planted organic 
durian in Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trat provinces with at least one year experience in organic durian 
plantation.  The results showed that the most of them had the knowledge of organic durian plantation. In 
which farmers had grouped and exchanged knowledge about organic durian plantation with each other within 
the members. They would like to produce and develop organic durian plantation learning source online, by 
transferring the knowledge online through page, facebook, youtube and agricultural tourism channels. When 
there is a problem they could search the information for solving the problems quickly. Consumers assured that 
durian production was high quality and safely for health. 
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Diversity of Fishes in Thon Canal at Thung Lan Subdistrict, Khlong Hoi Khong District, 
Songkhla Province. 
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Abstract 
Survey of fish fauna in Thorn Canal in Thung Lan Subdistrict, Khlong Hoi Khong District, Songkhla 

Province were carried out from 3 stations in August to November 2020 and February 2021. Experiment were 
conducted by using drift gillnet of 4-8 centimes mesh size. The result showed that there were 6 Order 10 
families 18 genera and 18 species of freshwater fishes. Cyprinidae was the most diverse family which discovered 
9 species. The highest frequency of occurrence (100%) were Barbodes schwanenfeldii, Osteochilus hasselti and 
Notopterus notopterus. The highest E-value by number was 56.07% of N.  Notopterus and the highest E-value 
by weight was 14.55% of Mastacembelus armatus. Diversity Index and richness index were the highest in 
February 2021 at 2.04 and 3.21, respectively. Evenness index was the highest in August 2020 at 0.89. 

 
Keywords: Fish fauna, Thon Canal, Songkhla Province 
 

การศึกษาแนวทางการผลิตสารเมลาโทนินจากจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต  
ของพืชในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

นัยเนตร เจริญสันติ ทานากะ1*  ภรณี สว่างศรี2 

 
บทคัดย่อ 

เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศโลกที่แปรปรวนท าให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและสร้าง
ความเสียหายทางด้านการเกษตรบ่อยครั้ง เมลาโทนิน (N-acetyl-5-methoxytryptamine) เป็นสารชีวภาพถูกค้นพบในสิ่งมีชีวิต
หลายชนิด และสามารถเพ่ิมความต้านทานของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ได้ การศึกษาวิธีการผลิตเมลา
โทนินจากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างความทนทานต่อความเครียดของพืช เป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยลดความ
เสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและลดการใช้สารเคมี โดยในงานวิจัยน้ีได้ท าการสังเคราะห์ยีนที่เก่ียวข้องกับการสังเคราะห์เมลา
โทนิน ได้แก่  Serotonin N-acetyltransferase (AANAT) และ Caffeic acid O- methyltransferase (COMT) เชื่ อมต่อใส่
เวกเตอร์ ฝากถ่ายสู่ Escherichia coli (E.Coli) และชักน าให้เกิดการแสดงออกของโปรตีนทั้ง 2 ตัวพร้อมกัน จากน้ัน ท าการศึกษา
ปัจจัยในการชักน าการแสดงออกโปรตีน พบว่าโปรตีนจะแสดงออกได้ดี เมื่อใช้สารชักน าการแสดงออก ( IPTG) ที่ความเข้มข้น 0.1 
mM ที่อุณหภูมิ 37 ºC ในส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของสารเมลาโทนิน พบว่าสารเมลาโทนินที่ความเข้มข้น 50 และ 100 µM 
สามารถเพ่ิมอัตราการงอกของเมล็ดแตงในสภาพดินเค็มอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ีการให้สารเมลาโทนินที่ 50 µM สามารถ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศในสภาพแล้งจ าลองระดับห้องปฏิบัติการได้ 

ค าส าคัญ : เมลาโทนิน รีคอมบิแนนท์ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การต้านทานความเครียด 
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by weight was 14.55% of Mastacembelus armatus. Diversity Index and richness index were the highest in 
February 2021 at 2.04 and 3.21, respectively. Evenness index was the highest in August 2020 at 0.89. 

 
Keywords: Fish fauna, Thon Canal, Songkhla Province 
 

การศึกษาแนวทางการผลิตสารเมลาโทนินจากจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต  
ของพืชในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

นัยเนตร เจริญสันติ ทานากะ1*  ภรณี สว่างศรี2 

 
บทคัดย่อ 

เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศโลกท่ีแปรปรวนท าให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและสร้าง
ความเสียหายทางด้านการเกษตรบ่อยครั้ง เมลาโทนิน (N-acetyl-5-methoxytryptamine) เป็นสารชีวภาพถูกค้นพบในสิ่งมีชีวิต
หลายชนิด และสามารถเพ่ิมความต้านทานของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ได้ การศึกษาวิธีการผลิตเมลา
โทนินจากจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมสร้างความทนทานต่อความเครียดของพืช เป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยลดความ
เสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและลดการใช้สารเคมี โดยในงานวิจัยน้ีได้ท าการสังเคราะห์ยีนที่เก่ียวข้องกับการสังเคราะห์เมลา
โทนิน ได้แก่  Serotonin N-acetyltransferase (AANAT) และ Caffeic acid O- methyltransferase (COMT) เชื่ อมต่อใส่
เวกเตอร์ ฝากถ่ายสู่ Escherichia coli (E.Coli) และชักน าให้เกิดการแสดงออกของโปรตีนทั้ง 2 ตัวพร้อมกัน จากน้ัน ท าการศึกษา
ปัจจัยในการชักน าการแสดงออกโปรตีน พบว่าโปรตีนจะแสดงออกได้ดี เมื่อใช้สารชักน าการแสดงออก ( IPTG) ที่ความเข้มข้น 0.1 
mM ที่อุณหภูมิ 37 ºC ในส่วนการศึกษาประสิทธิภาพของสารเมลาโทนิน พบว่าสารเมลาโทนินที่ความเข้มข้น 50 และ 100 µM 
สามารถเพ่ิมอัตราการงอกของเมล็ดแตงในสภาพดินเค็มอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ีการให้สารเมลาโทนินที่ 50 µM สามารถ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเขือเทศในสภาพแล้งจ าลองระดับห้องปฏิบัติการได้ 

ค าส าคัญ : เมลาโทนิน รีคอมบิแนนท์ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การต้านทานความเครียด 

 

 

 

1 ดร., นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ  
2 นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ  
1 Dr., Researcher (K1), Biotechnology research and development office, Department of agriculture, MOAC, Thailand. 
2 Researcher (K3), Biotechnology research and development office, Department of agriculture, MOAC, Thailand.  
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A study of melatonin production in Escherichia coli and application for improving plant 
growth under abiotic stress  

Naiyanate Jaroensanti Tanaka1* Paranee Sawangsri2 

Abstract 

Environmental stresses due to the climate change limit plant growth and usually link to agriculture 
damage. Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) has been discovered as endogenous molecule inherent 
from diverse animals, microbes and plants. Exogenous melatonin was known to promote plant tolerant to the 
environmental stresses such as drought, heat and salinity. The research of microbial production of melatonin 
and application for plant growth promotion under abiotic stresses was aimed to be the solutions for 
preventing crop lost under environmental stress. In this study, the ectopic overproduction of melatonin was 
established in Escherichia coli by combining the sheep Serotonin N-acetyltransferase gene (AANAT) and the 
rice caffeic acid O-methyltransferase gene (COMT) and co-expressing two enzymes. After the optimization of 
fermentation conditions, the two enzymes were found to express well at 37 ºC and at 0.1 mM of Isopropyl ß-
D-1-thiogalactopyranoside (IPTG). On the other hand, the study of effect of melatonin on plant stress tolerant 
were carried out. Melatonin at 50 and 1 0 0 µM were found to significantly increase cucumber seed 
germination and also promoted the seedling growth in salinity soil. While 50 µM of melatonin significantly 
promoted tomato seedlings growth in MS media with 5% polyethylene glycol (PEG).  

 
Keywords : Melatonin, microorganism, recombinant, plant growth regulator, stress tolerant 
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A study of melatonin production in Escherichia coli and application for improving plant 
growth under abiotic stress  

Naiyanate Jaroensanti Tanaka1* Paranee Sawangsri2 

Abstract 

Environmental stresses due to the climate change limit plant growth and usually link to agriculture 
damage. Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamine) has been discovered as endogenous molecule inherent 
from diverse animals, microbes and plants. Exogenous melatonin was known to promote plant tolerant to the 
environmental stresses such as drought, heat and salinity. The research of microbial production of melatonin 
and application for plant growth promotion under abiotic stresses was aimed to be the solutions for 
preventing crop lost under environmental stress. In this study, the ectopic overproduction of melatonin was 
established in Escherichia coli by combining the sheep Serotonin N-acetyltransferase gene (AANAT) and the 
rice caffeic acid O-methyltransferase gene (COMT) and co-expressing two enzymes. After the optimization of 
fermentation conditions, the two enzymes were found to express well at 37 ºC and at 0.1 mM of Isopropyl ß-
D-1-thiogalactopyranoside (IPTG). On the other hand, the study of effect of melatonin on plant stress tolerant 
were carried out. Melatonin at 50 and 1 0 0 µM were found to significantly increase cucumber seed 
germination and also promoted the seedling growth in salinity soil. While 50 µM of melatonin significantly 
promoted tomato seedlings growth in MS media with 5% polyethylene glycol (PEG).  

 
Keywords : Melatonin, microorganism, recombinant, plant growth regulator, stress tolerant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟา้และเห็ดนางรม 
 

อัจฉรา เพ่ิม1* อภิญญา บุญรอง2 และสุปราณี ฝากุล3  
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทนต่อการย่อยของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมในสภาวะจำลอง

ของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก และการกระตุ้นการเจริญของเชื้อ Lactobacillus plantarum และ Salmonella 
Typhimurium  จากการทดลองพบว่าการย่อยสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในสภาวะจำลองกระเพาะอาหารที่ระดับพีเอช 3, 4 
และ 5 และลำไส้เล็กท่ีระดับพีเอช 6, 7 และ 8 มีค่าน้อยกว่าการย่อยสารสกัดจากเห็ดนางรม  การย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์มีค่า
น้อยกว่าสารสกัดหยาบจากเห็ดนางฟ้า โดยท่ีการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าท่ีระดับพีเอช 3, 4 และ 5 มีค่าเป็น 
17.42, 12.53 และ 12.40% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง  ส่วนการย่อยโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้าท่ีระดับพีเอช     
6, 7 และ 8  มีค่าเป็น 20.23, 20.19 และ 20.45% ตามลำดับภายในเวลา 6 ชั่วโมง เม่ือทดสอบความสามารถของโอลิโกแซ็ก

คาไรด์จากเห็ดนางฟ้าต่อการกระตุ้นการเจริญของเชื้อพบว่าเชื้อโพรไบโอติก L. plantarum มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจาก 5.40 เป็น 
8.62 log cfu/ml แต่เชื้อก่อโรค S. Typhimurium มีจำนวนลดลงจาก 5.57 เป็น 3.75 log cfu/ml ภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
ดังนั้นโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเห็ดนางฟ้ามีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติกเบื้องต้นสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมสุขภาพต่อไป 
 
คำสำคัญ : เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม โอลิโกแซ็กคาไรด์ แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม  
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2,3 นศ., หลักสูตรวท.บ.จุลชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000 
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Primary Prebiotic Properties of Oligosaccharides from                                           
Sajor-Caju Mushroom and Oyster Mushroom  

 
Atchara Phoem1* Apinya Bunrong2 and Supranee Fakul3  

 
Abstract 

The research aims to study the resistance to digestion of sajor-caju mushroom and oyster 
mushroom in simulated gastric and intestinal juices, and growth stimulation of Lactobacillus plantarum 
and Salmonella Typhimurium. The experiments showed that the digestion of crude extracts and 
oligosaccharides from sajor-caju mushroom in the gastric juice at pH 3, 4, and 5, and the intestinal juice at 
pH 6, 7, and 8 was less than that of oyster mushroom. Digestion of oligosaccharides is less valuable than 
crude extract from sajor-caju mushroom. The digestions of sajor-caju mushroom oligosaccharides at pH 3, 
4, and 5 were 17.42, 12.53, and 12.40%, respectively, and the digestions of sajor-caju mushroom 
oligosaccharides at pH 6, 7, and 8 were 20.23, 20.19, and 20.45%, respectively within 6 hours. Testing the 
ability of sajor-caju mushroom oligosaccharides on growth of the bacteria showed that sajor-caju 
mushroom oligosaccharides stimulated the growth of L. plantarum by increasing their numbers from 5.40 
to 8.62 log cfu/ml. S. Typhimurium decreased their numbers from 5.57 to 3.75 log cfu/ml within 24 hours. 
Therefore, the sajor-caju mushroom oligosaccharides showed primary prebiotic properties, initially can be 
applied in the further development of health supplement products. 
 
Keywords : sajor-caju mushroom, oyster mushroom, oligosaccharides, Lactobacillus plantarum 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี 

วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์1* 

บทคัดย่อ 
 ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นการรวมตัวของเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ซึ่งเมล็ดพันธ์ุจะมีคุณภาพดีขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของศูนย์
ข้าวฯ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความเข้มแข็ง และเป็นศูนย์เรียนรู้ในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวครบวงจร ดังนั้นการวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรของ
สมาชิกศูนย์ข้าวฯ 2) การจัดการศูนย์ข้าวชุมชน และ 3) ปัจจัยความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวฯ โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด จำนวน 21 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1)ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า ประสบการณ์ในการ   ทำนาของสมาชิก และ
พื้นที่เพาะปลูกทีม่ีความเหมาะสมส่งผลตอ่การผลิตเมลด็พันธ์ุ 2) ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข็มแข็ง      เกิดจากการจัดการที่ดี เช่น 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเหมาะสม การแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิก ฯลฯ รวมถึงการตระหนักถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพ และการประเมินผลการดำเนินงาน มีผลต่อการพัฒนาศูนย์ฯ 3) ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวฯใน
ระดับมากที่สุด คือ ผู้นำกลุ่มสามารถเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และผู้นำกลุ่มมีความรู้ด้าน
การตลาด ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวฯในระดับมากท่ีสุดนั้น คือ  เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการของเกษตรกร  

คำสำคัญ : ความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน 
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Factors Affecting Strength of Ban Hua Thung Community Rice Center,ThaPha Sub-
district, Ban Pong District,RachaburiProvince 

Weerawan Audomthammarak1* 

Abstract 
 The community rice center is a group of farmers who produce good quality rice seeds. The good 
quality depends on the strength of those communities. Ban Hua Thung Community Rice Center has 
accessed to strengthen from many sectors. The objectives of this study were: 1) to study socio-economic 
demographic of members of Ban Hua Thung Community Rice Center 2) to study the management of 
community rice center 3) to study the factor which lead to the strength of the community by using survey 
research. 21 members of community rice center were collected as a population. The qualitative data 
analysis used group methods and classified data. The quantitative data were analyzed for frequency, 
percentage, mean and standard deviation. For the results 1) Socio-economic demographic data revealed 
that the experience on field of members and the suitable of cultivated area affect to seed production. 2) 
The strength of the rice community happens from the good management such as appropriated boards, 
team setting including they concerned on seed quality and evaluation affect to the development of the 
center. 3) The most significant of internal factor is the communication skill of group leader and then the 
most of external one is the seed quality and respond customer's needs. 

Keywords: strength of the community rice center 
 

การคัดเลือกและผลของอาหารเลีย้งเชื้อตอการประเมินเชงิคุณภาพของการละลายฟอสเฟตโดยแบคทีเรีย 

Bacillus ไอโซเลท B56 ท่ีไดจากตัวอยางทางทะเล 

สมรักษ พันธผล 1* นูรานี   ยิตอซอ2 และ สุกัลยา เหมมณี3  

บทคัดยอ 

แบคทีเรียที่ละลายฟอสเฟตมีบทบาทสำคัญในการแกไขการขาดฟอสฟอรัสของพืช การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรอง

กิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย Bacilllus spp. ที่แยกไดจากตัวอยางทางทะเล และทดสอบผลของแหลงคารบอน แหลง

ไนโตรเจนอนินทรีย และโซเดียมคลอไรดตอการละลายฟอสเฟตโดยไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพ  แบคทีเรีย  Bacillus จำนวน 87 ไอ

โซเลทนำมาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตโดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya's medium agar  ที่มีไตรแคลเซียม

ฟอสเฟต (Ca3(PO4)2)  จากแบคทีเรียทั้งหมดพบ 10 ไอโซเลท (11.5%) ที่เกิดโซนใสรอบโคโลนี  มีดัชนีการละลายฟอสเฟต 

(phosphate solubilization index) อยูในชวง 1.2 ถึง 2.1 โดยที่แบคทีเรียไอโซเลท B56 ใหผลการละลายฟอสเฟตสูงสุด เม่ือศึกษา

การละลายฟอสเฟต 3 ประเภท (ไตรแคลเซียมฟอสเฟต เฟอรริกฟอสเฟต และอลูมิเนียมฟอสเฟต) พบวาแบคทีเรียไอโซเลท B56 

ละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟต แตไมละลายเฟอรริกฟอสเฟตและอลูมิเนียมฟอสเฟต   ศึกษาผลของแหลงคารบอน  แหลงอนินทรีย

ไนโตรเจน โดยมีสารสกัดจากยีสตเปนแหลงอินทรียไนโตรเจน และความเขมขนของโซเดียมคลอไรด ตอการละลายฟอสเฟตเชิง

คุณภาพของไอโซเลท B56 โดยใชการปรับเปลี่ยนองคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ  Pikovskaya's medium agar พบวากลูโคส 10 

กรัม/ลิตร แอมโมเนียมซัลเฟต 0.5 กรัม/ลิตร รวมกับสารสกัดจากยีสต 0.5 กรัม/ลิตร และโซเดียมคลอไรด 4 กรัม/ลิตร เปน

องคประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมในการละลายฟอสเฟตโดย Bacillus sp. ไอโซเลท B 56  การประเมินศักยภาพของ

แบคทีเรียไอโซเลท B56 ในการละลายฟอสเฟตเชิงปริมาณจะทำการศึกษาตอไป 

คำสำคัญ : การคัดเลือก, การละลายฟอสเฟต, องคประกอบอาหารเลี้ยงเชื้อ, Bacillus spp. 
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Factors Affecting Strength of Ban Hua Thung Community Rice Center,ThaPha Sub-
district, Ban Pong District,RachaburiProvince 

Weerawan Audomthammarak1* 

Abstract 
 The community rice center is a group of farmers who produce good quality rice seeds. The good 
quality depends on the strength of those communities. Ban Hua Thung Community Rice Center has 
accessed to strengthen from many sectors. The objectives of this study were: 1) to study socio-economic 
demographic of members of Ban Hua Thung Community Rice Center 2) to study the management of 
community rice center 3) to study the factor which lead to the strength of the community by using survey 
research. 21 members of community rice center were collected as a population. The qualitative data 
analysis used group methods and classified data. The quantitative data were analyzed for frequency, 
percentage, mean and standard deviation. For the results 1) Socio-economic demographic data revealed 
that the experience on field of members and the suitable of cultivated area affect to seed production. 2) 
The strength of the rice community happens from the good management such as appropriated boards, 
team setting including they concerned on seed quality and evaluation affect to the development of the 
center. 3) The most significant of internal factor is the communication skill of group leader and then the 
most of external one is the seed quality and respond customer's needs. 

Keywords: strength of the community rice center 
 

การคัดเลือกและผลของอาหารเลีย้งเชื้อตอการประเมินเชงิคุณภาพของการละลายฟอสเฟตโดยแบคทีเรีย 

Bacillus ไอโซเลท B56 ท่ีไดจากตัวอยางทางทะเล 

สมรักษ พันธผล 1* นูรานี   ยิตอซอ2 และ สุกัลยา เหมมณี3  

บทคัดยอ 
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Screening and Effect of Culture Medium on Qualitative Assessment of Phosphate 
Solubilization by Bacterium Bacillus Isolate B56 Obtained from Marine Sample  

 
Somrak Panphon1* Nuranee Yitoso2 and Sukallaya Hemmanee3 

 

Abstract 

Phosphate solubilizing bacteria play a significant role in solving the phosphorus deficiency of plants. 

This study aimed to screen the phosphate solubilization activity of Bacillus strains isolated from marine samples 

and to evaluate the effects of carbon sources, inorganic nitrogen sources, and sodium chloride on the phosphate 

solubility of an efficient bacterial isolate. A total of 87 Bacillus isolates was tested for their ability to solubilize 

phosphate using Pikovskaya’s medium agar containing tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2. Among the isolates, 10 

(11.5%) showed a visible zone formed around their colonies. The phosphate solubilization index  ranged from 

1.2 to 2.1. The highest solubilization index was observed in isolate B56. Three different forms of inorganic 

phosphates (tricalcium phosphate, ferric phosphate and aluminum phosphate) were tested. It was observed 

that isolate B56 solubilized tricalcium phosphate but did not dissolve ferric phosphate and aluminum 

phosphate. Modified composition of Pikovskaya’s medium agar  was used to determine the effects of carbon, 

inorganic nitrogen sources with yeast extract as organic nitrogen source, and NaCl concentration on qualitative 

phosphate solubilization by isolate B56. Studies showed that 10 g/L of glucose, 0.5 g/L of ammonium sulphate 

with 0.5 g/L of yeast extract and 4 g/L of NaCl were the appropriate components of culture medium for 

phosphate solubilization by Bacillus sp. isolate B56. However, further studies are needed to estimate its 

potential for quantitative phosphate solubilization. 

Keywords: Screening, Phosphate solubilization, Medium composition, Bacillus spp. 
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Abstract 
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phosphate solubilization by Bacillus sp. isolate B56. However, further studies are needed to estimate its 

potential for quantitative phosphate solubilization. 

Keywords: Screening, Phosphate solubilization, Medium composition, Bacillus spp. 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาเครื่องหมาย ILP จากยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้งเพื่อศึกษาความหลากหลายในมันส าปะหลัง 

วิภาวี ชั้นโรจน์1* อัจฉราพรรณ ใจเจริญ1 และสุวลักษณ์ อะมะวัลย์2 

บทคัดย่อ 
 มันส าปะหลังเป็นพืชอาหารที่มีปริมาณแป้งสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญในประเทศไทย ปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการให้ผลผลิตมันส าปะหลัง คือ การสังเคราะห์แป้งในมันส าปะหลัง งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเครื่องหมาย ILP 
(Intron length polymorphism) จากกลุ่มยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้ง โดยการเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของ 
expressed sequence tags (EST) ของกลุ่มยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้งกับล าดับนิวคลีโอไทด์จีโนมของมันส าปะหลัง
เพื่อออกแบบไพรเมอร์เพิ่มปริมาณอินทรอน จากไพรเมอร์ที่ท าการออกแบบท้ังหมด 110 คู่ไพรเมอร์ พบว่ามี 13 คู่ไพรเมอร์ ที่
จ าเพาะกับยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้ง จ านวน 6 ยีน สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอและแสดงโพลิมอรฟ์ิซึมในการวิเคราะห์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรมันส าปะหลังจ านวน 166 พันธุ์ โดยพบแอลลีลทั้งหมด 35 แอลลีล อยู่ในช่วง 2 
ถึง 6 แอลลีล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7 แอลลีลต่อเครื่องหมาย ค่า polymorphism information content (PIC)  มีค่าระหว่าง 
0.19 ถึง 0.64 ค่าเฉลี่ย 0.35 ต่อเครื่องหมาย การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม พบว่าตัวอย่างมันส าปะหลังแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มประชากรย่อย (K=3) โดยมีค่าความต่างทางพันธุกรรม (FST) เท่ากับ 0.07 แสดงถึงความแตกต่างระหว่างสาม
กลุ่มประชากรย่อยในระดับต่ า การแลกเปลี่ยนเช้ือพันธุกรรมมันส าปะหลังระหว่างโครงการปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังทั่วโลก
ส่งผลให้พันธุ์มันส าปะหลังในปัจจุบันไม่มีความแตกต่างมากนัก เครื่องหมาย ILP ที่พัฒนาได้นี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้
วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างพันธุกรรมของมันส าปะหลังได้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการปรับปรุง
พันธุ์มันส าปะหลังต่อไป 
 
ค าส าคัญ : มันส าปะหลัง เครื่องหมาย ILP ยีนในกระบวนการสังเคราะห์แป้ง ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
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Development of ILP Markers from Genes involved in Starch Biosynthesis Pathway in 
Cassava to Assess Genetic Diversity 

Vipavee Chanroj1* Adcharapun Chaicharoen1 and Suwaluk Amawan2 

Abstract 
 Cassava (Manihot esculenta Crantz.) is a starchy root crop that considered as one of the most 
important economic crops of Thailand. The most important factor that influence root yield in cassava is 
the starch biosynthesis. In the present study, Intron Length Polymorphism (ILP) markers of starch 
biosynthesis genes were developed by aligning expressed sequence tags (EST) of starch biosynthesis genes 
with the genomic sequence of cassava in order to design primers for intron amplification. Of 110 ILP 
primers designed, 13 primers conserved sequences from six genes involving in starch biosynthesis were 
successfully amplified and polymorphic in 166 cassava accessions. A total of 35 alleles were detected by 
ILP markers, ranging from 2 to 6 with an average of 2.7 alleles per locus. The polymorphism information 
content (PIC) ranged from 0.19 to 0.64 with a mean of 0.35. The genetic diversity analysis results indicated 
that these cassava germplasm had a genetic structure of three subpopulations (K = 3). Furthermore, the 
genetic differentiation (FST) was 0.07 between the three subpopulations indicated the weak genetic 
structure which resulted from the germplasm exchange among cassava breeding programs around the 
world. The ILPs markers developed in study could be utilized for genetic diversity and genetic structure 
assessment in cassava that will be beneficial for further breeding development. 
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แล้งปลูกถั่วเขียว 3) ฤดูฝนปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและใส่ปุ๋ยหมัก และฤดูแล้งปลูกถั่วเขียว 4) ฤดูฝนปลูกข้าวโพดฝักอ่อนใส่ปุ๋ยพีจีพี
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ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม (ถ่ัวเขียว) และพีจีพีอาร์ วัน (ข้าวโพดฝักอ่อน) โดยการคลุกเมล็ดพืชก่อนปลูก ไถกลบต้นข้าวโพดฝักอ่อนและ
ต้นถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ฤดูฝนปลูกข้าวโพดฝักอ่อนใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 1,200  กิโลกรัมต่อไร่ โดยน้ำหนักแห้ง ร่วมกับปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์ วัน และฤดูแล้งปลูกถั ่วเขียว หลังการไถกลบซากต้นถั่วเขียวและข้าวโพดฝักอ่อน ทำให้ดินมีอินทรียวัตถุ 
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( 2.2%, 31มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ 181 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  และให้ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนและถั่วเขียวสูงสุด 1,470  และ150 
กิโลกรัมต่อไร่  
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Development of ILP Markers from Genes involved in Starch Biosynthesis Pathway in 
Cassava to Assess Genetic Diversity 

Vipavee Chanroj1* Adcharapun Chaicharoen1 and Suwaluk Amawan2 

Abstract 
 Cassava (Manihot esculenta Crantz.) is a starchy root crop that considered as one of the most 
important economic crops of Thailand. The most important factor that influence root yield in cassava is 
the starch biosynthesis. In the present study, Intron Length Polymorphism (ILP) markers of starch 
biosynthesis genes were developed by aligning expressed sequence tags (EST) of starch biosynthesis genes 
with the genomic sequence of cassava in order to design primers for intron amplification. Of 110 ILP 
primers designed, 13 primers conserved sequences from six genes involving in starch biosynthesis were 
successfully amplified and polymorphic in 166 cassava accessions. A total of 35 alleles were detected by 
ILP markers, ranging from 2 to 6 with an average of 2.7 alleles per locus. The polymorphism information 
content (PIC) ranged from 0.19 to 0.64 with a mean of 0.35. The genetic diversity analysis results indicated 
that these cassava germplasm had a genetic structure of three subpopulations (K = 3). Furthermore, the 
genetic differentiation (FST) was 0.07 between the three subpopulations indicated the weak genetic 
structure which resulted from the germplasm exchange among cassava breeding programs around the 
world. The ILPs markers developed in study could be utilized for genetic diversity and genetic structure 
assessment in cassava that will be beneficial for further breeding development. 
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Soil Management for Baby corn Production in Organic System in Clay Soil Group 

Ramida Kantrikrom1  Sarattana Sanoh1 Bhannapith Samrit1 
Kunlaykorn Prongjunthuek1 Amnat Eamvijarn1 Pakasinee Klaymala2 

 
Abstract 

 Study of soil management for baby corn production in organic system was conducted for four years in 
clay group at farmer plot, Nakhon Pathom province. The objective was to obtain an efficient soil management 
model for baby corn production in organic system.  Experiment was laid out in randomize complete block 
design with five treatments and four replications. Planted baby corn in rainy season and planted mung bean in 
dry season.  Contains with 1)  Planted baby corn without fertilizer 2)  Planted baby corn without compost, and 
planted mung bean 3)  Planted baby corn with compost 4)  Planted baby corn with PGPR 1 biofertilizer and 
planted mung beans 5) Planted baby corn with compost and PGPR 1 biofertilizer, and planted mung bean.The 
compost application rate was comparable to the nutrient content of the compost with the recommendations 
for fertilizer application of baby corn based on soil analysis. Application of rhizobium and PGPR1 bio-fertilizers 
by mixed with seeds before planting and mixed rhizobium with mung bean seed in all treatment.  The results 
showed that planted baby corn with 1,200 kg/rai by dry weight of compost mixed with PGPR 1 biofertilizer and 
planted mung bean mixed with rhizobium biofertilizer followed by plowing the remains of mung bean and 
baby corn stalk had increased soil content of organic matter, phosphorus and potassium (2.8%, 40 mg/kg and 
264 mg/kg) compared to the soil before the experiment (2.2%, 31 mg/kg and 181 mg/kg) and gave the highest 
yield of baby corn and mung beans such as 1,470 and 150 kg/rai respectively. 

Keyword: Organic   Soil management Baby Corn 
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ผลของการใช้น ้านึ่งปลาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหาร 
ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลานิลแดงทะเล 

วัฒนา วัฒนกุล1*  และอุไรวรรณ วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาวัตถุดิบอาหารจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้าเพื่อลดการใช้ปลาป่นใน

การผลิตอาหารสัตว์น ้าเศรษฐกิจ เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี ยงปลา โดยท้าการทดลองใช้
น ้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานลิแดงทะเล เพือ่ศึกษาการเจรญิเติบโต อัตราแลกเนื อ (FCR)  อัตรารอด
ตาย (SR) และองค์ประกอบทางเคมีของเนื อปลา โดยผลิตอาหารทีม่ีระดบัโปรตีน 30% เท่ากันทุกสตูร แตม่ีระดับน ้านึ่งปลา
ทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในสูตรอาหารต่างกัน 6 ระดับ คือ 0,  10,  20,  30,  40 และ 50% น้าไปเลี ยงปลานลิแดงทะเล 
น ้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 27.84+2.46 กรัม ในถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร ถังละ 30 ตัว เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ที่ระดับของ
การใช้น ้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่น 30% (ชุดการทดลองที่ 4) มีการเจรญิเติบโตสูงที่สุด ทั งน ้าหนักที่เพ่ิมขึ น (WG) 
อัตราการเจรญิเติบโตจ้าเพาะ (SGR) และอัตราการเจรญิเติบโตจ้าเพาะต่อวัน (ADG) รองลงมาคือ ที่ระดับ 20 และ 10% 
ตามลา้ดับ (p>0.05) แต่มีการเจรญิเติบโตสูงกว่าที่ระดับ 0,  40 และ 50% ตามล้าดับ (p<0.05)  และมีแนวโน้มว่าเมื่อเพิ่ม
ระดับของน ้านึ่งปลาทดแทนโปรตนีจากปลาป่นมากกว่า 30% จะท้าให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง  และการเพิ่มระดับของ
น ้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นมากขึ นส่งผลให้ปริมาณโปรตีนในเนื อปลาลดลง แต่ปรมิาณไขมันในเนื อปลาเพิ่มสูงขึ น
(P<0.05)  จากผลการทดลองครั งนี สรุปได้ว่า  การใช้น ้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ 30% เป็นระดับที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดงทะเล และทุกระดับของการใช้น ้านึ่งปลาทดแทน ไม่มผีลต่ออัตราการรอดตาย (p>0.05) 

ค้าส้าคัญ : น ้านึ่งปลา  อาหารปลา  ปลานิลแดงทะเล 
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Abstract 

 Study of soil management for baby corn production in organic system was conducted for four years in 
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compost application rate was comparable to the nutrient content of the compost with the recommendations 
for fertilizer application of baby corn based on soil analysis. Application of rhizobium and PGPR1 bio-fertilizers 
by mixed with seeds before planting and mixed rhizobium with mung bean seed in all treatment.  The results 
showed that planted baby corn with 1,200 kg/rai by dry weight of compost mixed with PGPR 1 biofertilizer and 
planted mung bean mixed with rhizobium biofertilizer followed by plowing the remains of mung bean and 
baby corn stalk had increased soil content of organic matter, phosphorus and potassium (2.8%, 40 mg/kg and 
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Effects of Using Liquid Fish Condensate as Fishmeal Replacement in Diet on Growth 
Performance and Chemical Composition of Seawater Red Tilapia (Oreochromis sp.) 

Wattana Wattanakul1*  and  Uraiwan wattanakul2 

Abstract 
        The development on by-product utilization material diet from seafood processing as fish 
meal replacement in diet for economic aquatic animals that aims to reduce fish feed cost. The 
experiment were designed to study on replacement of fish meal protein with liquid fish condensate in 
Seawater Red Tilapia (Oreochromis sp.) diet at different levels on growth performance, feed conversion 
ratio (FCR), survival rate (SR) and chemical composition. The tasted diets contained 30% protein in all 
formulas with varying levels; 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of liquid fish condensate replacement of fish meal, 
respectively. Fishes with initial average weight 27.84+2.46 g. were reared in 500 L plastic tank at the 
stocking rate of 30 fishes per tank. They were fed to apparent satiation twice daily for 6 months. The 
result showed that at 30% of fish meal replacement with liquid fish condensate (formula 4) group was 
highest growth performance as weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and specific growth rate per 
day (ADG) but was not significantly different (p>0.05) with 20 and 10% level. There were significantly 
different (P<0.05) with formula 0, 40 and 50% level respectively. The growth performance of fishes 
tended to increase by the level of liquid fish condensate up to 30% and then decreased. Increasing of 
liquid fish condensate replacement in diet was decrease protein but increase fat in fish meat. The current 
study concluded that at 30% of fish meal protein replacement with liquid fish condensate in diet was 
optimum growth performance for Seawater Red Tilapia. All of liquid fish condensate replacement diets 
were no effect on survival rate (P>0.05).  
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บทคัดย่อ 
 ส้มจุก (Neck Orange: Citrus reticulate Blanco) เป็นไม้ผลพื้นเมืองของภาคใต้ จากข้อมูลเบ้ืองต้นจาก
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต อ.จะนะ จ.สงขลา พบว่าผลผลิตส้มจุกยังไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานส่งผลให้ราคาตกต่ำ ซึ่ง
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ประโยชน์ท่ีอยู่ในเนื้อผล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบถึงสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเนื้อผลและบ่งช้ีชนิดคาโรทีนอยด์ท่ีสำคัญ
ในแต่ละระยะของการพัฒนาผล การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาการสะสมคาโรทีนอยด์และกลไกการแสดงออกของยีนท่ี
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์ในเนื้อผลส้มจุกท่ีระยะการพัฒนาผลต่างกัน ได้แก่ 60 90 120 150 180 
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สำค ัญ 6 ชน ิดในเน ื ้ อผลส ้มจ ุก  ได ้แก่   ζ-Carotene, Lutein, β-carotene, β-cryptoxanthin, All-trans-
violaxanthin และ Cis-violaxanthin โดยพบว่าในเนื้อผลส้มจุกท่ีระยะสุกแก่ (240 วันหลังติดผล) มีปริมาณคาโร
ทีนอยด์ชนิด β-cryptoxanthin สูงที ่สุด รองลงมาได้แก่ β-carotene และ Cis-violaxanthin นอกจากนี้ได้
ทำการศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการสะสมคาโรทีนอยด์ในเนื้อผลส้มจุก 13 ยีน พบการแสดงออก
ของยีนท่ีสำคัญ 6 ยีน คือ CitPSY, CitPDS, CitZDS, CitLCYb1, CitHYb และ CitHYe ในระยะการพัฒนาผลและ
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 Carotenoid Accumulation and Carotenogenic Gene Expression During Fruit ripening in 
Neck Orange (Citrus reticulate Blanco)  
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Abstract 
 The Neck orange (Citrus reticulate Blanco) is a local tropical fruit of southern, Thailand.  
From the interview of farmer in Chana district, Songkhla province, it was found that the product 
was not of good quality and standard, resulting in a low price. The production of good quality 
Neck Oranges depends on the external and internal qualities of the fruit concerning the beneficial 
bioactive compounds contained in the pulp. The present study investigated carotenoid 
biosynthesis and the genes expression of carotenoid biosynthesis and catabolism were analyzed 
during fruit ripening in a Neck Orange. In this study, we harvested ‘Neck orange’ fruit at seven 
ripening stages, and the changes in the accumulation of carotenoid and carotenogenic gene 
expression were investigated in the pulp of ‘Neck orange’. The results found that 6 carotenoid 
contents of ζ-Carotene, Lutein, β-carotene, β-cryptoxanthin, All-trans- violaxanthin, and Cis-
violaxanthin during fruit development. During the ripening process, β-cryptoxanthin showed a high 
accumulation in pulp on ripening stage (240 days after fruit setting) β-carotene and Cis-violaxanthin 
increased gradually. In addition, gene expression results showed that the expression of CitPSY, 
CitPDS, CitZDS, CitLCYb1, CitHYb, and CitHYe was the main mechanism of carotenoid accumulation 
in the pulp of Neck Orange during fruit development and ripening.  

 
 
Keywords: Neck Orange, Quality, Carotenoid Accumulation, Gene expression 

ศึกษาการจัดการดินเพื่อการผลิตกระเทียมระบบเกษตรอินทรียก์ลุ่มดินทราย 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาการจัดการดินผลิตกระเทียมระบบเกษตรอินทรีย์กลุ่มดินทราย จ.ยโสธร ปี 60-62 เพื่อได้รูปแบบการ
ผลิตกระเทียมอินทรีย์ที ่มีประสิทธิภาพ วางแผนการทดลองแบบสุ ่มในบล็อกสมบูรณ์ RCB 8 กรรมวิธี 4 ซ้ำ                  
โดยกระเทียมปลูกฤดูแล้ง ถั่วลิสงปลูกฤดูฝน ดังนี้ 1)ปลูกกระเทียมไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ปลูกถั่วลิสง 2)ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ย
หมัก 900 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง 3)ปลูกกระเทียมใส่กระถินป่น 900 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง 4)ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ย
หมัก 450 กก./ไร่ กระถินป่น 450 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง 5)ปลูกกระเทียมไม่ใส่ปุ๋ย ปลูกถั่วลิสง 6)ปลูกกระเทยีมใส่
ปุ๋ยหมัก 900 กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง 7)ปลูกกระเทียมใส่กระถินป่น 900 กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง และ 8)ปลูกกระเทียมใส่
ปุ๋ยหมัก 450 กก./ไร่ กระถินป่น 450 กก./ไร่ ปลูกถ่ัวลิสง คลุกเมล็ดถั่วลิสงด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไถกลบซาก
ต้นถั่ว อัตราปุ๋ยหมัก กระถินป่นเทียบปริมาณธาตุอาหารทั้งสองกับคำแนะนำใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า                  
ได้3 รูปแบบการผลิตซึ่งคุ้มการลงทุนปีที่ 3 ผลผลิตสด 465-708 กก./ไร่ รูปแบบ1 ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ยหมัก 900 
กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง รูปแบบ2 ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ยหมัก 450 กก./ไร่ กระถินป่น 450 กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง และ
รูปแบบ3 ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ยหมัก 900 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง แต่รูปแบบ1 และ 2 มีรายได้เพิ่มจากผลผลิตถั่วลิสง 
(ผลผลิตฝักแห้ง 118 กก./ไร่) ในปีท่ี 3 ดินมีค่าความเป็นกรดด่าง และโพแทสเซียมสูงขึ้น 
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violaxanthin during fruit development. During the ripening process, β-cryptoxanthin showed a high 
accumulation in pulp on ripening stage (240 days after fruit setting) β-carotene and Cis-violaxanthin 
increased gradually. In addition, gene expression results showed that the expression of CitPSY, 
CitPDS, CitZDS, CitLCYb1, CitHYb, and CitHYe was the main mechanism of carotenoid accumulation 
in the pulp of Neck Orange during fruit development and ripening.  

 
 
Keywords: Neck Orange, Quality, Carotenoid Accumulation, Gene expression 

ศึกษาการจัดการดินเพื่อการผลิตกระเทียมระบบเกษตรอินทรียก์ลุ่มดินทราย 
 

สรัตนา  เสนาะ1* รมิดา  ขันตรีกรม2 อำนาจ  เอี่ยมวิจารณ์3 กัลยกร โปร่งจันทึก4 
วราภรณ์ อินทรทรง5  ผกาสินี  คล้ายมาลา6  บรรณพิชญ์ สัมฤทธ์ิ7 

 
บทคัดย่อ 

ศึกษาการจัดการดินผลิตกระเทียมระบบเกษตรอินทรีย์กลุ่มดินทราย จ.ยโสธร ปี 60-62 เพื่อได้รูปแบบการ
ผลิตกระเทียมอินทรีย์ที ่มีประสิทธิภาพ วางแผนการทดลองแบบสุ ่มในบล็อกสมบูรณ์ RCB 8 กรรมวิธี 4 ซ้ำ                  
โดยกระเทียมปลูกฤดูแล้ง ถั่วลิสงปลูกฤดูฝน ดังนี้ 1)ปลูกกระเทียมไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ปลูกถั่วลิสง 2)ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ย
หมัก 900 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง 3)ปลูกกระเทียมใส่กระถินป่น 900 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง 4)ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ย
หมัก 450 กก./ไร่ กระถินป่น 450 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง 5)ปลูกกระเทียมไม่ใส่ปุ๋ย ปลูกถั่วลิสง 6)ปลูกกระเทยีมใส่
ปุ๋ยหมัก 900 กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง 7)ปลูกกระเทียมใส่กระถินป่น 900 กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง และ 8)ปลูกกระเทียมใส่
ปุ๋ยหมัก 450 กก./ไร่ กระถินป่น 450 กก./ไร่ ปลูกถ่ัวลิสง คลุกเมล็ดถั่วลิสงด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและไถกลบซาก
ต้นถั่ว อัตราปุ๋ยหมัก กระถินป่นเทียบปริมาณธาตุอาหารทั้งสองกับคำแนะนำใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า                  
ได้3 รูปแบบการผลิตซึ่งคุ้มการลงทุนปีที่ 3 ผลผลิตสด 465-708 กก./ไร่ รูปแบบ1 ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ยหมัก 900 
กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง รูปแบบ2 ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ยหมัก 450 กก./ไร่ กระถินป่น 450 กก./ไร่ ปลูกถั่วลิสง และ
รูปแบบ3 ปลูกกระเทียมใส่ปุ๋ยหมัก 900 กก./ไร่ ไม่ปลูกถั่วลิสง แต่รูปแบบ1 และ 2 มีรายได้เพิ่มจากผลผลิตถั่วลิสง 
(ผลผลิตฝักแห้ง 118 กก./ไร่) ในปีท่ี 3 ดินมีค่าความเป็นกรดด่าง และโพแทสเซียมสูงขึ้น 
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Study on Soil Managements for The Production of Organic Garlic in Sandy Soil 
Group at Organic Agricultural System 

Sarattana Sanoh1* Ramida Kantrikrom2 Amnat Eamvijarn3 Kunlaykorn Prongjunthuek4 
Waraporn Intarasong5 Pakasinee Klaymala6 Bhannapith Samrit7 

Abstract 
A field experiment was conducted at Yasothon province. Started on 2017 to 2019. This 

research was to obtain an efficient soil management model for organic garlic production in Sandy 
Soil Group. Experiment was laid out in RCB design with eight treatments and four replications. 
Planted garlic in dry season and planted peanut in rainy season, Contains with 1) Planted garlic 
without fertilizer ,without planted peanut 2) Planted garlic applied compost (900kg/rai), without 
planted peanut 3) Planted garlic applied grinding Acacia (900 kg/rai), without planted peanut                  
4 ) Planted garlic applied compost (450 kg/rai) +grinding Acacia (450 kg/rai) and without planted 
peanut 5 ) Planted garlic without fertilizer, planted peanut 6) Planted garlic applied compost (900 
kg/rai), planted peanut. 7 ) Planted garlic and applied grinding Acacia (900 kg/rai), planted peanut. 
and 8) Planted garlic, applied compost (450kg/rai) +grinding Acacia(450kg/rai) and planted peanut. 
All planted peanut combination with rhizobium. To plowed the residue after peanut harvesting. 
The result showed organic garlic production can be planted in 3 models which worth for investment 
in the third year. The average yield of fresh garlic was 475-708 kg/rai. Such as, the first model, 
planted garlic applied compost (900kg/rai), planted peanut. The second model was planted garlic, 
applied compost (450 kg/rai) +grinding Acacia (450 kg/rai) and planted peanut and the third model 
was planted garlic applied compost (900kg/rai) and without planted. However, the first and second 
model had the additional income from the sale of peanut products which had average dry pod 
yield 118 kg/rai and Soil pH and potassium increased by the third year. 
 
Keywords: Organic, Soil Management, Organic Garlic  
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การวิเคราะหล์ าดับนิวคลีโอไทด์ของพลาสมิดชนิดใหม่ pLP2.5-11 และ pLP3.0-4 จากแบคทีเรีย
Lactobacillus plantarum WP72/27 

 
ศุภชัย นิติพันธ์1 2 * และประมวล ทรายทอง3 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสัตว์ อาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อสร้างโปรตีนลูกผสม
ท าหน้าที่เป็นแอนติเจนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน พลาสมิดดีเอ็นเอจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการโคลนและการแสดงออกของยีน 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ของพลาสมิด 2 ชนิด คือ pLP2.5-11 และ pLP3.0-4 พบใน
แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum WP72/27 ด้วยวิธ ีNext-generation sequencing พบว่าพลาสมิด pLP2.5-11 และ 
pLP3.0-4 มีความยาว 2,754 bp และ 3,197 bp และปริมาณ GC-content เท่ากับ 38.9% และ 40.9% ตามล าดับ  
การวิเคราะห์ต าแหน่งยีนบนพลาสมิด pLP2.5-11 และ pLP3.0-4 ประกอบด้วย 2 และ 8 ORFs ตามล าดับ พลาสมิด 
pLP2.5-11 ประกอบด้วย ORF1 (replication protein A; RepA) และ ORF2 (plasmid recombinant enzyme) ในขณะ
ที่พลาสมิด pLP3.0-4 ประกอบด้วย ORF2 (replication protein B; RepB) ORF4 (Restriction enzyme R protein) และ 
ORF1 3 5-8 (hypothetical protein) ต าแหน่ง ORI (origin of replication) พบเฉพาะบนพลาสมิด pLP2.5-11 เป็น
ต าแหน่งซ้ าของนิวคลี โอไทด์จ านวน 17 bp (CATTATCATGTAGTGCT)13 การท านายต าแหน่ง multicloning site  
บนพลาสมิด pLP2.5-11 พบต าแหน่งตัดจ าเพาะของเอนไซม์ AvaI HincII HindIII NsiI PvuII และ XbaI ส่วนบนพลาสมิด 
pLP3.0-4 พบต าแหน่งของเอนไซม์ AflII AccI AvaI EcoRI EcoRV KpnI NotI NheI SmaI และ StuI 

ค าส าคัญ พลาสมิดดีเอ็นเอ โคลนยีน โปรตีนลูกผสม วัคซีน  
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Nucleotide sequence analysis of two novel plasmids, pLP2.5-11 and pLP3.0-4, isolated 
from Lactobacillus plantarum WP72/27 

Supachai nitipan1,2,* and Pramuan saithong3 

Abstract  
 Today, genetic engineering is essential for the creation of a recombinant vaccination against 
Leptospirosis. The recombinant protein served as an antigen, eliciting immunity in animals. Indeed, bacterial 
DNA plasmids are an indispensable tool for cloning genes and expressing proteins. As such, the purpose of 
this study was to determine the nucleotide sequences of two plasmid DNAs, pLP2.5-11 and pLP3. 0- 4, 
obtained from Lactobacillus plantarum WP72/27. Next-generation sequencing revealed that pLP2.5-11 and 
pLP3.0-4 have lengths of 2754 and 3197 bp, and G+C contents of 38.9%  and 40.9% , respectively.  For 
pLP2.5-11 and pLP3.0-4, nucleotide sequence analysis showed two and eight ORFs, respectively. pLP2.5-11 
included ORF1 ( replication protein A; RepA)  and ORF2 (plasmid recombinant enzyme) , whereas pLP3.0-4 
contained ORF2 (RepB), ORF4 (Restriction enzyme R protein), and ORF1, 2, and 5-8. (hypothetical protein). 
Only pLP2.5-11 included a 17-bp repeat origin of replication region (CATTATCATGTAGTGCT) 13.  Multiple 
cloning sites were predicted on pLP2.5-11 for AvaI, HincII, HindIII, NsiI, PvuII, and XbaI and on pLP3.0-4 for 
AflII, AccI, AvaI, EcoRI, EcoRV, KpnI, NotI, NheI, SmaI, and StuI. 

Keywords: DNA plasmid, gene cloning, recombinant protein, vaccine 
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การตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi 5 และยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21  
โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ singleplex PCR และ duplex PCR 

 
เกษศิรินทร์  รัทจร1*  อาภาภรณ์ เมฆสุข2 และนูรซีา บูกุ๊2  

 
บทคัดย่อ 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย แต่มีปัญหาผลผลิตตกต่ำสาเหตุมาจากการเกิดโรคในข้าว 
ได้แก่ โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องปรับปรุงให้พันธุ์ข้าว
ต้านทานต่อโรค งานวิจัยนี้จึงเป็นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบยีนต้านทานโรคไหม้ Pi5 และยีน
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 ในพันธุ ์ข ้าว ด้วยวิธีแบบ singleplex PCR และ duplex  PCR จาก
ผลการวิจัยวิธีแบบ singleplex PCR ซึ่งตรวจสอบครั้งละหนึ่งยีนต่อปฏิกิริยา พบว่าพันธุ์ข้าวที่มียีนต้านทาน
โรคไหม้ คือ ข้าวพันธุ์หางยี 71 แสดงแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 700 คู่เบส ส่วนข้าวไม่มียีนต้านทานโรค
ไหม้ Pi5 แสดงแถบดีเอ็นเอประมาณ 480 คู่เบส ยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง Xa21 พบในข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 ขนาดแถบดีเอ็นเอประมาณ 750 คู่เบส ข้าวที่ไม่มียีนต้านทานให้แถบดีเอ็นเอประมาณ 660 คู่เบส 
นอกจากนี ้ได้พัฒนาการตรวจสอบเป็นวิธีแบบ duplex  PCR เพื ่อตรวจสอบยีน Pi5 และ Xa21 และ
เปรียบเทียบกับแบบ singleplex PCR ผลการวิจัยพบว่าทั้งสองวิธีให้แถบดีเอ็นเอที่สอดคล้องกัน บ่งชี้ให้เห็น
ว่าวิธีแบบ duplex PCR สามารถใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกได้อย่างจำเพาะต่อยีนต้านทานโรคไหม้ 
Pi5 และขอบใบแห้ง Xa21 แต่อย่างไรก็ตามขนาดของแถบดีเอ็นเอที่เกิดข้ึนบางแถบมีขนาดใกล้เคียงกัน 
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 Today, genetic engineering is essential for the creation of a recombinant vaccination against 
Leptospirosis. The recombinant protein served as an antigen, eliciting immunity in animals. Indeed, bacterial 
DNA plasmids are an indispensable tool for cloning genes and expressing proteins. As such, the purpose of 
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pLP3. 0-4 have lengths of 2754 and 3197 bp, and G+ C contents of 38. 9%  and 40. 9% , respectively.  For 
pLP2.5-11 and pLP3.0-4, nucleotide sequence analysis showed two and eight ORFs, respectively. pLP2.5-11 
included ORF1 ( replication protein A; RepA)  and ORF2 (plasmid recombinant enzyme) , whereas pLP3.0-4 
contained ORF2 (RepB), ORF4 (Restriction enzyme R protein), and ORF1, 2, and 5-8. (hypothetical protein). 
Only pLP2. 5-11 included a 17-bp repeat origin of replication region (CATTATCATGTAGTGCT) 13.  Multiple 
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Molecular detection of the rice Pi5 and Xa21 disease resistance genes using 
singleplex and duplex PCR 

 
Kedsirin  Ruttajorn1* Apapon Meksuk2 and Nureesa Buku2   

 

Abstract 
Rice is the most important crop in Thailand. Although, the problem of yield loss may 

be due to grain weight reduction caused by diseases like rice blast and bacterial leaf blight 
diseases. The most effective of rice breeding need to improve for disease-resistant rice 
varieties. This research aims to use molecular markers; Pi5 and Xa21 in rice for blast and 
bacterial leaf blight resistant alleles using singleplex PCR and duplex PCR. The result of 
singleplex PCR with a single gene/reaction revealed that the Pi5 gene showed the resistant 
allele in Hahng Yi 71 with an amplicon size 700 bp, whereas 480-bp showed in the susceptible 
alleles. The Xa21 amplified 750-bp in Khao Dawk Mali 105 as a resistant allele and 660-bp in 
susceptible alleles. In addition, the duplex PCR was developed to detect Pi5 and Xa21 and 
compared to resistant-allele in singleplex PCR. The result indicated that both PCR produced 
identical alleles, suggesting that duplex PCR amplified the specific alleles to Pi5 and Xa21 
genes; however, some DNA fragment was almost the same size.  

 
Keywords : PCR, DNA marker, disease-resistant rice, resistance gene 
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Molecular detection of the rice Pi5 and Xa21 disease resistance genes using 
singleplex and duplex PCR 

 
Kedsirin  Ruttajorn1* Apapon Meksuk2 and Nureesa Buku2   

 

Abstract 
Rice is the most important crop in Thailand. Although, the problem of yield loss may 

be due to grain weight reduction caused by diseases like rice blast and bacterial leaf blight 
diseases. The most effective of rice breeding need to improve for disease-resistant rice 
varieties. This research aims to use molecular markers; Pi5 and Xa21 in rice for blast and 
bacterial leaf blight resistant alleles using singleplex PCR and duplex PCR. The result of 
singleplex PCR with a single gene/reaction revealed that the Pi5 gene showed the resistant 
allele in Hahng Yi 71 with an amplicon size 700 bp, whereas 480-bp showed in the susceptible 
alleles. The Xa21 amplified 750-bp in Khao Dawk Mali 105 as a resistant allele and 660-bp in 
susceptible alleles. In addition, the duplex PCR was developed to detect Pi5 and Xa21 and 
compared to resistant-allele in singleplex PCR. The result indicated that both PCR produced 
identical alleles, suggesting that duplex PCR amplified the specific alleles to Pi5 and Xa21 
genes; however, some DNA fragment was almost the same size.  

 
Keywords : PCR, DNA marker, disease-resistant rice, resistance gene 

  
 

 

 

 

 

ผลของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน ้านึ่งปลาในอาหารต่อการเจริญเติบโต 
และองค์ประกอบทางโภชนาการของปลานิล 

อุไรวรรณ วัฒนกุล1*  และวัฒนา วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ 
น ้านึ่งปลาจัดเป็นผลพลอยได้มูลค่าต่้า ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้โดยการน้าไปผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซท จะท้าให้

ได้ผลผลิตคือเพปไทด์สายสั น และกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการเลี ยงปลา  การวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ต้นทุนค่าอาหารในการเลี ยงปลา โดยท้าการทดลองใช้น ้านึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารปลานิล เพื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ (FCR)  อัตราการรอดตาย (SR) และองค์ประกอบทางโภชนาการของ
เนื อปลา โดยผลิตอาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เท่ากันทุกสูตร แต่มีระดับน ้านึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นใน
สูตรอาหารต่างกัน 6 ระดับ คือ 0,  10,  20,  30,  40 และ 50% น้าไปเลี ยงปลานิล น ้าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 28.64+1.35 กรัม 
ในถังพลาสติกกลมขนาด 500 ลิตร ถังละ 30 ตัว เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ที่ระดับของการใช้น ้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลา
ป่น 10% (ชุดการทดลองที่ 2) มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ทั งน ้าหนักที่เพิ่มขึ น (WG) อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (SGR) และ
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะต่อวัน (ADG) รองลงมาคือ ท่ีระดับ 20 และ 0% ตามล้าดับ (p>0.05) แต่มีการเจริญเติบโตสูง
กว่าที่ระดับ 30,  40 และ 50% ตามล้าดับ (p<0.05)  มีแนวโน้มว่าเมื่อเพิ่มระดับของน ้านึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีน
จากปลาป่นมากกว่า 10% จะท้าให้การเจริญเติบโตของปลาลดลง  และการเพิ่มระดับของน ้านึ่งปลาทดแทนโปรตีนจากปลา
ป่นมากขึ นส่งผลให้ปริมาณโปรตีนในเนื อปลาลดลง แต่ปริมาณไขมันในเนื อปลาเพิ่มสูงขึ น(P<0.05)  บ่งชี ได้ว่า  การใช้น ้านึ่ง
ปลาไฮโดรไลเซททดแทนโปรตีนจากปลาป่นท่ีระดับ 10% เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิล และทุกระดับ
ของการใช้น ้านึ่งปลาไฮโดรไลเซททดแทน ไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย (p>0.05) 

ค้าส้าคัญ : โปรตีนไฮโดรไลเซท  น ้านึ่งปลา  อาหารปลา  ปลานิล 
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Effects of Protein Hydrolysate from Liquid Fish Condensate in Diets on Growth 
Performance and Nutrients Composition of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  

Uraiwan Wattanakul1*  and  Wattana wattanakul2 

Abstract 
Liquid Fish Condensate is a by-product which is a low cost. To increase value residues, they could 

be protein hydrolyze to give short chain peptides and amino acids that exhibit health benefits for fish 
culture. The experiment were designed for study on replacement of fish meal protein with protein 
hydrolysate from liquid fish condensate in Nile Tilapia (Oreochromis sp.) diet at different levels on growth 
performance, feed conversion ratio (FCR), survival rate (SR) and nutrients composition. The test diets 
contained 30% protein in all formulas with varying levels; 0, 10, 20, 30, 40 and 50% of protein hydrolysate 
from liquid fish condensate replacement of fish meal, respectively. Fishes with initial average weight 
28.64+1.35 g. were reared in 500 L plastic tank at the stocking rate of 30 fishes per tank. They were fed to 
apparent satiation twice a day for 6 months. The result showed that at 10% of fish meal replacement 
(formula 2) group was the highest growth performance as weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and 
specific growth rate per day (ADG) but wasn’t significant different (p>0.05) with 20 and 0% level. There 
were significantly different (P<0.05) with formula 30, 40 and 50% level respectively. The growth 
performance of fishes tended to increase by the level of liquid fish condensate up to 10% and then 
decreased. Increasing of protein hydrolysate from liquid fish condensate replacement in diet was decrease 
protein but increasing fat in fish. It was indicated that at 10% of protein hydrolysate from liquid fish 
condensate replacement in diet was optimum growth performance for Nile Tilapia. All level of protein 
hydrolysate replacement in diets were no effect on survival rate (P>0.05).   
 
Keywords :  Protein hydrolysate, Liquid Fish Condensate,  Fish Diet,   Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)  
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การคัดเลือกและการจ าแนกเอนเทอโรแบคเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถลดสีเบสิคเรด 9 ได้จากน ้าเสียสิ่งทอ  
 

ธนาภรณ์ รักการ1 เนตรนภา ชะนะ2 นิอร จิรพงศธรกุล3 กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ4 และกนกพร สังขรักษ์5* 
 

บทคัดย่อ  
 สีสังเคราะห์ทางเคมีมีหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือเบสิคเรด 9 สีเบสิคเรด 9 เป็นสีย้อมที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และใช้ทางการแพทย์ มีโครงสร้างทางเคมีที่ประกอบด้วยไตรฟีนิลมีเทน มีสูตรโครงสร้างโมเลกุลคือ C19H17N3 ในจังหวัดพัทลุง
ได้น าสีย้อมชนิดนีม้าย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อให้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสันสดใส สวยงาม แต่จะมีน ้าเสียเกิดขึ้นหลังจากการย้อมสี ซึ่ง
วิธีการบ าบัดน ้าเสียสีย้อมในปัจจุบันจะใช้วิธีการทางกายภาพ ข้อจ ากัดของวีธีการนี้คือ ใช้ระยะเวลานาน ใช้พื้นที่เยอะ และน ้า
เสียหลังจากการบ าบัดไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานน ้าทิ้งประเทศไทย ดังนั้นเราจึงคัดแยกเอนเทอโรแบคเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถ
ลดสีเบสิคเรด 9 ได้จากน ้าเสียสิ่งทอจากบ้านพริก (อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย)  ผลการวิจัยพบว่ามีเอนเทอ
โรแบคเตอร์สายพันธ์ุ TS1L สามารถก าจัดสารสีได้สูงสุดถึงร้อยละ 79.15 ภายใต้อาหารส าหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโน
เอตที่เสริมด้วยกลูโคส 20 กรัมต่อลิตร และ100 มิลลิกรัมต่อลิตรของเบสิคเรด 9 เลี้ยงเช้ือท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตรา
การกวนที่ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 60 ชั่วโมง และนอกจากนั้นยังพบว่าสายพันธุ์ TS1L ยังสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพ
ชนิดพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตได้ถึงร้อยละ 72.32 อีกด้วย วิธีการบ าบัดวิธีเป็นการบ าบัดทางชีวภาพ ซึ่งมีข้อดี คือ ใช้
ระยะเวลาน้อย ใช้ต้นทุนต ่า ใช้พื้นที่น้อย เป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในพร้อม ๆ กันก็ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ :  เบสิคเรด 9 พลาสติกชีวภาพ การลดสี เอนเทอโรแบคเตอร์ น ้าเสียสิ่งทอ 
 
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
2 ผศ.ดร., สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
3 ดร., สาขาวิชาารเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110 
4 ดร., สาขาวิชาารเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าและการจัดการทรัพยากรประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 80110 
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Isolation and Identification of Newly Basic Red 9-Decoloring Enterobacter  
from Textile Wastewater 

 
Thanaphorn Rakkan1 Netnapa Chana2 Nion Chirapongsatonkul3 Kittichon U-taynapun4  

and Kanokphorn Sangkharak5* 
 

Abstract  
There are several types of chemical synthetic dyes, one of which is Basic Red 9. Basic Red 9 is a 

popular dye used in the textile and medical industry. The chemical structure of ฺ Basic Red 9 consists of 
triphenylmethane,  its molecular formula is C19H17N3. In Phatthalung Province, using this dye to dye textile 
products to make the products bright and beautiful. But there will be textile wastewater after dyeing, which 
the current dye wastewater treatment method uses physical methods. The limitation of this method takes 
a long time, takes up a lot of space and wastewater after treatment does not meet the criteria of the Water 
Quality Standard (Thailand). Therefore, we isolated and identified the newly Basic Red 9-decoloring 
Enterobacter strain from textile wastewater. The results showed the Enterobacter strain TS1L can decolorize 
the Basic Red 9 dye, with a decolorization of 79.15% was observed under polyhydroxyalkanoate-producing 
medium with supplemented 20 g/l of glucose and 100 mg/l of Basic Red 9, incubated at 35 °C, 150 rpm for 
60 h. In addition, the TS1L strain was also found to be able to produce bioplastics (polyhydroxyalkanoate) 
around 72.32%. The method for the treatment of textile wastewater is the biological method, which has 
the advantages of using less time, low cost and less space. It is an environmentally friendly method and at 
the same time, it is possible to produce environmentally friendly products. 

 
Keywords : Basic Red 9, Bioplastic, Decolorization, Enterobacter, Textile wastewater 
 
 

การคัดเลือกและการจ าแนกเอนเทอโรแบคเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถลดสีเบสิคเรด 9 ได้จากน ้าเสียสิ่งทอ  
 

ธนาภรณ์ รักการ1 เนตรนภา ชะนะ2 นิอร จิรพงศธรกุล3 กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ4 และกนกพร สังขรักษ์5* 
 

บทคัดย่อ  
 สีสังเคราะห์ทางเคมีมีหลายประเภทหนึ่งในนั้นคือเบสิคเรด 9 สเีบสิคเรด 9 เป็นสีย้อมที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และใช้ทางการแพทย์ มีโครงสร้างทางเคมีที่ประกอบด้วยไตรฟีนิลมีเทน มีสูตรโครงสร้างโมเลกุลคือ C19H17N3 ในจังหวัดพัทลุง
ได้น าสีย้อมชนิดนีม้าย้อมผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อให้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสันสดใส สวยงาม แต่จะมีน ้าเสียเกิดขึ้นหลังจากการย้อมสี ซึ่ง
วิธีการบ าบัดน ้าเสียสีย้อมในปัจจุบันจะใช้วิธีการทางกายภาพ ข้อจ ากัดของวีธีการนี้คือ ใช้ระยะเวลานาน ใช้พื้นที่เยอะ และน ้า
เสียหลังจากการบ าบัดไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานน ้าทิ้งประเทศไทย ดังนั้นเราจึงคัดแยกเอนเทอโรแบคเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถ
ลดสีเบสิคเรด 9 ได้จากน ้าเสียสิ่งทอจากบ้านพริก (อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย)  ผลการวิจัยพบว่ามีเอนเทอ
โรแบคเตอร์สายพันธ์ุ TS1L สามารถก าจัดสารสีได้สูงสุดถึงร้อยละ 79.15 ภายใต้อาหารส าหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโน
เอตที่เสริมด้วยกลูโคส 20 กรัมต่อลิตร และ100 มิลลิกรัมต่อลิตรของเบสิคเรด 9 เลี้ยงเช้ือท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตรา
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1 Ph.D. Student, Biotechnology Program, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
2 Asist. Dr., Department of Chemistry, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
3 Dr., Department of Aquaculture and Fishery Resources Management, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat, 80110, Thailand 
4 Dr., Department of Aquaculture and Fishery Resources Management, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat, 80110, Thailand 
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การคัดกรองศักยภาพของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทยบางชนิดต่อการยับย้ังการทำงาน 
ของโปรตีนเอ็นเอสพี 15 ของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง 

พนิตา ก้งซุ่น1* และ วันสิริ อินทรน์อก2  

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนายาต้าน

ไวรัสจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คัดกรองหา
สารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร พลูคาว มะขามป้อม ขิง และ กระเทียม ที่มีศักยภาพต่อการยับยั้งโปรตีน
เอ็นเอสพี 15 ของไวรัสโควิด 19 ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง จากผลการคำนวณพบบว่าสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรมี
พลังงานการยึดจับกับโปรตีนเอ็นเอสพี 15 มากกว่าสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรชนิดอื่น โดยสารที่ให้ค่าพลังงานสูงสุดคือสาร 
Oleanolic acid มีพลังงานการยึดจับเท่ากับ -10.07 kcal/mol และมี %Cluster เท่ากับ 56 ตามด้วยสาร Stigmast-4-ene-
3,6-dione และสาร Stigmasterol ซึ่งมีพลังงานการยึดจับเท่ากับ -9.66 และ -9.10 kcal/mol และมี %Cluster เท่ากับ 93 
และ 90 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบพลังงานการยึดจับระหว่างโปรตีนเอ็นเอสพี 15 กับสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด  พบว่าลำดับ
ความสามารถในการยึดจับของสมุนไพรกับโปรตีนเอ็นเอสพี 15 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ฟ้าทะลายโจร > พลูคาว  > 
มะขามป้อม > ขิง > กระเทียม ซึ ่งข้อมูลที่ได้จากการคำนวณนี้สามารถ ช่วยลดเวลาและงบประมาณในการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชอันจะนำไปสู่การควบคุมและป้องกันไวรัสโค
วิด 19 ได้ 

 
คำสำคัญ : โควิด19 ฟ้าทะลายโจร  พลูคาว มะขามป้อม ขิง กระเทียม  
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Screening the potential of bioactive compounds in some Thai Herbs for inhibiting 
NSP15 activity of SARS-CoV-2 (Covid 19) by molecular docking technique  

Panita Kongsune1* and Wansiri Innok2 

Abstract 
COVID-19 (SARS-CoV-2)  is a viral disease that causes acute respiratory syndrome, which has increased the 
morbidity and mortality rates throughout the world. World Health Organization has declared this COVID-19 
outbreak as pandemic and classified health emergency throughout the world.  Therefore, there is a dire 
need to identify a new regimen of targeted drugs from natural compounds having anti nsp15 of COVID19 
potential.  This study aimed to screen 482 Thai herbal compounds from Andrographis paniculata, 
Houttuynia cordata Thunb, Phyllanthus emblica, Zingiber officinale, Allium sativum against nsp15 of 
COVID19.  The calculation revealed that the bioactive compounds from Andrographis paniculata are good 
binding affinity with nsp15 target protein than those of bioactive compounds from other herbs.  Among 
them, Oleanolic acid had a superior binding affinity of -10.07 kcal/mol and %Cluster of 56. Stigmast-4-ene-
3,6-dione and stigmasterol compounds from Andrographis paniculata also exhibited good binding in the 
active region of the nsp15 target protein with binding affinity value of -9.66, -9.10 kcal/mol and %Cluster of 
93 and 90, respectively. On the comparing the binding energy values of all compounds, the binding affinity 
order of all herbal bioactive compounds toward nsp15 of COVID19 are following:  Andrographis paniculata 
> Houttuynia cordata Thunb > Phyllanthus emblica > Zingiber officinale > Allium sativum.  A detailed 
understanding of ligand-protein interaction could be helpful for further drug design and development for 
Covid19 treatment. 

 
Keywords :  Covid19, Andrographis paniculata, Houttuynia cordata Thunb, Phyllanthus emblica, Zingiber 
officinale, Allium sativum 
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Antioxidative and antidiabetic properties of Genmaicha from Southern  
rice varieties 

 
Weeraya Khummueng1* Tanyarath Utaipan2 Somrak Panphon3 

 
Abstract 

Thailand’s three Southern border provinces have numbers of local rice varieties such as Hawm Gra 
Dang Ngah rice (a), Hawm Merlor Daeng rice (b) and Hawm Merlor Khao rice (c), etc. They are resistant to diseases, 
pests and can also adapt to the environment of the area. In order to preserve and increases the value of these 
local rice, therefore the production of genmaicha (green tea with roasted rice, (G)) which has a pleasant aroma 
and good for health benefits was evaluated in this study. Additionally, experiments for investigate of antioxidant 
and antidiabetic activities of genmaicha were carried out. The antioxidant activity was determined by DPPH, 
ABTS, FRAP assay. In DPPH assay, Ga, Gb, and Gc was found in the range of 3.85±0.01, 3.84±0.04, and 3.83±0.05 
TEAC/g tea. While the ability in scavenge of ABTS•+ was found in the range of 53 .74±0 .40 , 44 .51±1 .46 , and 
40 .45±1 .18  TEAC/g tea. In FRAP assay result was found 0 .45±0 .04 , 0 .32±0 .07 , and 0 .35±0 .04  mM Fe2+ 
equivalent/g tea, respectively. Meanwhile, the inhibition of  Glucosidase which represent antidiabetic 
properties of genmaicha compare to Acarbose® standard has the result for Ga, Gb, and Gc in the range of 
15.91±0.38, 15.82±0.69, and 15.25±0.90 mg acarbose equivalent/g tea respectively. In satisfaction survey (color, 
smell, taste, after tasted and overall liking) of genmaicha with 200 volunteers at different ages was carried out. 
The result showed that volunteers in 4 0 – 4 9  age range has the highest appreciated to genmaicha and the 
evaluation variable that received the most appreciated score is the smell. 
 
Keywords: Genmaicha, Local rice, Antioxidant, Antidiabetic 
 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเบาหวานของเกนไมฉะจากข้าวที่เพาะปลูกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

วีรยา คุ้มเมือง1* ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์2 สมรักษ์ พันธ์ผล3  
 

บทคัดย่อ 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นข้าวหอมกระดังงา (a) ข้าว

หอมมือลอแดง (b) และข้าวหอมมือลอขาว (c) เป็นต้น ข้าวเหล่านี้มีความทนทานต่อโรค ศัตรูพืช และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้ จึงได้นำมาแปรรูปเป็น
เกนไมฉะซึ่งเป็นชาเขียวผสมกับข้าวคั่ว (G) ที่มีจุดเด่นคือมีกลิ่นหอมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และทดสอบสมบัติของเกนไมฉะที่
ผลิตขึ้น ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธ ีDPPH, ABTS และ FRAP assay และฤทธิ์ต้านเบาหวาน จากการทดลองพบว่า Ga, Gb, 
และ Gc มีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 3.849±0.004, 3.842±0.038, และ 3.830±0.050 TEAC/g tea และพบ
ฤทธิ์ในการกำจัด ABTS•+ ของ Ga Gb และ Gc มีค่าเท่ากับ 53.743±0.403, 44.513±1.462 และ 40.447±1.178 TEAC/g tea 
และมีค่า FRAP value เท่ากับ 0.448±0.036, 0.317±0.069 และ 0.347±0.040 mM Fe2+equivalent/g tea ตามลำดับ โดยมี
ความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ต้านเบาหวาน ของ Ga, Gb, และ Gc เมื่อ
เปรียบเทียบกับ Acarbose® ซึ่งเป็นสารมาตรฐานเท่ากับ 15.906±0.375, 15.823±0.694 และ 15.254±0.896 mg acarbose 
equivalent/g tea ตามลำดับ และจากการสำรวจความพึงพอใจของเกนไมฉะด้านสี กลิ่น รสชาติ ความรู้สึกหลังการดื่ม และ
ความชอบโดยรวม กับอาสาสมัครที่มีช่วงอายแุตกต่างกัน 200 คน พบว่าอาสาสมัครในช่วงอายุ 40 – 49 ปี มีความพึงพอใจต่อเกน
ไมฉะจากข้าวหอมมือลอแดงมากที่สุด และเกณฑ์การประเมินด้านกลิ่นได้รับความพึงพอมากที่สุด  
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Antioxidative and antidiabetic properties of Genmaicha from Southern  
rice varieties 

 
Weeraya Khummueng1* Tanyarath Utaipan2 Somrak Panphon3 

 
Abstract 

Thailand’s three Southern border provinces have numbers of local rice varieties such as Hawm Gra 
Dang Ngah rice (a), Hawm Merlor Daeng rice (b) and Hawm Merlor Khao rice (c), etc. They are resistant to diseases, 
pests and can also adapt to the environment of the area. In order to preserve and increases the value of these 
local rice, therefore the production of genmaicha (green tea with roasted rice, (G)) which has a pleasant aroma 
and good for health benefits was evaluated in this study. Additionally, experiments for investigate of antioxidant 
and antidiabetic activities of genmaicha were carried out. The antioxidant activity was determined by DPPH, 
ABTS, FRAP assay. In DPPH assay, Ga, Gb, and Gc was found in the range of 3.85±0.01, 3.84±0.04, and 3.83±0.05 
TEAC/g tea. While the ability in scavenge of ABTS•+ was found in the range of 53 .74±0 .40 , 44 .51±1 .46 , and 
40 .45±1 .18  TEAC/g tea. In FRAP assay result was found 0 .45±0 .04 , 0 .32±0 .07 , and 0 .35±0 .04  mM Fe2+ 
equivalent/g tea, respectively. Meanwhile, the inhibition of  Glucosidase which represent antidiabetic 
properties of genmaicha compare to Acarbose® standard has the result for Ga, Gb, and Gc in the range of 
15.91±0.38, 15.82±0.69, and 15.25±0.90 mg acarbose equivalent/g tea respectively. In satisfaction survey (color, 
smell, taste, after tasted and overall liking) of genmaicha with 200 volunteers at different ages was carried out. 
The result showed that volunteers in 40– 49  age range has the highest appreciated to genmaicha and the 
evaluation variable that received the most appreciated score is the smell. 
 
Keywords: Genmaicha, Local rice, Antioxidant, Antidiabetic 
 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเบาหวานของเกนไมฉะจากข้าวที่เพาะปลูกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

วีรยา คุ้มเมือง1* ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์2 สมรักษ์ พันธ์ผล3  
 

บทคัดย่อ 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นข้าวหอมกระดังงา (a) ข้าว

หอมมือลอแดง (b) และข้าวหอมมือลอขาว (c) เป็นต้น ข้าวเหล่านี้มีความทนทานต่อโรค ศัตรูพืช และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้ จึงได้นำมาแปรรูปเป็น
เกนไมฉะซึ่งเป็นชาเขียวผสมกับข้าวคั่ว (G) ที่มีจุดเด่นคือมีกลิ่นหอมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และทดสอบสมบัติของเกนไมฉะที่
ผลิตขึ้น ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธ ีDPPH, ABTS และ FRAP assay และฤทธิ์ต้านเบาหวาน จากการทดลองพบว่า Ga, Gb, 
และ Gc มีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับ 3.849±0.004, 3.842±0.038, และ 3.830±0.050 TEAC/g tea และพบ
ฤทธิ์ในการกำจัด ABTS•+ ของ Ga Gb และ Gc มีค่าเท่ากับ 53.743±0.403, 44.513±1.462 และ 40.447±1.178 TEAC/g tea 
และมีค่า FRAP value เท่ากับ 0.448±0.036, 0.317±0.069 และ 0.347±0.040 mM Fe2+equivalent/g tea ตามลำดับ โดยมี
ความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ต้านเบาหวาน ของ Ga, Gb, และ Gc เมื่อ
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การประยุกต์ใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนสำหรับการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยเทคนิคโวลเทมเมทรี  
สุดารัตน์ พิทักษ์รัตน์1 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์2 และศศิธร มัน่เจริญ3* 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ได้เสนอการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกด้วยขั้วไฟฟ้ากราฟีนชนิดพิมพ์สกรีนและตรวจวัดด้วยเทคนิคไซคลิก -  
โวลเทมเมทรี ซึ่งได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ ได้แก่ ชนิดของข้ัวไฟฟ้า พีเอชของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และ
อัตราการสแกน อีกท้ังยังศึกษาสารรบกวนที่อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์และกระบวนการที่เกิดข้ึนสำหรับการตรวจวัดกรดซาลิไซ
ลิกด้วยข้ัวไฟฟ้าท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียังศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง ขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัด (LOD) ขีดจำกัดต่ำสุดใน
การวิเคราะห์ปริมาณ (LOQ) ค่าความเที่ยงในการวิเคราะห์ รายงานในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) และร้อยละการ
ได้กลับคืน (%recovery) จากการศึกษาพบว่า มีช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ระหว่าง 0.05-2.00 มิลลิโมลาร์ (y = 23.028x + 
2.1591; r² = 0.9984) และ 2.00-10.00 มิลลิโมลาร์ (y = 5.7981x + 34.198; r² = 0.9921) ขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัด 
เท่ากับ 0.03 มิลลิโมลาร์ ขีดจำกัดต่ำสุดในการวิเคราะห์ปริมาณ เท่ากับ 0.09 มิลลิโมลาร์ ความเที่ยงในการวิเคราะห์ เท่ากับ 
2.97% (ร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์; n=6) และมีค่าร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วงร้อยละ 96.9-109 ตามลำดับ 
และเมื่อนำวิธีที่พัฒนาข้ึนน้ีไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกในตัวอย่างจริง พบว่าให้ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ 
คำสำคัญ: กรดซาลิไซลิก ข้ัวไฟฟ้ากราฟีน ข้ัวไฟฟ้าชนิดพิมพ์สกรีน 
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Application of graphene screen printed electrode for determination of salicylic acid 
detected by voltametric technique  

Sudarut Pitakrut1 Chanpen Karuwan2 and Sasithorn Muncharoen3* 
 

Abstract 
 Salicylic acid (SA) analysis using graphene screen printed electrode detected by cyclic voltammetry 
was studied in this work. In addition, the factors affecting on SA analysis such as types of material electrode, 
electrolyte pH, scan rate and interference including behavior of the electrode were investigated. Moreover, 
linear range, limit of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ) and method precision (reporting in the term 
of relative standard deviation) were also examined. As the obtain results, the two linearity ranges in the 
ranges of 0.05-2.00 mM (y = 23.028x + 2.1591; r2 = 0.9984) and 2.00-10.00 mM (y = 5.7981x + 34.198; 
r2=0.9921) were observed. LOD and LOQ were 0.03 mM and 0.09 mM, respectively. The precision of the 
method reporting in the term of relative standard deviation was 2.97% (n = 6). The recovery percentage 
gave in the range of 96.9-109. Finally, the proposed method was applied for SA analysis in the real samples. 
It demonstrated the satisfactorily results. 
Keyword: Salicylic acid, Graphene electrode, Screen printed electrode 
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และเมื่อนำวิธีที่พัฒนาข้ึนน้ีไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กรดซาลิไซลิกในตัวอย่างจริง พบว่าให้ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ 
คำสำคัญ: กรดซาลิไซลิก ข้ัวไฟฟ้ากราฟีน ข้ัวไฟฟ้าชนิดพิมพ์สกรีน 
 
1นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131 
2ดร., ห้องปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์ และ MEMS ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ปทุมธานี 12120  
3ผศ. ดร., ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131 
1Graduate Student, M.S., Chemistry, Faculty of science, Burapha University, Chonburi, 20131, Thailand 
2Dr., Nanoelectronics and MEMS laboratory, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), 
112 Paholyothin Rd., Klong 1, Klong Luang, Pathumthani, 12120, Thailand 

3Asist. Prof. Dr., Chemistry, Faculty of science, Burapha University, Chonburi, 20131, Thailand 

*Corresponding author: Tel.: 081-9493166. E-mail address: muncharoen@buu.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

386

การคัดกรองศักยภาพของสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรต่อการยับยั้งการทำงาน 
ของสามโปรตีนเป้าหมายของโรคโควิด 19: เอนไซม์โปรติเอส สไปก์โปรตีน และโปรตีนเอ็นเอสพี 15  

พนิตา ก้งซุ่น1* วันสิริ อินทร์นอก2 และ ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล3 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนายาต้าน
ไวรัสจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนเพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คัดกรองหา
สารออกฤทธิ์จากสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ที่มีศักยภาพต่อการยับยั้งสไปก์โปรตีน เอนไซม์โปรติเอส และ โปรตีนเอ็นเอสพี15 
ของไวรัสโควิด 19 ด้วยเทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง เปรียบเทียบกับยาที่มีอยู่ในท้องตลาด จากผลการคำนวณพบบว่าสารออก
ฤทธิจ์ากฟ้าทะลายโจรมีพลังงานการยึดจับกับเอนไซม์โปรติเอสมากกว่าโปรตีนเอ็นเอสพี 15 และสไปก์โปรตีน โดยสารที่ให้ค่า
พลังงานสูงสุดคือสาร S7,8-dimethoxy flavone-5-D-glucopyranosyloxy flavone และ Stigmasterol มีพลังงานการยึด
จับเท่ากับ -11.65 และ -11.33 kcal/mol ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการคำนวณนี้สามารถ ช่วยลดเวลาและงบประมาณใน
การทดลองในห้องปฏิบัติการ รวมถึงใช้เป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชอันจะนำไปสู่การควบคมุและ
ป้องกันไวรัสโควิด 19 ได้ 

 
คำสำคัญ : โควิด19 โมเลกุลาด็อกกิ้ง    สมุนไพรไทย   เอนไซม์โปรติเอส   สไปก์โปรตีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1* รศ.ดร., สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210  
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In Silico Screening of Potential Inhibitor from Andrographis paniculate Constituents 
Against Three Targets of SARS-CoV-2: Main  Protease, Spike Protein and Nsp15  

Panita Kongsune1*, Wansiri Innok2 and Thanyada Rungrotmongkol3  
Abstract 

The current pandemic of COVID-19 is caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2), which has increased the morbidity and mortality rate throughout the world. World Health 
Organization has declared this COVID-19 outbreak as health emergency throughout the world. At this time, 
there is no proven drug against SARS-CoV-2. So, this study aimed to screen 91 Andrographis paniculate 
against three targets of SARS-CoV-2: main protease, spike protein and nsp15 by molecular docking. The 
calculation result revealed that mostly bioactive compounds from Andrographis paniculate are good 
binding affinity with the main   protease than that of Nsp15 and spike protein. The top six compounds and 
their interactions with the active site were visualized. Among them, S7,8-dimethoxy flavone-5-D-
glucopyranosyloxy flavone and Stigmasterol compounds from Andrographis paniculate had a superior 
binding affinity of -11.65 and -11.33 kcal/mol toward main   protease. A detailed understanding of ligand-
protein interaction could be helpful in further drug design and development for Covid19 treatment. 

 
Keywords : Covid 19; Molecular docking; Thai herbs; MPro; Spike protein 
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ปริมาณฟนอลิกรวม ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และฤทธิ์ยบัยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสารสกัดใบชะมวง 

ปริชาติ  เทพทอง1* และ ณัชเรศ หนูนุม2 

บทคัดยอ 

ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) เปนไมยืนตนขนาดกลาง มีกลิ ่นหอม สวนผล ดอก และ ใบ สามารถนำมา

รับประทานได  สารองคประกอบที่สำคัญในชะมวง ไดแก  สารกลุมแซนโทน เดพซิโดนฟลอโรกลูซินอล เทอพีนอยด สเตอ

รอยด และ ฟลาโวนอยด เปนตน ซึ่งสารเหลานี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย เชน ฤทธิ์ตานการเกิดออกซิเดชัน ลดความดัน

โลหิต ตานการอักเสบ และตานการบีบเกร็งของกลามเนื้อ เปนตน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปริมาณฟนอลิกรวม ฤทธ์ิ

ตานออกซิเดชัน และฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ของสวนสกัดหยาบและสวนสกัดยอยใบชะมวง โดยนำสารสกัดหยาบเอทา

นอลของใบแหงชะมวงมาแยกเปนสวนยอยดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบรวดเร็ว ไดสวนยอยจำนวน 8 สวน (A-H) ผล

การศึกษาพบวาสารสกัดหยาบมีปรมิาณฟนอลิกรวม (238.60 ± 5.02 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอ 1 กรัม สารสกัด) ใน

ปริมาณที่สูงกวาสวนสกัดยอย โดยสวนยอย G มีปริมาณฟนอลิก (236.52 ± 4.18 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคตอ 1 กรัม 

สารสกัด) สูงใกลเคียงกับสารสกัดหยาบ การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS พบวาสวนสกัดยอย G 

แสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH (IC50 20.09 ± 2.46  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) และ ABTS (IC50 9.66 ± 1.54  ไมโครกรัม

ตอมิลลิลิตร) ไดในระดับคอนขางดี ใกลคียงกับสารสกัดหยาบใบชะมวง (IC50 20.04 ± 2.33  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และ 8.57 

± 1.28  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลำดับ) สำหรับฤทธ์ิตานเอนไซมไทโรซิเนส สารสกัดหยาบก็แสดงฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโร

ซิเนส (IC50 53.94 ± 3.06  ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ไดดีกวาสารสกัดยอยอีกดวย ผลจากการศึกษาบงชี้วา สารสกัดหยาบใบ

ชะมวงแสดงฤทธิ์ตานออกซิเดชันและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดดี สามารถนำสารสกัดหยาบไปประยุกตใชประโยชนในดาน

อาหาร หรือผลิตภัณฑเครื่องสำอางไดโดยไมตองผานการแยกเปนสวนยอย  

คำสำคัญ : ชะมวง ใบ ตานออกซิเดชัน ยับยั้งไทโรซิเนส ฟนอลิกรวม 
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2 นิสิตปริญญาตร,ี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
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Total phenolic content, antioxidant and anti-tyrosinase activities of  

Garcinia cowa leaves extract 

Parichat Thepthong1* and Natcharet Nunum 2     

Abstract 

Garcinia cowa Roxb., commonly known as Chamuang in Thai, is a medium-sized perennial plant 

with an aromatic scent. The fruit, flowers, and leaves are edible. The important constituents in G. cowa are 

xanthones, depsidone phloroglucinols, terpenoids, steroids, and flavonoids. These substances have various 

biological activities such as anti-oxidation activity, lower blood pressure, anti-inflammatory, and resist muscle 

contraction. The aims of this study were to investigate the total phenolic content, antioxidant and anti-

tyrosinase activities of G. cowa leaves extract and their fractions. The ethanol extract of dried leaves was 

subjected to quick column chromatography to afford eight fractions (A-H). The results showed that the crude 

extract had a higher total phenolic content (238.6 ± 5.02 mg GAE/g extract) than the fractions. Fraction G 

showed high phenolic content (236.52 ± 4.18 mg GAE/g extract) similar to that of crude extract. The radical 

scavenging activity was determined by DPPH and ABTS assays. Fraction G displayed a good scavenging activity 

against DPPH and ABTS radicals with IC50 of 20.09 ± 2.46 µg/mL and 9.66 ± 1.54 µg/mL, respectively, closely 

similar to the crude extract (IC50 20.04 ± 2.33 µg/mL and 8.57 ± 1.28 µg/mL, respectively). For anti-tyrosinase 

activity, the extract also showed higher activity (IC50 53.94 ± 3.06 µg/mL) than fractions. The results of the 

study indicate that G. cowa leaves extract showed good antioxidant and anti-tyrosinase activity. The extract 

can be used for applications in food or cosmetic products without having to be separated into fractions. 

Keywords: Garcinia cowa, Leaves, Antioxidant, Anti-tyrosinase, Total phenolic  
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ประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านทางจาก 

ทัณฑิกา เจริญลาภ1  นิรมล จันทรชาต2ิ*   

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพของถ่านจากเศษเหลือท้ิงทางจาก โดยเริ่ม
จากการพัฒนาเศษเหลือทิ้งทางจากเป็นไบโอชาร์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นตัวดูดซับ และ
ศึกษาลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของไบโอชาร์จากทางจาก พบว่า ปริมาณความช้ืน ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และ
ค่าคาร์บอนคงตัว มีค่าร้อยละ 4.99 ± 0.60  21.80 ± 5.39  10.09 ± 1.08  และ 63.88% ตามล าดับ ค่า pH ของไบโอชาร์มี
ค่าเท่ากับ 7.34 ± 0.21 และพื้นผิวของตัวดูดซับมีค่าเท่ากับ 8.36 ตารางเมตรต่อกรัม จากนั้น ศึกษาประสิทธิภาพการก าจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพของไบโอชาร์จากทางจากท่ีผ่านการข้ึนรูปเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 1.0 
และ 1.5 เซนติเมตร ปริมาณ 5 กรัม ความเข้มข้นเริ่มต้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลด์ 1000 ppm อัตราการไหลของก๊าซชีวภาพท่ี 
0.5 ลิตรต่อนาที โดยท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพก่อนและหลังการดูดซับ ด้วยเครื่อง gas chromatography 
พบว่า ตัวดูดซับไบโอชาร์จากทางจากที่ขนาดผ่านศูนย์กลาง 0.5 1.0 และ 1.5 เซนติเมตร มีค่า Breakthrough capacity 
เท่ากับ เท่ากับ 180  83.7 และ 82.8 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล าดับ ตัวดูดซับขนาดเล็กมีพื้นที่ผิวในการดูดซับสูง จึงมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับสูง  
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Efficient Removal of Hydrogen Sulfide in Biogas using Nypa fruticans Wurmb. biochar 
as an adsorbent 

Tantika Charoenlap1 and Niramol Juntarachat2*  

Abstract 
 In this work, the removal efficiency of hydrogen sulfide from biogas using nipa palm fronds waste 
as an adsorbent was studied. Firstly, nipa palm fronds biochar was produced though pyrolysis process. 
Physical and chemical properties of biochar was determined. Moisture content, volatile matter content, ash 
content, and fixed carbon were found to be 4.99 ± 0.60 21.80 ± 5.39 10.09 ± 1.08 and 63.88%, respectively. 
The pH value of biochar was 7.34 ± 0.21 and the surface area of the nipa palm fronds biochar was 8.36 
m2/g. Secondly, the H2S removal efficiency of nipa palm fronds biochar adsorbent was studied at different 
pellet sizes: 0.50 cm1.00 cm and 1.50 cm with an initial concentration of H2S of 1000 ppm, adsorbent mass 
of 5 gram and biogas flow rate of 0.5 L/min. The composition of biogas before and after the adsorption 
process was analyzed by a mobile gas chromatography. The breakthrough capacity of adsorbent of diameter 
of 0 . 5  1 . 0  and 1.5 cm was estimated to be 180, 83.7 and 82.8 mg/g, respectively. A small pellet size 
increases surface area of adsorbent, allowing the increase of the adsorption capacity.  
 

Keywords : Adsorption efficiency, Biogas, Hydrogen Sulfide, Biochar, Nipa palm fronds 
 

ประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยถ่านทางจาก 

ทัณฑิกา เจริญลาภ1  นิรมล จันทรชาต2ิ*   

บทคัดย่อ 
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EPOXIDIZED NATURAL RUBBER WOUND DRESSING 

Sorawit Petkam1 Seppo Karrila2* Skulrat Pichaiyut3 and Sopa Chewchanwuttiwong4 

Abstract 
 This research aimed to study the possibility of rubber film wound dressing in the form of a rubber gel 
solution, by found that epoxidized natural rubber (ENR) dissolved in ethyl acetate had an appropriate proportion 
at 1g to 14mL. In addition, the antibiotic chloramphenicol was added to the gel solution in order to secure 
sterile function. Disk diffusion technique was used to determine the antimicrobial activity against 
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) bacterium. The results showed that including antibiotic at 0.125% (w/v) 
concentration gave a 21 mm inhibition zone close to the 22 mm of antibiotic chloramphenicol (positive control), 
indicating that the rubber film exhibited good drug-release properties. Other essential properties of the rubber 
film were also determined, such as forming delay of about 15-30 seconds, and swelling ratio of about 60%. In 
addition, the rubber film did not cause accumulation of moisture, because light microscopy showed no porosity, 
affecting oxygen permeability. In addition, the results of structural analysis revealed that epoxidized natural 
rubber is highly compatible with the antibiotic chloramphenicol. 
 
Keywords: Wound dressing, Epoxidized natural rubber, Disk diffusion, Forming delay, Swelling ratio, Morphology 
 

แผ่นปิดแผลจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 

สรวิศ เพ็ชรข ำ1 Seppo Karrila2* สกุลรตัน์ พิชัยยุทธ์3 และโสภำ เชี่ยวชำญวุฒิวงศ์4  

บทคัดย่อ 

 แผ่นปิดแผลจำกวัสดุยำงธรรมชำติที่อยู่ในรูปของสำรละลำยเจลยำง โดยพบว่ำกำรละลำยของยำงธรรมชำติอิพอกไซด์ 
(ENR) ในเอทิลอะซิเตต มีอัตรำส่วนท่ีเหมำะสมคือ 1 กรัม ต่อ 14 มิลลิลิตร นอกจำกน้ีกำรเติมยำปฏิชีวนะ chloramphenicol ลง
ในสำรละลำยดังกล่ำวเมื่อท ำกำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนเชื้อ Staphylococcus aureus (ATCC 25923) ด้วยเทคนิค  Disk diffusion 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ สำรละลำยยำงท่ีมียำปฏิชีวนะที่ควำมเข้มข้น 0.125% (w/v) สำมำรถยับยั้งเชื้อได้ดี โดยมีขอบเขตกำรยับยั้งเช้ือ 
21 มิลลิเมตร ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวควบคุมเชิงบวก (positive control) คือ ยำปฏิชีวนะ chloramphenicol ที่ 22 มิลลิเมตร แสดง
ว่ำ แผ่นปิดแผลจำกยำงธรรมชำติอิพอกไซด์มีควำมสำมำรถในกำรปลดปล่อยยำที่ดี กำรศึกษำสมบัติของสำรละลำยเจลยำงพบว่ำ 
ระยะเวลำในกำรขึ้นรูปจำกเจลเป็นแผ่นฟิล์ม ใช้เวลำ 15 - 30 วินำที อัตรำกำรบวมตัว 60% โดยรูปร่ำงของแผ่นฟิล์มไม่เสียหำย 
ส่งผลให้ไม่เกิดควำมอับช้ืนระหว่ำงผิวสัมผัสของแผ่นฟิล์มกับวัตถุ ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของแผ่นฟิล์มจำกกล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสงไม่พบรูพรุนส่งผลต่อกำรถ่ำยเทของอำกำศ นอกจำกนี้ผลกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงพบว่ำ ยำงธรรมชำติอิพอกไซด์สำมำรถเข้ำ
กันได้ดีกับยำปฏิชีวนะ chloramphenicol 

ค าส าคัญ :  แผ่นปิดแผล ยำงธรรมชำติอิพอกไซด์ ทดสอบระยะเวลำขึ้นรูป กำรทดสอบกำรบวมตัว สัณฐำนวิทยำ และ เทคนิค 
Disk diffusion 
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ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารที่ผลิตจากราเอนโดไฟท์ sal3 ที่แยกได้จากใบจอกหูหน ู
Antioxidant Activity Produced by sal3., an Endophytic Fungus Isolated from Salvinia 

cucullata, Roxb. Ex Bory Leaves 
 

วรรณฤดี หิรัญรัตน์1* อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์2 และ พฤทฐิภร ศุภพล3   
Wanrudee Hiranrat1*, Asadhawut Hiranrat2 and Preuttiporn Supaphon3  

 
 

บทคัดย่อ 
sydoxanthone A (1) และ 13-O-acetylsydowinin B (2) แยกได้จากสารสกัดหยาบเมทานอลของราเอนโดไฟท์ 

sal3 ที่แยกได้จากใบจอกหูหนูด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โดยใช้ตัวท าละลายผสมระหว่างน ้าและเมทานอล 
โครงสร้างของสารที่แยกได้ยืนยันด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารที่แยกได้ถูกทดสอบด้วยวิธี DPPH 
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ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในระดับปานกลาง ด้วยค่า 50% Inhibitory Concentration (IC50) เท่ากับ 39.74 และ 45.28 g/mL 
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การวิเคราะห์ตะกั่วด้วยเทคนิคทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์ 
อภิญญา นวคณุ1,2* และรุจริา  รถา1 

 
บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ ได้เสนอวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ์ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว โดยตะกั่วในตัวอย่าง
น ้าท าปฏิกิริยากับไดไธโซนเกิดเปน็สารเชิงซ้อนสีชมพูของตะกั่วไดไธโซเนต และท าการสกัดสารเชิงซ้อนตะกั่วไดไธโซเนตสู่ช้ัน
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ไปใช้ในการหาตะกั่วในน ้าผิวดินและน ้าทะเล 
 
ค าส าคัญ : สเปกโทรโฟโตเมทรีเชิงอนุพันธ์ ตะกั่ว  ไดไธโซน 
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Antioxidant Activity Produced by sal3., an Endophytic Fungus Isolated from Salvinia 

cucullata, Roxb. Ex Bory Leaves 
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Wanrudee Hiranrat1*, Asadhawut Hiranrat2 and Preuttiporn Supaphon3  

 
 

บทคัดย่อ 
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Determination of Lead by Derivative Spectrophotometry 
Apinya Navakhun1,2* and Rujira Ratha1 

 
Abstract 

In this research, the derivative spectrophotometry method was proposed for the determination of 
Lead. Lead in aqueous sample react with dithizone to form pink color of Lead-Dithizonate complex. The 
Lead-Dithizonate complex was extracted to dichloromethane phase by liquid liquid extraction. The UV-
visible absorption of the Lead-Dithizonate complex was monitored in the range of 400-700 nm. Moreover, 
4 types of derivative spectrophotometry methods including zero order derivative after correction and before 
correction, first order derivative and second order derivative were studied. The Comparison of the reliability 
of the derivative methods such as the linearity, limit of detection, limit of quantification, precision and 
accuracy were evaluated.  In addition, the proposed method was applied for determination of lead in 
surface water and seawater.  
 
 
Keywords : Derivative Spectrophotometry, Lead, Dithizone 
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ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน สำหรับขั้วแคโทด
ภายในเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด 

กันทรากร สุวรรณรักษา1, จักรพงศ์ ไชยบุรี2* 

บทคัดย่อ 

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากโลหะซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอน (Ag-MnOy/NiOz@C) เพื่อ
ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแคโทดภายในเซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลแบบไม่มีเมมเบรนจากน้ำตาลโตนด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็น
เซลล์เชื้อเพลิงที่ไม่มีเมมเบรนแบบกึ่งซึมผ่านซึ่งมีผลลัพธ์ในต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง โดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี
เพื่ออธิบายปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้มีการใช้น้ำตาลโตนดจากพืชท้องถิ่นซึ่งสามารถไฮโดรไลซ์เป็น
น้ำตาลรีดิวซ์ได้ โดยพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเตรียมความเข้มข้นของน้ำตาลรีดิวซ์ที่ 0.1 โมลาร์ ตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-
MnOy/NiOz@C แสดงปฏิกิริยารีดักชันท่ีดีในช่วงความต่างศักย์ 0 - (-0.5) V ให้ค่าความหนาแน่นกระแสรีดักชันสูงสุด เท่ากับ 
-0.29 mA·cm-2 ที่ -0.24 V โดยแสดงอยู่ในรูปของ AgO- ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการดูดซับอิเล็กตรอน ยิ่งไปกว่านั้นภาพถ่ายไมโคร 
กราฟของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผ่านการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าอนุภาคทรงกลม กระจาย
ตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ นอกจากนี้การหาปริมาณธาตุในตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเทคนิคสเปกโทรสโคปีแบบกระจายพลังงานของ
รังสีเอกซ์ แสดงปริมาณธาตุน้อยกว่าปริมาณธาตุจากการคำนวณทางทฤษฎี โดยมีเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ ตัวเร่งปฏิกิริยามี
การกระจายตัวของธาตุโลหะซิลเวอร์-แมงกานีสบนวัสดุรองรับนิกเกิลคาร์บอนท่ีไม่ดีนัก 

คำสำคัญ : น้ำตาลรีดิวซ์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ขั้วแคโทด ปฏิกิริยารีดักชัน เซลล์เชื้อเพลิงแอลคาไลน์ 
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การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพ 
ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง เพื่อกักเก็บด้วยอนุภาคไลโปโซม 

          
วัชราภรณ์ ทาหาร1* จันทรา เเซ่ยา่ง2 สิทธิพงษ์ ค ามูลเมือง2 พันธิภา ค าอินต๊ะ2 นพสิน กันทะวงศ์2 นุชนก มณีรตัน์2  

และสุวจันีย์ สิทธิเดช2  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดเปลอืกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาเป็นเวชส าอาง โดยใช้เปลือก
กล้วยหอมทอง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะดิบ ห่าม และสุก น ามาสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตในตัวท าละลาย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล 
วิเคราะห์ปริมาณฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ปริมาณฟีนอลิก และปริมาณ ฟลาโวนอย์
รวมมากที่สุดเท่ากับ  243.00±0.39 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 1 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 920.31±0.00 มิลลิกรัมสมมูล
ของเควอซิทินต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระทีสู่งเมื่อวิเคราะห์ด้วย
วิธี DPPH radical scavenging activity แสดงค่า IC50 เท่ากับ 6.12±0.31 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ
มาตรฐาน โทรอกซ์ (308.82±6.05 มิลลิกรัมสมมูลของโทรอกซ์ต่อ 1 กรัมน้ าหนักแห้ง) นอกจากนี้ทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโร
ซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ค่า IC50 เท่ากับ 1.47±0.33 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และท าการกักเก็บสารสกัดเปลือก
กล้วยหอมทองดิบด้วยอนุภาคไลโปโซมด้วยเครื่อง เครื่องปั่นผสมความเร็วสูง โดยใช้ปริมาณสารสกัด 0.25 ร้อยละโดยน้ าหนัก ให้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Z-Average) เท่ากับ 149.3±3.9 นาโนเมตร ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้า (Zeta-potential) -42.5±0.45 
มิลลิโวลต์ และดัชนีการกระจายตัว (Polydispersity index, PDI) 0.297±0.022 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บพบว่าไลโปโซม
สามารถกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบได้เท่ากับร้อยละ 72.50±1.26 
 
ค าส าคัญ: สารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านไทโรซิเนส ไลโปโซม เปลือกกล้วย    
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Performance of Silver-Manganese Catalysts on Nickel-Carbon Support for Cathode 
Electrodes Inside Alkaline Membraneless Fuel Cell from Palm Sugar 

Kantrakorn Suwanraksa1, and Chakkrapong Chaiburi2* 

Abstract 
The synthesis of silver-manganese electrocatalyst doped on nickel oxide-carbon support (Ag-

MnOy/NiOz@C) for cathode catalysts inside alkaline membraneless fuel cell from palm sugar is aimed to 
develop a fuel cell model without a semi-permeable membrane for achieving results with lower operation 
costs. Cyclic voltammetry is used to describe the electrochemical reaction of the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst. 
In addition, palm sugar from local plants can be hydrolyzed to reducing sugar. The optimal condition is 
found when preparing a reducing sugar concentration of 0.1 M and testing with the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst 
which shows a good reduction reaction in the potential difference range of 0 - (-0.5) V which gives the 
maximum reduction current density that equal to -0.29 mA·cm-2 at -0.24 V exhibited in the form of an AgO- 
electron adsorption reaction. Moreover, a micrograph of the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst from scanning 
electron microscopy testing found an irregularly randomly dispersed spherical shape of particles. 
Furthermore, elemental quantification in catalysts by X-ray energy diffusion spectroscopy showed the trace 
element content which was significantly less than the elemental content from theoretical calculation. One 
possible reason is that of the Ag-MnOy/NiOz@C catalyst had a poor distribution of silver-manganese 
elements on the nickel-carbon support material.  

Keywords : Reducing sugar, Catalyst, Cathode electrode, Reduction reaction, Alkaline Fuel Cells 
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การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพ 
ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง เพื่อกักเก็บด้วยอนุภาคไลโปโซม 

          
วัชราภรณ์ ทาหาร1* จันทรา เเซ่ยา่ง2 สิทธิพงษ์ ค ามูลเมือง2 พันธิภา ค าอินต๊ะ2 นพสิน กันทะวงศ์2 นุชนก มณีรตัน์2  

และสุวจันีย์ สิทธิเดช2  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมไลโปโซมกักเก็บสารสกัดเปลอืกกล้วยหอมทองเพื่อพัฒนาเป็นเวชส าอาง โดยใช้เปลือก
กล้วยหอมทอง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะดิบ ห่าม และสุก น ามาสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตในตัวท าละลาย 70 เปอร์เซ็นต์เอทานอล 
วิเคราะห์ปริมาณฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ปริมาณฟีนอลิก และปริมาณ ฟลาโวนอย์
รวมมากที่สุดเท่ากับ  243.00±0.39 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 1 กรัมน้ าหนักแห้ง และ 920.31±0.00 มิลลิกรัมสมมูล
ของเควอซิทินต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระทีสู่งเมื่อวิเคราะห์ด้วย
วิธี DPPH radical scavenging activity แสดงค่า IC50 เท่ากับ 6.12±0.31 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ
มาตรฐาน โทรอกซ์ (308.82±6.05 มิลลิกรัมสมมูลของโทรอกซ์ต่อ 1 กรัมน้ าหนักแห้ง) นอกจากนี้ทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโร
ซิเนสของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบให้ค่า IC50 เท่ากับ 1.47±0.33 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และท าการกักเก็บสารสกัดเปลือก
กล้วยหอมทองดิบด้วยอนุภาคไลโปโซมด้วยเครื่อง เครื่องปั่นผสมความเร็วสูง โดยใช้ปริมาณสารสกัด 0.25 ร้อยละโดยน้ าหนัก ให้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Z-Average) เท่ากับ 149.3±3.9 นาโนเมตร ประจุบนผิวอนุภาคศักย์ซีต้า (Zeta-potential) -42.5±0.45 
มิลลิโวลต์ และดัชนีการกระจายตัว (Polydispersity index, PDI) 0.297±0.022 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการกักเก็บพบว่าไลโปโซม
สามารถกักเก็บสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองดิบได้เท่ากับร้อยละ 72.50±1.26 
 
ค าส าคัญ: สารฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านไทโรซิเนส ไลโปโซม เปลือกกล้วย    
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 Determination of Total Phenolic and Flavonoid Contents, Their antioxidant and 

         Antityrosinase Activities of Hom Thong Banana Peel Extracts for Liposome 
Encapsulation  

Watcharaporn Thaharn1 *  Jantra Saeyang2  Sittipong khummoonmuang2  Phantipa Khaminta2  Nopasin 
Kantawong2 Nutchanok Maneerat2 and Suwatjanee Sithidet2 
 

This study was aimed to prepare the liposome entrapped extract from Hom Thong banana peel extract 
for application in cosmetic products. The extracts of Hom Thong banana peel in three different ripening factors 
including unripe, semi-ripe and ripe stage were produced by soxhlet extraction using 70% ethanol. Total 
phenolic and flavonoid contents were assessed. The results illustrated that total phenolic and flavonoid 
contents of Hom Thong unripe banana peel extracts were 243.00±0.39 mg GA/ g dry weight and 920.30±0.00 
mg QE/100 g dry weight, respectively. Hom Thong unripe banana peel extract showed the highest antioxidant 
activity at IC50 value of 6.12±0.31  mg/L using DPPH free radical scavenging method. This extract was compared 
to positive control trolox (308.82±6.05 mg TE/ g dry weight). In addition, the inhibitory effect of Hom Thong 
unripe banana peel extract on tyrosinase activity showed the lowest IC50 values of 1.47±0.33 mg/mL. The Hom 
Thong unripe banana peel extract (0.25% w/w) was prepared liposome using high speed mixer homogenizer.The 
particle size of liposome (Z-Average) was 149.3±3.9 nm on the surface charge (Zeta-potential) -42.5±0.45 mV 
with Polydispersity index (PDI) 0.297±0.022. The entrapment efficiency of liposome loading Hom Thong unripe 
banana peel extract was found to be 72.50±1.26. 
 
Keyword: Phenolic and Flavonoid, Antioxidant, Antityrosinase, Liposome, Banana peel 
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Drying Kinetics of Phoenix dactylifera L. Species Bahi 
 

Marina Mani1* Habibah Hayeeama2  
 

Abstract 
 This study aimed determine the thin layer drying model for predicting the change in moisture ratio of  
Phoenix dactylifera L. during hot air drying. The drying temperatures were 50 60 70 and 80 ºC. The times 
required to reduce the moisture content of Phoenix dactylifera L. The times required to reduce the moisture 
content of Phoenix dactylifera L. from  254.87 ± 1.45 % dry basis to  47.65 ± 2.35 % dry basis   The thin 
layer drying model including the  Lewis model, Page model, Modified Page model, Henderson & Pobis model 
, Wang and singh model, Logarithmic model, Two Term model, Two Term exponential model, Modified 
Henderson & Pobis model, Midilli model, Approximation of diffusion model and Logistic model for use in 
determining the model to predict the moisture change ratio of  Phoenix dactylifera L. during drying with hot 
air at various temperatures and drying times. The results showed that the thin layer drying model of  
Approximation of diffusion was found to be the most stable prediction due to the highest coefficient of 
determination (R²) and the lowest least Chi-square (χ²) , root mean square error (RMSE) and the mean bias 
error (MBE) 
 
Keywords : Thin Layer Drying Model, Phoenix dactylifera L. 
 
 

จลนพลศาสตร์การอบแห้งอินทผลัมพนัธุบ์าฮ ี

มารีนา มะหน1ิ* ฮาบีบ๊ะ หะยีอามะ2  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแบบจำลองการอบแห้งชั้นบาง สำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนความชื้น

ของอินทผลัม โดยใช้อุณหภูมิ 50 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส   ทำการอบแห้งอินทผลัมจากความช้ืนประมาณ  254.87 ± 
1.45 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง จนเหลือความชื้นประมาณ 47.65 ± 2.35 เปอร์เซ็นต์มาตรฐานแห้ง จากนั้นนำมาเปรียบเทียบ

กับแบบจำลองการอบแห้งชั้นบางของ Lewis, Page, Modified Page, Henderson & Pobis, Wang and singh, Logarithmic 
,Two Term, Two Term exponential, Modified Henderson & Pobis, Midilli, Approximation of diffusion และ 
Logistic  พบว่าแบบจำลองการอบแห้งของ Approximation of diffusion สามารถทำนายลักษณะการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน

ความชื้นของอินทผลัมได้ดีท่ีสุด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2) มากท่ีสุด และค่าไคสแควร์ (𝜒𝜒²) ค่ารากท่ีสองของ

ความคลาดเคลื่อนเฉล่ีย (RMSE) และค่าความคลาดเคล่ือนเอนเอียงเฉลี่ย (MBE) น้อยท่ีสุด 
 

คำสำคัญ : แบบจำลองการอบแห้งชั้นบาง  อินทผลัม 
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คุณลักษณะของเทอรโมลูมิเนสเซนซของแรโทแพซท่ีฉายดวยรังสีแกมมา 
 

สิริพร อังกูรรัตน1* ธิดาพัฒน พลทิพย2 กนกกานต ฐิติภรณพันธ3 อภิเชษฐ มณีวงษ4  และสุมิตร จิรังนิมิตรสกุล5 

 

บทคัดยอ 
 โทแพซเปนแรที่มีสวนผสมของอะลูมิเนียมและฟลูออโรซิลิเกตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หลังฉายรังสีแกมมาจะเกิดการ

เปลงแสงเม่ือไดรับความรอนเรียกวาเทอรโมลูมิเนสเซนซ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของเทอรโมลูมิเนสเซนซ

และความสัมพันธระหวางความเขมของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซกับการตอบสนองตอปริมาณรังสีแกมมา โดยนําโทแพซไปฉาย

รังสีแกมมาจากแหลงกําเนิดรังสี Co-60 ดวยความแรงรังสี 100, 300 และ 500 เกรย ตามลําดับ โทแพซที่ผานการฉายรังสีจำนวน 

3 ตัวอยาง ตัดเปนสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด 3.7 × 3.7 มิลลิเมตร นํามาวิเคราะหดวยเครื่องอานสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซ โดยให

อัตราความรอน 2 องศาเซลเซียสตอวินาที อุณหภูมิสูงสุดที่ 600 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยพบวาสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของ

โทแพซที่ผานการฉายรังสีแกมมา แสดงใหเห็น 2 พีค ที่อุณหภูมิประมาณ 139 องศาเซลเซียส และ 222 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี

ลักษณะของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของโทแพซแตละตัวอยางมีลักษณะแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนผลจากรอยแตก ความซีดจาง 

และสารเจือปนในผลึกโทแพซ นอกจากน้ีพบวาความเขมของสัญญาณเทอรโมลูมิเนสเซนซของตัวอยางโทแพซที่ผานการฉายรังสี

แกมมาแปรผันตามปริมาณโดสรังสี 
 

คําสําคัญ : โทแพซ; การฉายรังสีแกมมา; เทอรโมลูมิเนสเซนซ  
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Thermoluminescence Characteristics of Gamma – Irradiated Topaz  

 
Siriporn Angkunrat Auisui1*, Tidaphat Phonthip2, Kanokkan Titipornpun3, Apichate Maneewong4 and Sumit 

Jirungnimitsakul5 

 

Abstract 
 Topaz is a naturally occurring aluminum fluorosilicate mineral. After irradiation to gamma rays, it is 

emitted when heated, known as thermoluminescence (TL). This work aimed to study the TL characteristics and 

correlation between the TL glow curves and dose-response. Topaz was irradiated with gamma rays from the 

Co-60 radiation source with doses of 100, 300 and 500 Gy, respectively. Three irradiated topaz samples were 

cut into square chips of dimensions of 3.7 × 3.7 mm. They were analyzed with a thermoluminescence reader 

by giving the heating rate of 2 °C/s at the maximum temperature of 600°C. The results found that the TL glow 

curves of gamma-irradiated topaz revealed 2  peaks at approximately 13 9 °C and 22 2 °C. However, the TL 

characteristics of each irradiated topaz sample were found in the difference that may be a result of fracture, 

fading, and impurities in topaz crystals. Moreover, the TL glow curves of the gamma-irradiated topaz samples 

were proportional to the dose-response. 
 

Keywords: Topaz, Gamma Irradiation, Thermoluminescence  
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ความลึกเชิงแสงของละอองลอยที่ได้จากการวัดในหนึ่งป ีณ สถานทีห่นึ่งในกรุงเทพมหานคร 

จักรี ใบมะหาด1  ปนัทชา อนุสาสนนันท์2 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับความลึกเชิงแสงของละอองลอย (AOD) ท่ีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร โดยท าการวัดใน
เวลากลางวัน (09.00-16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ตลอดปี 2020 ณ บริเวณเขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องวัด
แสงอาทิตย์แบบใช้มือถือ ได้ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มตามฤดูกาลของ AOD มีค่าสูงสุดเฉลี่ยต่อเดือนที่ 0.98 ซึ่งเกิดขึ้น
ในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) ค่าต่ าสุดเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) และยังพบว่า AOD เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ในช่วงวันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงและลดลงเล็กน้อยในช่วงเย็น และยังพบอีกว่า AOD มีแนวโน้มที่จะมีค่าสูงในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์มากกว่าวันธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายเนื่องจากอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่างของปริมาณ
การจราจรระหว่างวันท างานและวันที่ไม่ท างานในพื้นที่กรุงเทพหานคร โดยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอิทธิพลของผลกระทบจาก
เง่ือนไขทางอุตุนิยมวิทยาก็มีส่วนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้ยังคงเป็นสมมติฐานเบื้องต้น นอกจากนี้เมื่อเทียบกับเมือง
อื่น ๆ พบว่ากรุงเทพมหานครมีค่า AOD โดยเฉลี่ยสูงกว่า จ.อุบลราชธานี จ.นครปฐม และ จ.สงขลา และมีค่าใกล้เคียงกับ จ.
เชียงใหม่ และยังเห็นได้ชัดว่า AOD ในกรุงเทพมหานครช่วงเช้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เช่นเดียวกับในช่วงบ่าย นี่
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่มุมของอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูแล้งทั่วกรุงเทพฯส่งผลให้มีการระบายอากาศในชั้น
บรรยากาศได้ไม่ดีเท่าในฤดูฝนที่ลมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยมีก าลังแรง บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนที่ได้ดีของ
ละอองลอยจากใจกลางกรุงเทพฯ สมมติฐานนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบเพิ่มเติมโดยละเอียดเช่นเดียวกับสมมติฐานก่อนหน้านี้ 

ค าส าคัญ : ความลึกเชิงแสงของละอองลอย, ละอองลอย 
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Aerosol optical depth observed in one year at a site in Bangkok 

Chakri Baimahad       Panatcha Anusassananan   

Abstract 

This study deals with aerosol optical depth (AOD) at wavelength 500 nm measured in the 
daytime (09.00-16.00 local time) during a year 2020 at a general urban site in Bangkok using a handheld 
sunphotometer.  Results show a marked seasonal trend in AOD with the monthly average maximum of 
0.98. These occur in the dry season (November-April). Minimum values for a site were recorded during the 
wet season (May-October). It was found that AOD (in terms of average) slightly changes from morning to 
early afternoon but decreases in late afternoon. AOD tends to be larger over weekends than weekdays, 
especially in the afternoon due possibly to a shift or contrast of traffic loads between working days and 
non-working days in the area, assuming the influence of meteorological effects from the type of day being 
not strong. Nevertheless, this hypothesis is still preliminary. In addition, when compared to other cities, it 
was found that Bangkok had a higher average AOD than Ubon Ratchathani. Nakhon Pathom and Songkhla 
provinces and has a similar value to Chiang Mai. Morning AOD apparently shows an increasing trend over 
time, so does afternoon AOD. This is interesting in view of meteorology because the synoptic conditions 
in dry season over Bangkok generally result in less atmospheric ventilation (due to subsidence inversion) 
than in wet season when southerly winds from the Gulf of Thailand prevail, suggesting a possibility of 
aerosol transport more intensified from the urban core of Bangkok. As in previously, this hypothesis is 
subject to further and detailed investigation. 

 

Keywords : aerosol optical depth (AOD), aerosol 
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โชติธรรม ธารรักษ์ 1* 

 
บทคัดย่อ 

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบจัดการฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การทำสำเนาฐานข้อมูล (Database Replication) เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ด้วยการสำเนาฐานข้อมูลจากเครื่องบริการหลักไปยังเครื่องบริการสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบให้เพียงพอ
ต่อการร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลด้วยการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก 
(Primary Database Server) ติดตั้ง PostgreSQL ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง (Replica Database Server) 
ติดตั้ง PostgreSQL จำนวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย (client) ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่างเดียว (read-only) และแบบอ่านเขียน (read-
write) ที่จำนวน 10 และ 90 เธรด พบว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนดจะมีค่าอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 4 โหนด เล็กน้อยด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียว และสูงกว่าอย่างชัดเจนด้วยอัตราลดลง 15.75 % และ 9.15 % เมื่อทดสอบด้วยรูปแบบอ่านเขียนที ่10 และ 90 เธรด 
แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือสำเนาโหนดในระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีม
มิงจะมีผลต่อประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเมื่อร้องขอด้วยรูปแบบอ่านเขียน 
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ การทำสำเนาฐานข้อมูล การทำสำเนาPostgreSQLสตรีมมิง 
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บทคัดย่อ 

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบจัดการฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การทำสำเนาฐานข้อมูล (Database Replication) เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ด้วยการสำเนาฐานข้อมูลจากเครื่องบริการหลักไปยังเครื่องบริการสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบให้เพียงพอ
ต่อการร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเสนอการทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานข้อมูลด้วยการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีมมิง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก 
(Primary Database Server) ติดตั้ง PostgreSQL ส่วนที่ 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง (Replica Database Server) 
ติดตั้ง PostgreSQL จำนวน 4 เครื่อง และส่วนที่ 3 เครื่องลูกข่าย (client) ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบอ่านอย่างเดียว (read-only) และแบบอ่านเขียน (read-
write) ที่จำนวน 10 และ 90 เธรด พบว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนดจะมีค่าอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่มีเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองจำนวน 4 โหนด เล็กน้อยด้วยรูปแบบอ่านอย่าง
เดียว และสูงกว่าอย่างชัดเจนด้วยอัตราลดลง 15.75 % และ 9.15 % เมื่อทดสอบด้วยรูปแบบอ่านเขียนที ่10 และ 90 เธรด 
แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเครื่องบริการฐานข้อมูลสำรองหรือสำเนาโหนดในระบบการทำสำเนา PostgreSQL แบบสตรีม
มิงจะมีผลต่อประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเมื่อร้องขอด้วยรูปแบบอ่านเขียน 
 
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ การทำสำเนาฐานข้อมูล การทำสำเนาPostgreSQLสตรีมมิง 
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Testing and Analyzing Efficiency of Transactions  
on PostgreSQL Streaming Replication System 

 
Chotitham Thanrak 1* 

 
Abstract 

 Currently, the application of large databases is very important and necessary for the 
organization. Which tends to increase continuously and rapidly. As a result, the database management 
system cannot support and respond to users effectively. Database replication is an option to increase 
management efficiency. By copying the database from the primary database server to the replica 
database server to support the expansion of the system enough to support the database access 
request. Therefore, this research presented testing and analyzing efficiency of transactions on 
postgreSQL streaming replication system which consist of 3 parts.  First, primary database server 
installed postgreSQL. The second part replica database server installed postgreSQL 4 node, and the 
last one is the client that request service to test the server’s performance on transactions rates with 
read-only and read-write of 10 and 90 threads. From the test found that groups with 2 replica nodes 
had slightly higher average transactions rates than those with 4 replica nodes with a read-only format. 
And significantly higher with a drop rate of 15.75% and 9.15 % when tested with read-write formats at 
10 and 90 threads. This indicates that increasing the number of replica database server or replica 
nodesin a postgreSQL streaming replication system will affect the performance of transactions rates 
when requested with a read-write format. 
 
Keywords : Efficiency, Database Replication, PostgreSQL Streaming Replication 
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แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประมาณค่าประสิทธิภาพการทำสำเนาแบบสตรีมมิงด้วย PostgreSQL 
บน Single Board 

 
โชติธรรม ธารรักษ์ 1* 

 
บทคัดย่อ 

การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในเชิงปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน ส่งผลให้
ระบบจัดการฐานข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพสามารถรองรับและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลบนระบบการทำสำเนา
ฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิง (PostgreSQL Streaming Replication) กับจำนวนเธรด (threads) ในการร้องขอ
เข้าถึงบริการฐานข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยสุด (Least-Squares 
Approximation) บน Single Board ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เครื่องบริการฐานข้อมูลหลัก (Primary Database 
Server) ส่วนท่ี 2 เครื่องบริการฐานข้อมูลสำรอง (Replica Database Server) ติดตั้ง PostgreSQL และส่วนที่ 3 เครื่องลูก
ข่าย (client) ทำหน้าที่ร้องขอเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต่อวินาที แบบ
อ่านอย่างเดียว (read-only) และแบบอ่านเขียน (read-write) ที่จำนวน 5, 10, 30, 50, 70 และ 90 เธรด พบว่าการร้อง
ขอเข้าถึงบริการแบบอ่านอย่างเดียว อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มจำนวนเธรดจาก 5 
เป็น 10 และ 30 เธรด และมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยที่เมื่อจำนวนเธรดมากกว่า 50 และแบบอ่านเขียนอัตรารายการ
เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลอย่างชัดเจนเมื่อเพิ่มจำนวนเธรดจาก 5 เป็น 10 และ 30 เธรดและมีแนวโน้มคงที่เมื่อจำนวนเธรด
มากกว่า 50  ซึ่งสอดคล้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้คือ 2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  และ 

2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + −   ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนเธรด จะมีผลต่อค่าประสิทธิภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลน้อยมาก บนระบบการทำสำเนาฐานข้อมูล PostgreSQL แบบสตรีมมิงที่มีเครื่องบริการ
ฐานข้อมูลสำรองจำนวน 2 โหนดทั้ง 2 แบบในการทดสอบ 
 
คำสำคัญ: การทำสำเนาฐานข้อมูล การทำสำเนาPostgreSQLสตรีมมิง การประมาณค่าแบบกำลังสองน้อยสุด 
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Mathematical Model for Approximation The Efficiency of PostgreSQL Streaming 
Replication on Single Board 

 
Chotitham Thanrak 1* 

 
Abstract 

 Managing the Big Data for use in artificial intelligence is a necessity for today's organizations. As 
a result, the database management system must be efficient, able to support and respond to users 
quickly and securely. Therefore, this research presents a study of the relationship between the 
efficiency of transactions rates on postgreSQL streaming replication database and the number of 
threads in a user's request to access database services. With mathematical model, approximation of 
least squares.  On single board which consist of 3 parts.  First, primary database server installed 
postgreSQL.  The second part replica database server installed postgreSQL, and the last one is the 
client that request service to test the server’s performance on transactions rates with read-only and 
read-write of 5 , 1 0 , 30, 50, 70 and 90 threads. From the test found that read-only service access 
requests. The transactions rates increases markedly when increasing the number of threads from 5 to 
10 and 30, and slightly less likely when the number of threads is greater than 50, and read-writes the 
transactions rates explicitly when increasing the number of threads from 5 to 10 and 30 threads and 
tends to remain constant when the number of threads is greater than 50. Which corresponds to the 
mathematical model which is 2( ) 203.050 1.229 0.012f x x x= + −  and 

2( ) 107.942 1.129 0.009f x x x= + − respectively. Show that increasing the number of threads It has 
very little effect on the performance of transactions rates. On postgreSQL streaming replication 
database with 2 replica nodes in testing. 
 
Keywords : Database Replication, PostgreSQL Streaming Replication, Least-squares Approximation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ดวยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูแบบ

เสมือนจริง : กรณีศึกษา อนุสาวรียทาวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 

อมรชัย ใจซื่อกุล1 

 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีว ัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร สําหรับ

อนุสาวรียทาวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ดวยสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูแบบเสมือนจริง 2) เพื่อวัดความพึงพอใจของผูใชงาน

แอปพลิเคชันเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก กลุมนักทองเที่ยวผูใชงาน

แอปพลิเคชันเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร กลุมตัวอยางไดแก นักทองเที่ยวผูใชงานแอปพลิเคชันเพ่ือสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร จํานวน 30 คน ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยประกอบดวย 1) แอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 2) แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเค

ชันสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โดยสถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ไดแอปพลิเคชันสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูแบบเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจํานวน

หนึ่งแอปพลิเคชัน โดยมีเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการเรียนรูขอมูลของทาวสุรนารีซึ่งประกอบไปดวย ประวัติทาวสุรนารี 

เพลงโคราช เครื่องกราบไหว บทสวดมนต และสถานที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรทาวสุรนารี โดยใชมารคเกอรจํานวน 3 จุด

เพื่อใชประกอบในการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ซึ่งมีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหา

ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.45 มีคุณภาพโดยรวมอยูใน

ระดับดี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.32) และผลความพึงพอใจของกลุมนักทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 โดยรวมอยูในระดับพึง

พอใจมาก(x̄ = 4.53, S.D. = 0.48) 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, ทาวสุรนารี, ความพึงพอใจ 
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แอปพลิเคชันเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร กลุมตัวอยางไดแก นักทองเที่ยวผูใชงานแอปพลิเคชันเพ่ือสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร จํานวน 30 คน ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยประกอบดวย 1) แอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 2) แบบประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเค

ชันสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โดยสถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ไดแอปพลิเคชันสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูแบบเสมือนจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจํานวน

หนึ่งแอปพลิเคชัน โดยมีเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการเรียนรูขอมูลของทาวสุรนารีซึ่งประกอบไปดวย ประวัติทาวสุรนารี 

เพลงโคราช เครื่องกราบไหว บทสวดมนต และสถานที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรทาวสุรนารี โดยใชมารคเกอรจํานวน 3 จุด

เพื่อใชประกอบในการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ซึ่งมีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหา

ความเหมาะสมของแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.45 มีคุณภาพโดยรวมอยูใน

ระดับดี (x̄ = 4.45, S.D. = 0.32) และผลความพึงพอใจของกลุมนักทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 โดยรวมอยูในระดับพึง

พอใจมาก(x̄ = 4.53, S.D. = 0.48) 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, ทาวสุรนารี, ความพึงพอใจ 

__________________________ 
1อาจารย, หลักสูตรคอมพวิเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
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The Augmented Reality Application Development for learning History : Case study of 

The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima. 

 

Amornchai Chaisuekul 

 

Abstract 

The major proposes of this research study were 1 )  to develop Augmented Reality Application 

Development for learning of The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima 2)  to investigate the 

satisfaction by using Augmented Reality Application. The population was the tourists who used the 

application and samples were 30 tourists by simple random sampling method. This research use the 

following tools 1) Augmented Reality Application Development for learning of The Monument of Thao 

Suranaree Nakornratchasima 2) The user satisfaction of using Augmented Reality Application. The statistics 

used in the research were mean and standard deviation. 

 The results of the research were Android-based Augmented Reality Application Development for 

learning of The Monument of Thao Suranaree Nakornratchasima which include multimedia for Thao 

Suranaree history, Korat song, oblation, prayer books, Thao Suranaree related places with 3 markers to 

develop application and the result is 1 )  the evaluation of application suitability is at high level ( x̄ =  4. 45 , 

S.D. = 0.32) 2) the satisfaction of using Augmented Reality Application is at very high level (x̄ = 4.53, S.D. = 

0.48) 

Keywords: Augmented Reality, Thao Suranaree, Satisfaction 
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พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ปรียารตัน์ นาคสุวรรณ์1* และปารชิาติ วิชาชัย2 

 
บทคัดย่อ 

 การเรียนในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งในรูปแบบการสอนและ
เวลาในการเรียน ท าให้การเรียนในระดับอุดมศึกษามีเวลาเหลอืมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นิสิตแต่ละคนจะได้ท ากิจกรรมอื่น ๆ ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหรือตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน ที่สามารถเพิ่มพูนศักยภาพหรือลดทอนประสิทธิภาพ
ของนิสิตได้เช่นกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิตจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล      
2) เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนิสิต 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
โดยใช้สถิติทดสอบ Z และ F หาความสัมพันธ์โดยสถิติทดสอบไคก าลังสอง (Chi-square test) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient ) ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีการปฏิบัติกิจกรรมการใช้เวลาว่างในแต่ละวัน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่า นิสิตมีพฤติกรรมการใช้เวลาว่างไปกับด้านการเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
ส่วนตัว ด้านสังคม และด้านการท างานนอกเวลาเรียน ตามล าดับ ช้ันปีการศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้านการท างานนอกเวลาเรียน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เวลาว่างด้าน
ส่วนตัวและสังคม ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในหอพักจึงต้องรับผิดชอบตนเอง ทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต 
ท าให้นิสิตต้องค้นคว้าหาความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะน าความรู้ที่สะสมมาไปใช้ในการท างานต่อไป ทั้งที่นิสิตมีอิสระมากแต่
นิสิตก็ไม่ทิ้งการเรียน ท าให้พบว่านิสิตส่วนใหญ่แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตได้ดี 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม เวลาว่าง การท างานนอกเวลาเรียน สถิติทดสอบไคก าลังสอง สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
             
1ผศ., ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุรี 20131 
* Corresponding author: Tel: 0818627583. E-mail address: preeyarat@go.buu.ac.th 

2บริษัทอินเตอรเ์น็ต ประเทศไทย กรุงเทพฯ 10310 
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Behaviors of Leisure Time Spending of Undergraduate Students of Faculty of Science, 
Burapha University 

 
Preeyarat Naksuwan1* and Parichat Vichachai2 

 
ABSTRACT 

There is a difference between studying in university and in high school that includes learning style 
and times. This makes studying at the higher education level has a lot of time. During this time the students 
will do the activities according to their responsibility or their wants. That can increase the potential or reduce 
the efficiency of students as well.  The objectives of this research were 1)  to study students' leisure time 
behaviors classified by personal data; 2)  to compare differences in students' leisure time behaviors; 3)  to 
find the relationship between leisure- use behaviors and personal data.  Analyzing by percentage, mean, 
standard deviation. Differences were compared using Z -test and F-test. The correlation was determined by 
the Chi- square test and Pearson correlation coefficient.  The results of the study revealed that:  Students’ 
leisure of time activities daily was at an overall moderate level, which can be seen that their leisure of time 
behavior in studying was the highest level, followed by a personal, social, and part- time job working 
respectively. The academic year class and cumulative GPA were related to the leisure of time behavior in a 
part- time job working.  Monthly expenditures were related to the leisure of time behavior in the personal 
and social areas.  This is because most of the students live in dormitories, so they have to be responsible 
for themselves.  both learning and life causing students to search for knowledge as much as possible in 
order to apply the accumulated knowledge to use in further work, Although the students are very 
independent the students did not leave their studies.  As a result, it was found that most students divide 
their time in living well. 

 
Keywords:  Behavior, Leisure Time Spending, A part-time job, Chi-square Test, Pearson correlation  

coefficient 
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การคาดการณการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรดีวย K-Nearest Neighbors  

ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

ศักรินทร เพียรจัด0

1∗ วัชรากร ทองชวย2 และทรงวิทย ฤทธิกัณฑ3 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคาดการณการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรขีองนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สำเร็จในปการศึกษา 2558, 2559, 

2560 และ 2561 จากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และผลการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้นมัธยมศึกษา      

ตอนปลาย โดยใชขั้นตอนวิธกีารคนหา K-Nearest Neighbors (K-NN) พบวา นักศึกษาที่สำเร็จในปการศึกษา 2558 - 2561  

จำนวน 247 คน มีนักศึกษาจำนวน 243 คน ที่สำเร็จการศึกษา และมีนักศึกษาจำนวน 4 คนที่ไมสำเร็จการศึกษา โดยมี       

คาความถูกตองของการคาดการณขอมูล เทากับ 91.89%  

 

คำสำคัญ : การคาดการณ, การสำเร็จการศึกษา, K-Nearest Neighbors 
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2 อาจารย, สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280 
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Undergraduate Graduation Predictions with K-Nearest Neighbors of students  

in the Bachelor of Education program Mathematics, Faculty of Education,  

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

 

Sakkarin Phianchat12∗ Watcharakorn Thongchuay1 and Songwit Rittikun1 

 

Abstract 

The purpose of this study was to predict the completion of a bachelor's degree among bachelor's 

degree students, Mathematics Department, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

completed in the academic year 2015, 2016, 2017 and 2018 based on the cumulative grade point average 

and average grades of each subject group at the upper secondary level. Using the K-Nearest Neighbors        

(K-NN) search algorithm, it was found that 247 students graduated in the academic year 2015 - 2018,              

of which 243 students graduated and there were 4 students who did not graduate. The accuracy of the data 

prediction was 91.89%. 

 

Keywords : Prediction, Graduation, K-Nearest Neighbors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
 

    วริศรา จิตต์สำรวย1  ศศิประภา ยูหนู2  จักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ3 และนลินี อินทมะโน4* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล และประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาข้ึน  
แอปพลิเคชันน้ีช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กให้สามารถเช็คการมาเรียนประจำวันของเด็กปฐมวัย และบันทึก
การรับ - ส่งเด็กได้รวดเร็วขึ้นโดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากโมบายแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ปกครอง  
รวมถึงผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกายและดัชนีมวลกายของบุตรหลานได้  การพัฒนาโปรแกรมแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ดูแลระบบและครูผู้ดูแลเด็ก ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ HTML5, 
CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Bootstrap และ 2) โมบายแอปพลิเคชันสำหรับครูผู ้ด ูแลเด็กและ
ผู ้ปกครอง พัฒนาโดยใช้เฟรมเวิร์ก Ionic และ Angular จากการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.26 
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Undergraduate Graduation Predictions with K-Nearest Neighbors of students  

in the Bachelor of Education program Mathematics, Faculty of Education,  

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

 

Sakkarin Phianchat12∗ Watcharakorn Thongchuay1 and Songwit Rittikun1 

 

Abstract 

The purpose of this study was to predict the completion of a bachelor's degree among bachelor's 

degree students, Mathematics Department, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

completed in the academic year 2015, 2016, 2017 and 2018 based on the cumulative grade point average 

and average grades of each subject group at the upper secondary level. Using the K-Nearest Neighbors        

(K-NN) search algorithm, it was found that 247 students graduated in the academic year 2015 - 2018,              

of which 243 students graduated and there were 4 students who did not graduate. The accuracy of the data 

prediction was 91.89%. 

 

Keywords : Prediction, Graduation, K-Nearest Neighbors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
 

    วริศรา จิตต์สำรวย1  ศศิประภา ยูหนู2  จักสิทธ์ิ โอฬาริกชาติ3 และนลินี อินทมะโน4* 
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Kid at Preschool Application 
 

    Waritsara Jitsumruay1, Sasiprabha Yoonoo2, Jaksit Olarikkachat3, and Nalinee Inthamano4* 

Abstract 
This research aims to develop an application of kid at preschool and evaluate the quality of this 

system. This application facilitates teachers to not only check the attendance status of an early 
childhood student but also record the transactions of pick-up and drop off faster by scanning the QR code 
from the mobile application which installed on the parent's mobile device. In addition, parents can view 
their child's information on physical development and body mass index. The system was divided into 
two parts 1) the web application developed by HTML5, CSS3, PHP and JavaScript on Bootstrap framework 
is available for system administrators and teachers, and 2) the mobile application developed by Ionic 
and Angular framework is available for teachers and parents. The application satisfaction was evaluated 
by users and found the overall satisfaction is 4.26 on average, which is at a good level. 
 
Keywords : application, kid, preschool  
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กกาารรพพัฒัฒนนาาคคววาามมสสาามมาารรถถใในนกกาารรใใชช้ต้ตัวัวแแบบบบเเชชิงิงคคณณิติตศศาาสสตตรร์์ขขอองงนนัักกเเรรียียนนชชัั้น้นมมัธัธยยมมศศึกึกษษาาปปีีททีี่ ่ 33    

เเรรืื่อ่องง  กกาารรแแกก้โ้โจจททยย์ป์ปัญัญหหาาโโดดยยใใชช้ร้ระะบบบบสสมมกกาารรเเชชิงิงเเสส้น้นสสอองงตตัวัวแแปปรรดด้ว้วยยกกาารรจจัดัดกกาารรเเรรีียยนนรรูู้้  

โโดดยยใใชช้ส้สมมอองงเเปป็น็นฐฐาานน  ((BBBBLL))  รร่ว่วมมกกับับเเททคคนนิิคค  KKWWDDLL  

สโรชา เมืองมุสิก1*  เกษม เปรมประยูร2 และเมธี ดิสวสัดิ์3 

บบททคคัดัดยย่อ่อ  

 การวิจ ัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาความสามารถในการใช้ต ัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเร ียนช้ัน        
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา   
โดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ในรูปแบบชั ้นเรียนออนไลน์ กลุ ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/7        
โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 45 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน  
ชั ้นเรียนตามแนวคิดหลักของ Kemmis and McTaggart (1988) เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ แผนการจัดการเร ียนรู้      
โปรแกรมบันทึกการสอนจาก Google Meet  และแบบวัดความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ สถิติที ่ใช้ใน         
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาสูงขึ้น
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร เนื่องจากผู้วิจัยใช้สถานการณ์จริงที่เร้าความสนใจตามยุคสมัย ส่งผลให้นักเรียนให้ความร่วมมอื รวมทั้งสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนผ่อนคลาย บริหารการทำงานของสมอง กระตุ้นการทำงานเร่วมกันป็นกลุ่มทำให้นักเรยีนมี
ความสนใจในการแก้ปัญหาตามขั ้นตอน KWDL มากขึ ้น นักเรียนทำงานเป็นระบบมากขึ ้น นักเรียนร้ อยละ 89 ของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกับปัญหา นักเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับสูงสุด นำเสนอวิธีการอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงมากข้ึนอยู่ในระดับดีมาก 

 

คคำำสสำำคคััญญ  : ความสามารถในการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL  
 
 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
2  อาจารย์ ดร., สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
3  อาจารย ์ดร., สาขาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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2  Dr., Teaching Sciences, Mathematics and Computer Program, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
3 Dr., Evaluation and Research, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
* Corresponding author : Email address 631995017@tsu.ac.th 
 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

422

TThhee  DDeevveellooppmmeenntt    MMaatthheemmaattiiccaall  MMooddeelliinngg    AAbbiilliittyy  ooff  GGrraaddee  99  ssttuuddeennttss  bbyy  BBrraaiinn--BBaasseedd  

LLeeaarrnniinngg  ((BBBBLL))  ttooggeetthheerr  wwiitthh  KKWWDDLL  TTeecchhnniiqquuee  oonn  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg  UUssiinngg  aa  SSyysstteemm  ooff  LLiinneeaarr  

EEqquuaattiioonnss  wwiitthh  TTwwoo  VVaarriiaabblleess..    

Sarocha Mueangmusik1* Kasem Premprayoon2 and Matee Di-sawat3 

AAbbssttrraacctt  
This research was aimed to  develop  Mathematical modeling  Ability of Grade 9th students by   

Brain-Based Learning (BBL) together with KWDL Technique on Problem Solving Using a System of             
Linear Equations with Two Variables. Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School, Academic Year 2021.          
This research was classroom action research according to the concept of Kemmis and McTaggart (1988).   
The research instruments were classified into :  lesson plans,  recorded from  Google Meet and measurement 
of Mathematical Modeling. The statistics used in data analysis were percentage and arithmetic mean. 

 The results showed that The Mathematical Modeling ability of Grade 9th students was improved 
during Brain-Based Learning (BBL) and KWDL Technique on Problem Solving Using a System of Linear 
Equations with Two Variables. Due to the  researchers used real-life, interesting situations.  including creating 
an atmosphere in the classroom for students to relax manage brain function Encouraging teamwork, making 
students more interest in solving with  KWDL technique. Students work more systematically. 89% of            
the students in the target group were able to use mathematical models appropriate to the problem.            
All groups of students were able to use mathematical models at the highest level. Presenting a more rational 
and associative approach is very good. 

 

KKeeyywwoorrddss  :: Mathematical Modelling, Brain-Based Learning together with KWDL Technique  
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การพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ “ดันเจ้ียนผจญภัย” 

วงศพัทธ ชุมชื่น0

1 และ ภาณุกร ภูริปญญานันท12 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกมอารพีจี 2 มิติ ดันเจี้ยนผจญภัยท่ีมีกลุมเปาหมายคือผูเลนท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป 

ท่ีสนใจและมีความชอบในการเลนเกมอารพีจี ตัวเกมนี้จะกำหนดใหผูเลนสวมบทบาทเปน เรฟ (ตัวละครหลัก) ผูกลาท่ีตองผจญ

ภัยและกำจัดศัตรูตามทางเพื่อไปสูจุดมุงหมายหลักคือเอาชนะศัตรูตัวรายที่สุดในเกมชื่อวา แอสโตร ในการพัฒนานั้นไดใช 

Unity เปนเครื่องมือในการพัฒนาเกม มีกราฟฟกในแบบ 2 มิติแบบพิกเซล โดยตัวเกมรองรับกับแพลตฟอรม Android และ

ออกแบบมาใหมีเงื่อนไขท่ีเขาใจงายและควบคุมโดยใชหนาจอสัมผัสของสมารทโฟน 

คำสำคัญ : เกมอารพีจี 2 มิติ Unity 
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2D RPG "Dungeon Adventure" development 

Wongsapat Chumchuen and Panukorn Puripanyanan 

Abstract 

The purpose of this research is to develop dungeon adventure a 2 D Role-Playing Game( RPG) 

targeting players under the age of 25 who are interested in RPG. The game set players to role as Rev (the 

main character) the hero who must be adventurous and taking down enemies along the way to the main 

objective of defeating the game's worst enemy, Astro. This research develop by  Unity It has graphics in 2D 

pixel . The game is compatible with the Android platform and is designed with intuitive conditions and 

controls using a smartphone's touch screen. 

Keywords : 2D Role-Playing Game Unity 
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2D RPG "Dungeon Adventure" development 

Wongsapat Chumchuen and Panukorn Puripanyanan 

Abstract 

The purpose of this research is to develop dungeon adventure a 2 D Role-Playing Game( RPG) 

targeting players under the age of 25 who are interested in RPG. The game set players to role as Rev (the 

main character) the hero who must be adventurous and taking down enemies along the way to the main 

objective of defeating the game's worst enemy, Astro. This research develop by  Unity It has graphics in 2D 

pixel . The game is compatible with the Android platform and is designed with intuitive conditions and 

controls using a smartphone's touch screen. 

Keywords : 2D Role-Playing Game Unity 

 

ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 

    เจนจิรา อุบลวรรณ1  วันนิดา ยำทอง2  และนลินี อินทมะโน3* 

บทคัดย่อ 
 ธนาคารโรงเรียนเป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร
และการบริการที่ถูกต้องและส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิตที่
พัฒนาขึ้นนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ responsive ได้บนทุก ๆ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรม
เวิร์ค Bootstrap และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB กลุ่มผู้ใช้ระบบมี 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ 
เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้อำนวยการโรงเรียน ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถทำรายการฝากเงิน 
ถอนเงิน และกู้เงินของสมาชิกได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบต่อการใช้งานระบบ
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.28 
 

คำสำคัญ :  ระบบจัดการธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนธรรมโฆสิต 
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Thammakosit School Bank Management System 
 

    Jenjira Ubolwan1, Wannida Yamtong2, and Nalinee Inthamano3* 

Abstract 
School bank is a simulated bank run by students. It was established to train students in the 

correct principles of administration and service. It also encourages students to have regular savings. This 
developed bank management system of Thammakosit school is a web application. The system uses 
responsive web design in order to display system's pages on different devices such as PC, smartphone, 
or tablet. The programming language used in the development, included HTML5 , CSS3 , PHP, and 
JavaScript. Bootstrap was used as a framework and data was stored in MariaDB. There are four groups of 
users which are administrators, staff, members and school director. This system can help staff in making 
deposits, withdrawals and loan for members more convenient and faster. The overall system satisfaction 
evaluated by users was at the good level with an average of 4.28. 
 
Keywords : bank management system, Thammakosit school  
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Thammakosit School Bank Management System 
 

    Jenjira Ubolwan1, Wannida Yamtong2, and Nalinee Inthamano3* 

Abstract 
School bank is a simulated bank run by students. It was established to train students in the 

correct principles of administration and service. It also encourages students to have regular savings. This 
developed bank management system of Thammakosit school is a web application. The system uses 
responsive web design in order to display system's pages on different devices such as PC, smartphone, 
or tablet. The programming language used in the development, included HTML5 , CSS3 , PHP, and 
JavaScript. Bootstrap was used as a framework and data was stored in MariaDB. There are four groups of 
users which are administrators, staff, members and school director. This system can help staff in making 
deposits, withdrawals and loan for members more convenient and faster. The overall system satisfaction 
evaluated by users was at the good level with an average of 4.28. 
 
Keywords : bank management system, Thammakosit school  

ต้นแบบของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเพื่อการควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล 
 

ณัฐชนน นุ้ยจันทร์1 สรรเสริญ ปิต1ิ  และอรยา ปรีชาพานิช2 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมาก

ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายและ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มผู้ใช้งาน นอกจากนั้นแล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว  แต่สำหรับคนที่ต้องการควบคุมปริมาณแคลอรี่ไม่ให้เกินจากที่ร่างกายต้องการยังเป็นเรื่องยากในการคำนวนหาใน
ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้ งข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง และน้ำหนัก รวมไปถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมในแต่ละวัน เช่น อาหารที่รับประทาน 
กิจกรรมระหว่างวัน และการออกกำลังกาย เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาต้นแบบของแอปพลิเคชันให้คำแนะนำเรื่อง
การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับและกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน โดยคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของ
แต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาค้นคว้าหรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ใช้สามารถบันทึกและดูปริมาณแคลอรี่
ที่รับประทานว่าเกินความจำเป็นหรือไม่แบบย้อนหลังได้เพื่อวางแผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ผู้วิจัยได้ใช้ Ionic Framework เพื่อให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ
ไอโอเอส  ผลการประเมินต้นแบบในเบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ทดลองใช้แอปพลิเคชันจำนวน 30 คน สรุปได้ว่าการใช้
งานต้นแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ แต่ยังมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการใช้งานต้นแบบท่ีผู้วิจัยจะนำไป
วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต  
 
คำสำคัญ :  แอปพลิเคชัน การให้คำแนะนำ การควบคุมแคลอรี่ส่วนบุคคล  
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A Prototype of Application Provides Personalized Calorie Control Recommendation 
 

Natchanon Nuyjan1 Sarnsern Peti1  and Oraya Preechapanich2 
 

Abstract 
At present, mobile applications have played a greater role in people's daily lives than in the past. 

Because those applications have been developed to have the ability to work in a variety of ways and can 
meet the specific needs of the user group.  In addition, users can access resources easily and quickly. But 
for those who want to control the amount of calories not to exceed the required amount of the body. It is 
also difficult to calculate the right amount each day. Because the analysis of such data requires consideration 
of many factors including basic personal information such as gender, age, height and weight; daily behavioral 
factors such as food day activities and exercise, etc. Therefore, in this research, a prototype of the application 
to provide exercise recommendations that are appropriate for your calorie intake, was developed. It is taking 
into account the lifestyle of each individual.  This application will save time in researching or asking from 
experts. The users can also record and view the amount of calories eaten is more than necessary or not. In 
the next step, they can view how many calorie intakes retrospectively for a proper meal plan.  For the 
development of this prototype, we have used the Ionic Framework to provide services via smartphones on 
both Android and iOS operating systems.  The results of the initial prototype evaluation were conducted 
using questionnaires from 30 application trial participants. It was concluded that the use of the developed 
prototype is satisfied. But there are still some suggestions on how to use the prototype which the researcher 
will analyze in order to improve the prototype better in the future. 

 
Keywords :  Application, Recommendation, Personalized Calorie Control  
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A Prototype of Application Provides Personalized Calorie Control Recommendation 
 

Natchanon Nuyjan1 Sarnsern Peti1  and Oraya Preechapanich2 
 

Abstract 
At present, mobile applications have played a greater role in people's daily lives than in the past. 

Because those applications have been developed to have the ability to work in a variety of ways and can 
meet the specific needs of the user group.  In addition, users can access resources easily and quickly. But 
for those who want to control the amount of calories not to exceed the required amount of the body. It is 
also difficult to calculate the right amount each day. Because the analysis of such data requires consideration 
of many factors including basic personal information such as gender, age, height and weight; daily behavioral 
factors such as food day activities and exercise, etc. Therefore, in this research, a prototype of the application 
to provide exercise recommendations that are appropriate for your calorie intake, was developed. It is taking 
into account the lifestyle of each individual.  This application will save time in researching or asking from 
experts. The users can also record and view the amount of calories eaten is more than necessary or not. In 
the next step, they can view how many calorie intakes retrospectively for a proper meal plan.  For the 
development of this prototype, we have used the Ionic Framework to provide services via smartphones on 
both Android and iOS operating systems.  The results of the initial prototype evaluation were conducted 
using questionnaires from 30 application trial participants. It was concluded that the use of the developed 
prototype is satisfied. But there are still some suggestions on how to use the prototype which the researcher 
will analyze in order to improve the prototype better in the future. 

 
Keywords :  Application, Recommendation, Personalized Calorie Control  

 
 

 

 
 
 

ต้นแบบของเว็บแอปพลเิคชนัเพื่อการวิเคราะหส์ารสนเทศการใชง้านอินเทอร์เน็ต  
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

 
ฐิติรัตน์  ซื่อสัตย์1 กมลรัตน์ คำทอง1 อรยา ปรีชาพานิช2 และ นิพัทธุ์ อินทอง3 

 
บทคัดย่อ 

มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทั้งด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านวิชาการ และอื่น ๆ สำหรับให้บริการแก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ผู้บริหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยระบบ
สารสนเทศส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและลดความ
ยุ่งยากในการขอรับบริการต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์และความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ก็ได้พัฒนาเพื่อให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นกัน จึงพบว่าปริมาณการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อการแสวงหาความรู้ทาง
วิชาการอย่างที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้ และการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการอาจเป็นภัยคุกคามซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการให้บริการต่าง ๆ  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบ
ของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้หลักการ 
Responsive Web Design ซึ่งการพัฒนาต้นแบบจะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Log Server) ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต้นทางปลายทางที่เกิดขึ้นและการใช้
งานที่ผิดวัตถุประสงค์ เพื่อทำการวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  จากผลการประเมินการใช้งานต้นแบบ
ในเบื้องต้นพบว่าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงการทำงานของต้นแบบให้ดียิ่งขึ้นซึ่ง
ผู้วิจัยได้นำเสนอไว้แล้วในส่วนของการสรุปผลการวิจัย 
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Abstract 

Thaksin University has developed a computer network and information system, both in teaching, 
research, academic and others, for providing services to students, personnel, faculty members, 
administrators, and the general public who are interested.  Most information systems will be developed to 
be able to use via the Internet to provide access at all times and to reduce the hassle of obtaining various 
services.  But at the same time, social media and various forms of entertainment has developed to provide 
services through the Internet as well.  Therefore, it was found that the amount of internet access within the 
university was not for academic pursuits as the university has set its main goal. Misuse of the Service's 
primary purpose may be a threat that may result in damage to computer networks and services.  Therefore, 
the researcher has an idea to develop a prototype of web applications for information analysis and 
presentation about information on internet usage of Thaksin University using the principles of Responsive 
Web Design.  The prototype development will analyze the structure of computer traffic data collection from 
Log Server.  Both in terms of providing information about the origin and destination events that occur and 
misuse to analyze internet usage according to specified conditions. Then the results are stored in the 
database and present useful information to the network administrators.  From the results of the preliminary 
evaluation of the prototype usability, the developed web application was satisfying. But there are still parts 
that need to improve the functionality of the prototype which the researcher has already presented in the 
summary of research results. 
 
Keywords :  Responsive Web Application, Analyzing Information, Internet Usage  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน 

    ดานิยาน  พร้อมมูล1, ขวัญทิพย์  ภูวดลรังสรรค์2, พัฒนะ วรรณวิไล3, กฤษณ์วรา รัตนโอภาส4, 
และดินาถ หลำสุบ5*  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน โดยการใช้งานอยู่ในรูปแบบเว็บ   
แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย PHP HTML5 CSS JavaScript ร่วมกับ Bootstrap 4 และใช้ 
MariaDB ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน และนักศึกษา โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ข้อมูลการทำ
โครงงานของนักศึกษา บันทึกการนัดหมาย ตรวจสอบตารางการนัดหมาย อัพเดทสถานะการนัดหมาย เช่น ยืนยัน ยกเลิก 
เลื่อนนัด บันทึกการเข้าพบของนักศึกษา และสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยระบบสามารถเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการนัดหมายระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและนักศึกษาในความดูแล และอาจารย์ประจำวิชา
สามารถติดตามการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาโครงงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมช่วยใ ห้
นักศึกษาสามารถดำเนินโครงงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของผู้ใช้ 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.32 
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A Project Appointment Management System 
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Abstract 
This research aims to develop a project appointment management system which comes in the 

form of a web application. The technology used in the development process includes PHP, HTML5, CSS, 
JavaScript combination with Bootstrap 4 and MariaDB as its database management system. Users of the 
system is divided into 4 different roles: admin, course teacher, project advisor and student. The 
application can manage student data, project advisor data, student project data, appointment record, 
check the appointment schedule, update appointment status such as confirmation cancellation 
postponement,  student attendance record and can check the history of visiting teachers. This application 
can increase the convenience of making appointments between the project advisor and the students, 
course teacher can follow up with the advisors of project students quickly and thoroughly. This is an 
additional factor that allows students to complete the project within the specified time. The evaluation 
of the system has shown a good overall satisfaction level with a score of 4.32. 

 

Keywords : Student Project, Web Application, Management System  
 
 



การนำำาเสนำอผลงานำวิิจััยภาคโปสเตอร์ 

Session 6
 วัิทยาศาสตร์สุขภาพ  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

434

ผลการส ารวจการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย 
 โสมศริิ เดชารัตน์1* พีรนาฎ คิดดี2 

บทคัดย่อ 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญระดับโลก ร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือส ารวจการ
จัดการด้านสุขาภิบาลและความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการด้านสุขาภิบาลในร้าน รีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจและแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าความถูกต้องของ
เนื้อหา 0.970 และ 0.985 ตามล าดับ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ภาคใต้ ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) จ านวน 136 แห่ง และพนักงาน
จ านวน 272 คน ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีการด าเนินงานบกพร่องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประเด็นการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้
เฉพาะที่ ไม่กีดขวางทางเดิน และตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 50.7) 2) 
ประเด็นการกองวัสดุมีความสูงเหมาะสมเป็นไปตามข้อก าหนด (ร้อยละ 54.4 ) 3) ประเด็นการจัดเก็บวัสดุที่
เป็นอันตรายให้เหมาะสม (ร้อยละ 60.3) ตามล าดับ ระดับความคิดเห็นของพนักงานว่า ร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการด้านสุขาภิบาลเหมาะสมปานกลาง (ค่าเฉลี่ย , SD  = 2.00, 0.17) ดังนั้น ร้านรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความส าคัญในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 
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Results of Environmental Sanitation Management Survey in Electronic Waste Recycling 

Shops in Southern Thailand 

Somsiri Decharat1* Peeranart Kiddee2 

Abstract 

 E-waste management is an important global environmental issue. Electronic waste 

recycling shops are classified as health hazardous businesses. The objective in this study; to 

explore sanitation management and sanitation management opinions in electronic waste 

recycling shops in Southern, Thailand. This research is survey study and collected data by 

using survey form and questionnaires. The survey form and questionnaires were used as 

data gathering tool, which passed the content's midday inspection scrutiny and updated the 

content recommended by the relevant experts with the content validity value of 0.970 and 

0.985, respectively. Descriptive data were analyzed using frequencies, percentages, means, 

and standard deviations. Collecting general environment data of e-waste recycling stores in 

the South, obtained from a selection of 136 quota sampling samples and 272 employees, 

collected data between January and November 2021. The results of the research showed 

that the car repair shops had the most malfunctions in the top three order, namely 1) the 

issue of placement of local appliance tools (50.7 percent) 2) the issue of pile-up of materials 

is of reasonable height in accordance with the requirements (54.4 percent), and 3) the issue 

of proper storage of harmful materials (60.3 percent), respectively. Employee opinion level 

that electronic waste recycling shops have moderately appropriate sanitation management 

(average, SD = 2.00, 0.17). Therefore, electronic waste recycling shops should take 

environmental sanitation management seriously to ensure the safety of the environment 

and the health of employees and nearby communities. 

Keywords: Environmental sanitation, Electronic waste recycling shops 
 

 

ผลการส ารวจการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาคใต้ ประเทศไทย 
 โสมศริิ เดชารัตน์1* พีรนาฎ คิดดี2 

บทคัดย่อ 

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญระดับโลก ร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์จัดเป็นประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือส ารวจการ
จัดการด้านสุขาภิบาลและความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดการด้านสุขาภิบาลในร้าน รีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจและแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าความถูกต้องของ
เนื้อหา 0.970 และ 0.985 ตามล าดับ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ภาคใต้ ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota  sampling) จ านวน 136 แห่ง และพนักงาน
จ านวน 272 คน ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีการด าเนินงานบกพร่องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประเด็นการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้
เฉพาะที่ ไม่กีดขวางทางเดิน และตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 50.7) 2) 
ประเด็นการกองวัสดุมีความสูงเหมาะสมเป็นไปตามข้อก าหนด (ร้อยละ 54.4 ) 3) ประเด็นการจัดเก็บวัสดุที่
เป็นอันตรายให้เหมาะสม (ร้อยละ 60.3) ตามล าดับ ระดับความคิดเห็นของพนักงานว่า ร้านรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการด้านสุขาภิบาลเหมาะสมปานกลาง (ค่าเฉล่ีย , SD  = 2.00, 0.17) ดังนั้น ร้านรี
ไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความส าคัญในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 
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การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนน าชุมชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 

โสมศริิ เดชารัตน์1* พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก2 

บทคัดย่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้ง
นี้เพ่ือส ารวจการจัดการด้านมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey 
research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจและแบบสอบถามท่ีผ่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าความถูกต้องของเนื้อหา 0.975 และ 0.989 
ตามล าดับ เก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนน าชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจง จ านวน 24 แห่ง บุคลากรและแกนน าชุมชน รวม
จ านวน 96 คน ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยประเด็นส าคัญ คือ  1) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 20.83 2) มีที่พักมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ร้อยละ 
20.83 3) มีรถเก็บขนขยะที่ไม่มีการแยกประเภทขยะทั่วไปหรือมูลฝอยติดเชื้อ  ร้อยละ 58.34 และ 4) มี
รูปแบบการก าจัดด้วยวิธีการกองกลางแจ้ง ร้อยละ 41.67 การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 20.83 
และการเผาด้วยเตาเผาหรือเผาในพ้ืนที่ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้  ร้อยละ 16.67 
ตามล าดับ ผลศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรและแกนน าชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 
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Infectious waste management and participation of local government personnel and 

community leaders, Phatthalung Province 
Somsiri Decharat1* Piriyalux Phethuayluk2 

Abstract 

 In a situation where everyone focuses on the prevention and control of 

communicable diseases, local governments play an important role in the management of 

infectious waste. The objectives of this study are to explore local government infectious 

waste management and to study the level of personal participants to local government 

infectious waste management.  This research is survey study and collected data by using 

survey form and questionnaires. The survey form and questionnaires were used as data 

gathering tool, which passed the content's midday inspection scrutiny and updated the 

content recommended by the relevant experts with the content validity value of 0.975 and 

0.989, respectively. Collect local authority infectious waste management data and 

participation of personnel and community leaders obtained from a purposive sample 

selection, between January and November 2021. Descriptive data were analyzed using 

frequencies, percentages, means, and standard deviations. The key findings are 1) local 

governments have collected infectious waste (20.83 percent), 2) local governments have 

infected waste properties in the community (20.83 percent), 3) there are garbage trucks that 

do not declassify common waste or infected waste (58.34 percent), and 4) there is a form of 

open dumped (41.67 percent), sanitation landfill (20.83 percent), and burns with furnaces or 

burns in areas provided by local governments (16.67 percent), respectively. The results 

showed that the level of participation in the management of infectious waste of the 

personnel and community leaders was moderate. Local governments should focus on 

properly managing infectious waste for the safety of the environment and health of 

employees and nearby communities.  

Keywords: Management, Infectious waste, Local government organization 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนน าชุมชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 

โสมศริิ เดชารัตน์1* พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก2 

บทคัดย่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้ง
นี้เพ่ือส ารวจการจัดการด้านมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey 
research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจและแบบสอบถามท่ีผ่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  และปรับปรุงเนื้อหาที่แนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าความถูกต้องของเนื้อหา 0.975 และ 0.989 
ตามล าดับ เก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและแกนน าชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจง จ านวน 24 แห่ง บุคลากรและแกนน าชุมชน รวม
จ านวน 96 คน ท าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยประเด็นส าคัญ คือ  1) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 20.83 2) มีที่พักมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ร้อยละ 
20.83 3) มีรถเก็บขนขยะที่ไม่มีการแยกประเภทขยะทั่วไปหรือมูลฝอยติดเชื้อ  ร้อยละ 58.34 และ 4) มี
รูปแบบการก าจัดด้วยวิธีการกองกลางแจ้ง ร้อยละ 41.67 การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 20.83 
และการเผาด้วยเตาเผาหรือเผาในพ้ืนที่ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้  ร้อยละ 16.67 
ตามล าดับ ผลศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรและแกนน าชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง 
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Comparison of working stress during the COVID-19 situation of Village Health Volunteer 
in Group 4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi and Group 6, Khuan Don. Khuan Don, Satun 

Province 

Natnaree Yoma1Arniya Tesarsen1Natcha Daewamalai1Somsiri Decharat2Wanpen Thongsuk2 

Abstract 

 This study is survey research to study stress levels, factors that result in stress in the 
work of village recruits during covid-19 situations. And to compare the stress levels during 
covid-19 for the village health volunteers. In ThungSai Thong Subdistrict Lam Thap District, 
Krabi Province: 23 persons and Khuan Don Subdistrict, Khuan Don District, Satun Province, 21 
using general data questionnaires. Features Infectious risk and stress to work Statistics used 
to analyze data are frequency, percentage, mean, standard deviation and paired-sample t-
test. 

 The results showed that the sample was mostly female, with an average age of 38.5 
± 7.06 years, Village Health Volunteer in Group 4, Tungsai Thong, Lam Thap, Krabi province 
has behavior, risk of infection and stress to work. At a lower level, Village Health Volunteer 
in Group 6, Khuan Don. Khuan Don Satun from the stress levels of the Village Health 
Volunteer is different. Statistically significant at .05, that is, Village Health Volunteer in Group 
4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi has lower stress levels than Village Health Volunteer in 
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ระดับความเครียดในการทํางานช่วงช่วงโควิด–19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่
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Comparison of working stress during the COVID-19 situation of Village Health Volunteer 
in Group 4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi and Group 6, Khuan Don. Khuan Don, Satun 

Province 

Natnaree Yoma1Arniya Tesarsen1Natcha Daewamalai1Somsiri Decharat2Wanpen Thongsuk2 

Abstract 

 This study is survey research to study stress levels, factors that result in stress in the 
work of village recruits during covid-19 situations. And to compare the stress levels during 
covid-19 for the village health volunteers. In ThungSai Thong Subdistrict Lam Thap District, 
Krabi Province: 23 persons and Khuan Don Subdistrict, Khuan Don District, Satun Province, 21 
using general data questionnaires. Features Infectious risk and stress to work Statistics used 
to analyze data are frequency, percentage, mean, standard deviation and paired-sample t-
test. 

 The results showed that the sample was mostly female, with an average age of 38.5 
± 7.06 years, Village Health Volunteer in Group 4, Tungsai Thong, Lam Thap, Krabi province 
has behavior, risk of infection and stress to work. At a lower level, Village Health Volunteer 
in Group 6, Khuan Don. Khuan Don Satun from the stress levels of the Village Health 
Volunteer is different. Statistically significant at .05, that is, Village Health Volunteer in Group 
4, T.Thungsai Thong, Lam Thap, Krabi has lower stress levels than Village Health Volunteer in 
Group 6, Khuan Don. Khuan Don, Satun Province  

Keywords: Stress, working during COVID-19, Village Health Volunteer 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการท างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิ
ต้นไม้แห่งความผิดพลาดและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงานท าสวน 41 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ท าการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมากกว่าครึ่งมี
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ได้แก่ เศษวัสดุ/สิ่งของกระเด็นเข้าตาหรือล าตัว และเศษวัสดุ/สิ่งของบาด/ทิ่ม 
แทง ต า ลักษณะงานที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ได้แก่ การตัดหญ้า ตัดแต่งไม้และท าความสะอาด
เครื่องมือเครื่องจักรตามล าดับ  ส่วนใหญ่ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับไม่หยุดงาน นอกจากนี้ผลการศึกษา
ความรู้ของพนักงานและการจัดการด้านความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการท างานสามารถแบ่งสาเหตุเหตุการณ์ย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงาน เช่น พนักงานท าสวนมีการ
หยอกล้อเล่นขณะท างาน ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์แหลมคมและการตรวจสอบ 2) เครื่องมือ/
เครื่องจักร เช่น ขาดการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น มีฝุ่นในพื้นที่การ
ท างาน และ 4) การจัดการความปลอดภัย เช่น ยังขาดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินให้แก่
พนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรในการท างานพร้อม
ทั้งอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ก าหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานด้วยตนเองก่อนเริ่มงานและควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานอย่างใกล้ชิด 

ค าส าคัญ : พนักงานท าสวน  ความเสี่ยง อุบัติเหตุ แผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด 
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Risk Analysis of Work Accident among Gardeners Workers in Thaksin University 
Phatthalung Campus 

 
Liyana Waedoloh1 Tuanbankis Mustafa1 Thitima na Songkhla2*and Supaporn Meksawi2 

 
Abstract 

 This study was a survey research to study the risk analysis of accidents among gardening workers 
in Thaksin University, Phatthalung Campus. The risk analysis of accidents at work among works was 
performed by using the fault tree analysis (FTA) and the data were collected using questionnaires among 
41 gardeners. The data were analyzed using descriptive statistics. The study was conducted between June 
2021 and November 2021. The results showed that the majority of the gardeners have had an accident at 
work such as scrap/things splash in the eyes or body and scrap/objects to cut/stab, pound and smash. The 
responsibilities which had the highest accidents or near miss included mowing, trimming wood and cleaning 
machine/tools respectively. The majority of the accident severity was working long hours. In addition, the 
overall body of the knowledge of gardeners and safety management were in a moderate level. The results 
of the risk analysis of accident causes at work can be divided into 4 intermediate events as follows: 1) man 
or workers, a gardener who teases while working, lack of knowledge on chemical storage, tools, sharp 
equipment and inspection 2) machines/tools, a lack of regular inspection of equipment and tools 3) working 
environment which is dusty in the workplace and 4) management which is a lack of training in first aid and 
emergency response to workers. Therefore, the company should prepare an operating manual and work 
inspection or machines manual to work including training to educate workers, requiring a manual work, 
safety inspection before starting work and work safety closely monitored by supervisors. 
 
Keywords: Gardener, Risk, Accident, Fault Tree Analysis (FTA) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานท าสวน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการท างานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แผนภูมิ
ต้นไม้แห่งความผิดพลาดและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงานท าสวน 41 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ท าการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมากกว่าครึ่งมี
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ได้แก่ เศษวัสดุ/สิ่งของกระเด็นเข้าตาหรือล าตัว และเศษวัสดุ/สิ่งของบาด/ทิ่ม 
แทง ต า ลักษณะงานที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ได้แก่ การตัดหญ้า ตัดแต่งไม้และท าความสะอาด
เครื่องมือเครื่องจักรตามล าดับ  ส่วนใหญ่ความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับไม่หยุดงาน นอกจากนี้ผลการศึกษา
ความรู้ของพนักงานและการจัดการด้านความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการท างานสามารถแบ่งสาเหตุเหตุการณ์ย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงาน เช่น พนักงานท าสวนมีการ
หยอกล้อเล่นขณะท างาน ขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์แหลมคมและการตรวจสอบ 2) เครื่องมือ/
เครื่องจักร เช่น ขาดการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ 3) สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น มีฝุ่นในพื้นที่การ
ท างาน และ 4) การจัดการความปลอดภัย เช่น ยังขาดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินให้แก่
พนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรในการท างานพร้อม
ทั้งอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ก าหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานด้วยตนเองก่อนเริ่มงานและควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานอย่างใกล้ชิด 

ค าส าคัญ : พนักงานท าสวน  ความเสี่ยง อุบัติเหตุ แผนภูมิต้นไม้แห่งความผิดพลาด 
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ความปลอดภัยในการท างานและการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการใน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
ดวงกมล สุคชเดช1 จารุวรรณ จันทวงศ์1 ธิติมา ณ สงขลา2*และสุภาพร เมฆสว2ี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความปลอดภัยในการท างานของพนักงานและการ
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ท าการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงาน 32 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี พนักงานเกือบครึ่งมี
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการท างานภายในห้องปฏิบัติการ  ลักษณะการประสบอันตราย ได้แก่ สัมผัสสารเคมี 
กระเด็น เศษแก้ว/วัสดุ/อุปกรณ์ บาด ต า ทิ่มแทง และปวดเมื่อยกระดูก/กล้ามเนื้อตามล าดับ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่มี
ความเสี่ยงด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ ส่วนใหญ่ที่พบอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ได้แก่ แสงสว่างในห้องปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอ สัมผัสกับสารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคือง สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับตัวอย่าง/ภาชนะ/อุปกรณ์ ยืนหรือนั่งเป็น
เวลานานติดต่อกัน ปฏิบัติงานในท่าทางซ้ าๆ ผลการศึกษาความรู้ พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานและการ
จัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนความรู้ที่อยู่ระดับน้อย ได้แก่ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะ
เห็นได้ว่าแม้ความรู้ พฤติกรรมและการจัดการความปลอดภัยยังอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ยังพบว่าลักษณะงานและพนักงาน
มากกว่าครึ่งยังเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการควรมีการทบทวนความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง 
ปรับปรุงวิธีการท างานและพื้นที่ท างานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสม่ าเสมอ อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ 
 
ค าส าคัญ : ความปลอดภัยในการท างาน การจัดการความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ 
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Safety at Work and Safety Management of Laboratory in Thaksin University, 
Phatthalung Campus 

 
Duangkamon Sukotdet1 Jaruwan Jantawong1 Thitima na Songkhla2*and Supaporn Meksawi2 

 
Abstract 

 This study was a cross-sectional survey to study safety at work and safety management of 
laboratories among the workers in Thaksin University, Phatthalung Campus. The study was conducted 
between June 2021 and November 2021. The data were collected using questionnaires completed by 32 
workers. The data were analyzed using descriptive statistics. The study revealed that the majority of lab 
workers were females aged between 31-40 years and nearly half of the workers have had an accident at 
work in a laboratory. The majority of hazard characteristics were chemicals exposure/ splashes, broken 
glass/materials/equipment cuts, stabbings and bone/muscle pain respectively. Additionally, the 
environmental risks in the workplace consisted of physical, biological, chemical, and ergonomic aspects.  
The moderate to high-risk factors were insufficient laboratory lighting, exposure to corrosive/irritating 
chemicals, exposure to contaminants attached to the sample/container/equipment, standing or sitting for 
a long time continuously and repetitive work postures. Moreover, safety knowledge, safety behavior of lab 
workers and safety management in the laboratory were very satisfactory. However, there were some items 
in low level such as the practice in case of an emergency responses. It can be seen that although safety 
knowledge, safety behaviors and safety management were very satisfactory, lab workers still have had an 
accident at work due to certain responsibilities with high-risk factors. Therefore, the authority of laboratory 
should review the risks and manage the risks to improve work methods and workplaces to provide safe 
working conditions consistently. In particular, lab workers should be encouraged and educated on 
laboratory emergency preparedness and responses. 
 
Keywords: Safety at work, Safety management, Laboratory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในการท างานและการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการใน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
ดวงกมล สุคชเดช1 จารุวรรณ จันทวงศ์1 ธิติมา ณ สงขลา2*และสุภาพร เมฆสว2ี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความปลอดภัยในการท างานของพนักงานและการ
จัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ท าการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2564 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพนักงาน 32 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี พนักงานเกือบครึ่งมี
ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุจากการท างานภายในห้องปฏิบัติการ  ลักษณะการประสบอันตราย ได้แก่ สัมผัสสารเคมี 
กระเด็น เศษแก้ว/วัสดุ/อุปกรณ์ บาด ต า ทิ่มแทง และปวดเมื่อยกระดูก/กล้ามเนื้อตามล าดับ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่มี
ความเสี่ยงด้านกายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ ส่วนใหญ่ที่พบอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ได้แก่ แสงสว่างในห้องปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอ สัมผัสกับสารเคมีกัดกร่อน/ระคายเคือง สัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับตัวอย่าง/ภาชนะ/อุปกรณ์ ยืนหรือนั่งเป็น
เวลานานติดต่อกัน ปฏิบัติงานในท่าทางซ้ าๆ ผลการศึกษาความรู้ พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานและการ
จัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนความรู้ที่อยู่ระดับน้อย ได้แก่ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะ
เห็นได้ว่าแม้ความรู้ พฤติกรรมและการจัดการความปลอดภัยยังอยู่ในระดับที่ดีมากแต่ยังพบว่าลักษณะงานและพนักงาน
มากกว่าครึ่งยังเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการควรมีการทบทวนความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง 
ปรับปรุงวิธีการท างานและพื้นที่ท างานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสม่ าเสมอ อีกทั้งส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ 
 
ค าส าคัญ : ความปลอดภัยในการท างาน การจัดการความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ 
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ความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกขึ้นยืน  

5 ครั้ง ในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง  

นิภาพร พวงมาลา1* วนิดา ดรปัญหา2 และปฐมทรรศน์ ศรสีุข3 

 

บทคัดย่อ 

 การทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง  (Five times sit to stand test; FTSST) เป็นวิธีประเมินวัดความสามารถในการ
เคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และความสามารถในการทำนายการล้มในอาสาสมัครผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีการศึกษาการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง
ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งน้ีคือเพื่อศึกษาการหาค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่า
เสื่อม 2 ข้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 60 - 80 ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน และมี
อาการข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการประเมนิความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม (Oxford knee score; OKS) และมีระดับ
คะแนนอยู่ในระดับ 20-39 คะแนน ซึ่งบ่งช้ีถึงการมีภาวะข้อเข่าเสื่อมในระดับเริ่มต้นจนถึงในระดับปานกลาง  โดยอาสาสมัคร
จะได้รับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Handheld dynamometer (HHD) และได้รับการทดสอบการลุกขึ้น
ยืน 5 ครั้ง จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Intraclass correlation coefficient: ICC  เพื่อหาค่า
ความน่าเชื่อถือภายในผู้วัด ผลการศึกษาพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่ามีค่า
ความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากทั้งสองข้าง (ICC=0.996, 0.991, p<0.001) ค่าเฉลี่ยของการทดสอบการลุก
ขึ้นยืน 5 ครั้ง เท่ากับ 11.42±1.79 วินาที และพบว่ามีค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (ICC=0.999, 
p<0.001) จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านการวัดความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง ดังนั้นจากผลการ
ทดลองของวิธีการวัดทั้ง 2 ชนิดน้ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง เพื่อใช้ในการ
วางแผนการติดตามการรักษาทางกายภาพบำบัด หรือในการศึกษาวิจัยในทางกายภาพบำบัดได้ 

คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม ความน่าเชื่อถือ การทดสอบการลุกจากน่ังขึ้นยืน กายภาพบำบัด 
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2ผศ.ดร., สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
3ผศ.ดร., สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
*ผู้ประสานการตีพิมพ์เผยแพร่ Email: Niphaporn_p@kkumail.com โทรศัพท์ 063-7414999 
1 Student, Master of Sciences Program in Aesthetic Sciences and Health, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen 
University 
2Assistant Professor, School of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University 
3Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 
*Corresponding Authur Email: Niphaporn_p@kkumail.com tel. 063-7414999 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

445

Reliability of Knee Flexors and Knee Extensors Muscle Strength Assessment and Five 
Times Sit to Stand Test in Elderly with Bilateral Knee Osteoarthritis 

 
Niphaporn Puangmala1* Wanida Donpunha2 and Pathomthat Srisuk3 

 
ABSTRACT 

 Five times sit-to-stand test ( FTSST)  is a method used for assessing lower extremities strength, 
balance ability, and fall risk in elderly volunteers.  However, studies of the reliability of knee flexors and 
knee extensors muscle strength assessment and the FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis were 
limited.  The objective of this research aimed to study the reliability of knee flexors and knee extensors 
muscle strength assessment and the reliability of FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis.  The 
participants in this study were ten men and women in Khon Kaen province who had bilateral OA knees 
with Oxford knee scores of 20-39 (represents as mild and moderate OA) and were between the ages of 60 
and 80 years old. A digital portable dynamometer and the FTSST were used to collect data, which was 
then evaluated with the Intraclass correlation coefficient. The results revealed that the bilateral knee's 
measurement of knee flexors and extensors muscle strength was extremely reliable. ( ICC= 0. 996, 0. 991, 
p<0.001) and the average of the FTSST was 11.42±1.79 seconds, which was likewise acceptable. (ICC=0.999, 
p<0.001) In conclusion, the measurers' reliability for measuring the strength of knee flexors, knee extensors, 
and the FTSST in elderly with bilateral knee osteoarthritis was very good. As a result, these two 
measurements could be used to assess elderly with bilateral knee osteoarthritis for use in planning 
physiotherapeutic follow-up treatments or in further research studies in physical therapy. 
 

Keywords: Elderly, OA knee, Reliability, Sit to stand test, Physical therapy 

 

 

 

 

 

 

ความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกขึ้นยืน  

5 ครั้ง ในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง  

นิภาพร พวงมาลา1* วนิดา ดรปัญหา2 และปฐมทรรศน์ ศรสีุข3 

 

บทคัดย่อ 

 การทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง  (Five times sit to stand test; FTSST) เป็นวิธีประเมินวัดความสามารถในการ
เคลื่อนไหวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และความสามารถในการทำนายการล้มในอาสาสมัครผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีการศึกษาการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง
ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งน้ีคือเพื่อศึกษาการหาค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และความน่าเชื่อถือในการทดสอบการลุกขึ้นยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่า
เสื่อม 2 ข้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 60 - 80 ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน และมี
อาการข้อเข่าเสื่อมทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการประเมนิความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม (Oxford knee score; OKS) และมีระดับ
คะแนนอยู่ในระดับ 20-39 คะแนน ซึ่งบ่งช้ีถึงการมีภาวะข้อเข่าเสื่อมในระดับเริ่มต้นจนถึงในระดับปานกลาง  โดยอาสาสมัคร
จะได้รับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Handheld dynamometer (HHD) และได้รับการทดสอบการลุกข้ึน
ยืน 5 ครั้ง จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Intraclass correlation coefficient: ICC  เพื่อหาค่า
ความน่าเชื่อถือภายในผู้วัด ผลการศึกษาพบว่าค่าความน่าเชื่อถือของการวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่ามีค่า
ความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากทั้งสองข้าง (ICC=0.996, 0.991, p<0.001) ค่าเฉลี่ยของการทดสอบการลุก
ขึ้นยืน 5 ครั้ง เท่ากับ 11.42±1.79 วินาที และพบว่ามีค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมาก (ICC=0.999, 
p<0.001) จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าค่าความน่าเช่ือถือภายในตัวผู้วัดอยู่ในระดับที่ดีมากในด้านการวัดความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อเหยียดและงอเข่า และการทดสอบการลุกข้ึนยืน 5 ครั้งในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง ดังนั้นจากผลการ
ทดลองของวิธีการวัดทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง เพื่อใช้ในการ
วางแผนการติดตามการรักษาทางกายภาพบำบัด หรือในการศึกษาวิจัยในทางกายภาพบำบัดได้ 
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ศึกษาระดับความเครียดของนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความ 

ปลอดภัยจากการเรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 

ณัชชา แดหวามาลัย1 วธัญญา จีนเดิม1  ณัฏฐ์นรี โยมา 1 โสมศิริ เดชารัตน์2 สุปานดี มณีโลกย์2 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพื่อส ารวจ
ความเครียดของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการเรียนออนไลน์ 2.เพื่อศึกษาสาเหตุของ
ความเครียดระดับบุคคล และสิ่งแวดล้อมในนักศึกษาใน นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ านวน 160 คนจากจ านวน 218 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
แบบสอบถามความเครียดและแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง (ST-5) อ้างอิงจาก กรมสุขภาพจิตสถิติที่ใช้ 
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 

     ผลการศกึษาพบวา่ ในการประเมนิความเครียดดว้ยตนเองนัน้กลุ่มตวัอย่างมีความเครียด อยู่ในระดับมาก
ซึ่งวัดจากอาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะ 2-4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา และในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความเครียดพบว่าความเครียดในการเรียนออนไลน์ (ระดับบุคคล)ส่งผลต่อความเครียดมากซึ่ง มีค่า 
( = 3.53 , S.D = 1.04 ) และความเครียดในการเรียนออนไลน์ (ด้านการศึกษา)ส่งผลต่อความเครี ยดปาน
กลางมีค่า( = 3.40 , S.D = 0.95 ) และจากผลรวมค่าเฉลี่ย  ( = 3.47 , S.D = 1.0 ) ซึ่งจากค่าเฉลี่ย (  ) 
ท าให้ทราบว่านิสิตมีความเครียดปานกลาง   
ค าส าคัญ : ความเครียดการเรียนอออนไลน์ในยุคโควิด 19  
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Stress levels among students in occupational health and 
Safe from online learning in the era of Covid-19                                              

 
Natcha Daewamalai1WatanyaJeendeumNatnaree Yoma1Somsiri Decharat2Supandee 

Maneelok2 

 
                                                    Abstract 
This study is descriptive research to explore the stress and stress levels of online learning in the era of 
COVID-19. with the purpose of 1. To survey the stress of students in the field of occupational health and 
safety from studying online. 2.To study the stress level of Occupational Health and Safety students 
Thaksin University Phatthalung Campus consisted of 160 people out of 218 people. The instruments used 
in this study were Stress questionnaire and stress self-assessment form (ST-5), referring to the Department 
of Mental Health. 
 
    The results showed that most of the samples were female (87.5%), aged (19-20) years (42.5%). High 
stress, as measured by symptoms or feelings occurring over 2-4 weeks, found that the majority of subjects 
were stressed. And in the study of 2 factors affecting stress levels, it was found that stress in online 
learning (personal level) affects the level of stress that is very valuable( = 3.53, S.D = 1.04) and the 
stress of online learning (Educational) affect stress at a moderate level ( = 3.40, SD = 0.95) and from the 
sum of the mean  (  = 3.47 , SD = 1.0 ), which from the mean ( ) showed that the students' stress was in 
the moderate 
Keywords: stress, online learning in the age of COVID-19 
 

ศึกษาระดับความเครียดของนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความ 

ปลอดภัยจากการเรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 

ณัชชา แดหวามาลัย1 วธัญญา จีนเดิม1  ณัฏฐ์นรี โยมา 1 โสมศิริ เดชารัตน์2 สุปานดี มณีโลกย์2 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพื่อส ารวจ
ความเครียดของนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการเรียนออนไลน์ 2.เพื่อศึกษาสาเหตุของ
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ซึ่งวัดจากอาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะ 2-4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา และในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความเครียดพบว่าความเครียดในการเรียนออนไลน์ (ระดับบุคคล)ส่งผลต่อความเครียดมากซึ่ง มีค่า 
( = 3.53 , S.D = 1.04 ) และความเครียดในการเรียนออนไลน์ (ด้านการศึกษา)ส่งผลต่อความเครี ยดปาน
กลางมีค่า( = 3.40 , S.D = 0.95 ) และจากผลรวมค่าเฉลี่ย  ( = 3.47 , S.D = 1.0 ) ซึ่งจากค่าเฉลี่ย (  ) 
ท าให้ทราบว่านิสิตมีความเครียดปานกลาง   
ค าส าคัญ : ความเครียดการเรียนอออนไลน์ในยุคโควิด 19  
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A Systematic Scoping review: Conceptualization and Definition of Personal recovery 
among person with schizophrenia 

Jutharat Thongsalab 1 2 *  and Jintana Yunibhand 3 

Abstract 

Schizophrenia (SZ), a dominant disability and chronic mental illness, appears unrecoverable. In contrast, 
decades of research on personal recovery (PR) is possible. Presently, SZ has accepted PR as an essential mental 
health goal outcome. However, the concept and operational definition of personal recovery in schizophrenia 
remain ambiguous. Aim To synthesize knowledge of definition and conceptualization of PR in persons with 
schizophrenia in the existing systematic review publication. Methods The scoping study inspired by Arksey and 
O’Malley framework stages was used and modified from the systematic review method. For related electronic 
documents, searches were conducted in ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, and Google Scholar and Google 
search engine. Results Ten systematic review studies were included in this paper. "Recovery as a journey," 
"Recovery as a process," "Recovery as a stage," "Endeavors while recovering," "Recovery as an area," and "Recovery 
has dimensions and components. “In addition, it was decoded into an operational definition congruent with 
the CHIME-D framework (connected, hope, identity, meaning in life, empowerment, and difficulty) and was 
reinforced by the review findings. Discussion Studies on PR among people with schizophrenia were limited to 
developed countries. CHIME-D dimensions were accentuated in conceptualizing and definitizing recovery. 
Therefore, future research in this area should consider investigating the variables, factors, and outcomes of PR 
among schizophrenia from developing countries, Asia, and minority ethnic groups in order to obtain a more 
comprehensive and global conceptualization and definition. 

 

Keywords: personal recovery, schizophrenia, scoping review 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีขอบเขต: แนวคิดและค าจ ากัดความของการฟื้นหายทางจิตใจในผู้ป่วยจิตเภท 

จุฑารัตน์ ทองสลับ 1 2 *  และ จินตนา ยูนิพันธุ ์3 

บทคัดย่อ 

  โรคจิตเภท (SZ) เป็นโรคจิตเวชที่โดดเด่น มีความพิการและเรื้อรัง เหมือนไม่สามารถฟ้ืนหายได้  แต่พบว่า การวิจัยหลาย
ทศวรรษการฟื้นหายทางจิตใจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยจิตเภท ปัจจุบันท่ัวโลกยอมรับว่าการฟื้นหายทางจิตใจเป็นเป้าหมายด้านสุขภาพจิต
ที่ส าคัญ โดยที่แนวคิดและค าจ ากัดความยังมีความไม่ชัดเจน จุดประสงค์ เพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี ่ยวกับค าจ ากัดความและ
แนวความคิดของการฟื้นหายทางจิตใจในผู้ป่วยโรคจิตเภทจากบทความการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิธีการ ใช้การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างมีขอบเขตตามแนวทาง Arksey และ O'Malley ร่วมกับแนวทางการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
เพื่อสืบค้นในฐานข้อมูลการวิจัยของ ScienceDirect, Scopus, SpringerLink และ Google Scholar ผลลัพธ์ มีการการวิจัย
ประเภทการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง 10 ฉบับในบทความนี้ พบว่าการฟื้นหายทางจิตใจประกอบด้วยหลาย
มิติ "การฟื้นหายทางจิตใจเปรียบเป็นการเดินทาง กระบวนการ มีขั้นตอน ต้องใช้ความพยายาม  เป็นพื้นที่ และมีหลายมิติและ
ส่วนประกอบ นอกจากน้ีพบว่า การฟื้นหายทางจิตใจมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องตามแนวความคิด CHIME-D ได้แก่ มีความเช่ือมโยง 
ความหวัง อัตลักษณ์ ความหมายในชีวิต มีการเสริมอ านาจ และความยากล าบาก  การอภิปรายผล มีการศึกษาท่ีจ ากัดเกี่ยวกับการ
ฟื้นหายทางจิตใจในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และกรอบแนวคิด CHIME ในมิติของความยากล าบาก  (D) ถูก
เพิ่มและเน้นเข้ามาในแนวความคิดและค าจ ากัดความของการฟื้นหายทางจิตใจ  การวิ จัยในในอนาคตควรพิจารณาเกี่ยวกับ
การศึกษาตัวแปร ปัจจัย และผลลัพธ์ของการฟื้นหายทางจิตใจในประเทศก าลังพัฒนา เอเชีย และชนกลุ่มน้อยเพื่อความครอบคลุม 

ค าส าคัญ : การฟื้นหายทางจิตใจ โรคจิตเภท การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีขอบเขต 

 

 

 

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก, คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
2 วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์
3 รศ.ดร., ภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
1 Ph.D. student, Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Thailand 
2 Senior professional level, Instructor nurse, Boromarajonani College of Nursing Surin, Thailand 
3 Assoc. Prof. Dr., Department of psychiatric and mental health nursing, Chulalongkorn University, Thailand 
* Corresponding author: Tel.: 095-8098961  E-mail address: Jutharat.thongsalab@gmail.com  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

449

A Systematic Scoping review: Conceptualization and Definition of Personal recovery 
among person with schizophrenia 

Jutharat Thongsalab 1 2 *  and Jintana Yunibhand 3 

Abstract 

Schizophrenia (SZ), a dominant disability and chronic mental illness, appears unrecoverable. In contrast, 
decades of research on personal recovery (PR) is possible. Presently, SZ has accepted PR as an essential mental 
health goal outcome. However, the concept and operational definition of personal recovery in schizophrenia 
remain ambiguous. Aim To synthesize knowledge of definition and conceptualization of PR in persons with 
schizophrenia in the existing systematic review publication. Methods The scoping study inspired by Arksey and 
O’Malley framework stages was used and modified from the systematic review method. For related electronic 
documents, searches were conducted in ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, and Google Scholar and Google 
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"Recovery as a process," "Recovery as a stage," "Endeavors while recovering," "Recovery as an area," and "Recovery 
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การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนกรีดยางพารา  
: กรณีศึกษา หมู่ 1ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

รุสนานี โต๊ะโอะ1 อริสรา เล๊าะ2 สุธีร์ อินทร์รักษา3 ธิติมา ณ สงขลา4 

บทคัดย่อ 
ผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพาราต้องเผชิญกับปัจจัยอันตรายทั้งจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและ

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตยางพารา ซึ่งกระบวนการผลิตยางพารา
ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักที่สำคัญ คือ การกรีดยาง การเก็บน้ำยางและการทำยางแผ่น ซึ่งมีระยะเวลาการ
ทำงานในช่วงเวลากลางคืนต่อเนื่องถึงเวลากลางวัน ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารามีโอกาสสัมผัสกับ
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Perceived risks and safety behaviors in rubber tapping workers : a case study in Talo 
sub-district, Yaring district, Pattani province. 

Russanani Toh-oh1 Sutee Inraksa2 Arisara Loh3 Thitima na Songkhla4 

Abstract 

The rubber workers are contact with dangerous factors from both the working 
environment and unsafe working conditions in every step of the rubber production process.  
The para rubber production process consists of the main important steps which are rubber 
tapping, latex storage and rubber sheet making.  which has a period of work during the night 
continuously until the day.  As a result, rubber production professionals have the opportunity 
to be exposed to hazardous factors from the working environment, namely, ergonomic, 
physical, biological and chemical hazards.  The objectives of this research were 1) to study 
the perception of risk in the work of rubber tapping; 2) to study risk behaviors causing health 
effects of rubber tapping. The data were analyzed by using statistics for percentage, mean and 
standard deviation.  

Result of this study show that the level of perception of risk in the work of rubber 

tapping workers overall had a moderate risk perception (𝒙𝒙𝒙𝒙=1.25, S.D.= 0.2915), risk behaviors 
causing health effects of rubber tapping professionals in the community.  The negative risk 

behaviors were at the level of non-risk behavior (𝒙𝒙𝒙𝒙=2.98, S.D=1.121) and risk behaviors causing 
health effects of rubber tapping professionals in the community. The positive risk behaviors 

were at very high risk behavior levels (𝒙𝒙𝒙𝒙=2.23, S.D=1.053). 

Keywords: risk perception, risk behavior, rubber tapping person 
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ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
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Knowledge and behavior at risk of contracting the Coronavirus 2019 (COVID-19) Case 
Study : Shop Operators in Fresh Market, Betong District, Yala Province  

Nurtasniim Seang1 Nurheman Daebox2  Sutee Inraksa3  Thitima na Songkhla4 

Abstract 

This study is a survey research to study the knowledge of self-protection against corona virus 2019 
(COVID-19) infection among shop operators in the fresh market of Betong District. and study the behavior 
of self-protection from coronavirus 2019 (COVID-19) infection of shop operators in the fresh market of 
Betong District Conducting this research Collect data using questionnaires. The sample size consisted of 92 
people.  

The results of this study found that the coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection is classified 
as a good level of self-protection knowledge.  The behavioral level study found that the behavioral behavior 
level in preventing disease caused by corona virus 2019 (COVID-19) is in the very good behavior level. Most 
of the samples had knowledge and behavior in disease prevention at a very good level. But still continue 
to follow the advice of the Ministry of Public Health to prevent infection with COVID-19 and stop the spread 
of COVID-19 from oneself to family, community and Thai society Keywords: risk perception, risk behavior, 
rubber tapping person 

Keywords: risk behavior, Coronavirus 2019, market, entrepreneur 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ 
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บทคัดย่อ 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นสาเหตุการตายทั่วโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วโลกและในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นอย่างมาก โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วย
ยังขาดสมรรถนะในการใช้ความรู้และการสื่อสารเพื่อให้สามารถมีส่วนรว่มในการดูแลสุขภาพตนเอง การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนีม้ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงสนับสนุนระดับชุมชนกับการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมค่าความ
ดันโลหิตไม่ได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลจุฬา
ภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชนจำนวน 8 คน จาก 4 หมู่บ้าน 
พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อการจัดการสุขภาพทุกหมู่บ้าน ได้แก่ มีสถานท่ี
ออกกำลังกายและไลน์กลุ่มหมู่บ้านเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารต่างๆ มีแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดการสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโดยการแบ่งเขตดูแลครัวเรือนด้วย อสม. มีการติดตามผลและการเยี่ยมบ้านร่วมกับผู้นำ
ชุมชน การจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดูแลตนเองของกลุ่มผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคจึงต้องหยุด
กิจกรรมรวมตัว แต่จัดทีม อสม. ติดตามวัดค่าความดันโลหิตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั้งนี้
พบว่ากลุ่มผู้ป่วยยังมีการจัดการตนเองไม่ดีพอ แต่ยังสามารถควบคุมค่าระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ได้ 
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Community Support for Uncontrolled Hypertension Patients During the Epidemic 
Situation of Coronavirus Disease 2019 in the Area of Responsibility of Chulabhorn 

Hospital, Nakhon Si Thammarat 

Thanyarat Rattana1 Supawadee Muengdang1 Chamaiporn Thongphet2 Supa Kraisuwan3 Waraporn Chimchuay3 

Abstract 

 Hypertension is the important diseases and cause of death worldwide. An epidemic situation of 
Coronavirus Disease 2019 extremely effected to hypertension patients, it was found that hypertension 
patient still lacked participated self-care competence in using knowledge and communicating. The purpose 
of this qualitative research was to study community support factors and self-management of uncontrolled 
hypertension patients during the coronavirus 2019 epidemic situation. The research was located in area of 
responsibility of Chulabhorn Hospital Nakhon Si Thammarat Province, conducted in-depth interviews with 
representatives of 8 community leaders from 4 villages. The result found that community participates in 
promoting good environmental management to facilitate health management in every village, for example, 
there is a place for exercise and a village group LINE as a channel for informing various information. There 
were appropriate guidelines for the development of participation in the health management of patient 
groups by dividing household care zones with Village Health Volunteers, having follow-up visits and home 
visits with community leaders. Organizing supportive activities to promote self-care among patients in order 
to reduce the risk of disease outbreaks, therefore, the gathering had to be stopped, but the Village Health 
Volunteers team was organized to monitor blood pressure and give advice on infection prevention corona 
virus 2019. However, it was found that the patient group did not have enough self-management, but can 
also control blood pressure levels to stay within the range. 

Keywords: Community support, Uncontrolled Hypertensive patients, Coronavirus 2019 
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ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส และการใช้สมาธิบ าบัดแบบ SKT ร่วมกับการ
ใช้ LINE Application ในการติดตามผลเพื่อลดระดับน  าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  

ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวันครศรีธรรมราช 

ยานิดา  ไมมะมาด1 สายเพชร ณ พัทลุง1 ชไมพร ทองเพชร2 บุญเรอืง ขาวนวล2 ธนูศิลป์ สลีอ่อน2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มตัวอย่างวัดผลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส และการใช้สมาธิบ าบัดแบบ SKT ร่วมกับการใช้ 
LINE Application การติดตามผลเพื่อลดระดับน้ าตาลในเลือดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 4, 5 
และ 9 เขตต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 33 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิบ าบัดแบบ SKT เทคนิคที่ 1 2 และ 3 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม เป็นแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรับรู้การปฏิบัติสมาธิบ าบัด SKT ของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Wilcoxon Sing Rank Test ผลการวิจัยพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ (Median = 11 ค่า IQR = 0 ค่าสถิติ Z = -4.960 p=0.001) ทัศนคติ (Median = 32 ค่า 
IQR = 2 ค่าสถิติ Z = -5.024 p=0.001) พฤติกรรม (Median = 37 ค่า IQR = 4 ค่าสถิติ Z = -5.018 p=0.001) และการ
รับรู้การปฏิบัติสมาธิบ าบัดแบบ SKT (Median = 60 ค่า IQR = 10 ค่าสถิติ Z = -5.076 p=0.001) ผลการเปรียบเทียบค่าดับ
น้ าตาลในเลือดหลังเข้าร่วมโปรแกรม (Median = 96 ค่า IQR = 1 ค่าสถิติ Z = -4.342 p=0.001) ค่าระดับน้ าตาลในเลือด
ลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส  สมาธิบ าบัดแบบ SKT กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
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Effects of 3E 2S Behavioral Modification Program and SKT Meditation combine with 
LINE Application to Reduce Fasting Blood Sugar (FBS) among Pre – diabetes in  

Cha – Uat District , Nakhonsithammarat. 

Yanida Mimahad1 Saiphet Na Phatthalung1 Chamaiporn Thongphet2 Boonruang Kaonuan2 Thanusin 
Saleeon2 

Abstract 

 This quasi-experimental research with one sample group to measure results before and after 
participating in the program. The purpose of this study was to study the effects of 3E 2S behavioral 
modification program and SKT meditation combine with LINE Application to reduce fasting blood sugar 
(FBS) among pre–diabetes in Village 4,5 and 9 Cha – Uat district, Nakhonsithammarat province. The 33 
samples received knowledge of behavior modification according to the 3E 2S together with the SKT 
meditation therapy, Techniques 1, 2 and 3 for 6 weeks during November 2020 – February 2021. The 
questionnaire was conducted before and after joining the program on knowledge, attitude, behavior and 
perception of SKT meditation practice among pre-diabetes. Data were analyzed using descriptive statistics 
and Wilcoxon Sing Rank Test statistics. The results showed that after participating the program, the 
intervention group had average knowledge scores (Median = 11, IQR = 0, Z statistic = -4.960 p=0.001), 
attitude (Median = 32, IQR = 2, Z statistic = -5.024 p=0.001) behavior (Median = 37 IQR). = 4 statistical 
values Z = -5.018 p=0.001), and perception of SKT meditation practice (Median = 60, IQR = 10, Z statistic 
= -5.076, p=0.001). Comparison of fasting blood sugar (FBS) after participating in the program (Median = 
96, IQR = 1 statistic. Z = -4.342 p=0.001) lower blood glucose values than before participating in the 
program were significantly different at 0.05. 

Keywords: 3E 2S Behavioral Modification Program, SKT Meditation, Pre – diabetes 

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส และการใช้สมาธิบ าบัดแบบ SKT ร่วมกับการ
ใช้ LINE Application ในการติดตามผลเพื่อลดระดับน  าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  

ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวันครศรีธรรมราช 

ยานิดา  ไมมะมาด1 สายเพชร ณ พัทลุง1 ชไมพร ทองเพชร2 บุญเรอืง ขาวนวล2 ธนูศิลป์ สลีอ่อน2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มตัวอย่างวัดผลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส และการใช้สมาธิบ าบัดแบบ SKT ร่วมกับการใช้ 
LINE Application การติดตามผลเพื่อลดระดับน้ าตาลในเลือดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 4, 5 
และ 9 เขตต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 33 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิบ าบัดแบบ SKT เทคนิคที่ 1 2 และ 3 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม เป็นแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรับรู้การปฏิบัติสมาธิบ าบัด SKT ของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Wilcoxon Sing Rank Test ผลการวิจัยพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ (Median = 11 ค่า IQR = 0 ค่าสถิติ Z = -4.960 p=0.001) ทัศนคติ (Median = 32 ค่า 
IQR = 2 ค่าสถิติ Z = -5.024 p=0.001) พฤติกรรม (Median = 37 ค่า IQR = 4 ค่าสถิติ Z = -5.018 p=0.001) และการ
รับรู้การปฏิบัติสมาธิบ าบัดแบบ SKT (Median = 60 ค่า IQR = 10 ค่าสถิติ Z = -5.076 p=0.001) ผลการเปรียบเทียบค่าดับ
น้ าตาลในเลือดหลังเข้าร่วมโปรแกรม (Median = 96 ค่า IQR = 1 ค่าสถิติ Z = -4.342 p=0.001) ค่าระดับน้ าตาลในเลือด
ลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมตามหลัก 3อ 2ส  สมาธิบ าบัดแบบ SKT กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
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ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมค่าระดับ 
ความดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชญานิษฐ์ บุญรัตน์1 พรวลัย หวานแก้ว1 ชไมพร ทองเพชร2 สุภา ไกรสุวรรณ3 วราพร ฉมิช่วย3 วิภาณี บุญชาติ4 

บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบกึ่งทดลองครึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่ควบคุมค่าความดันโลหิตไม่ได้ที่มารับบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน โดยได้รับโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ ได้แก่ พัฒนาความรู้ทางสุขภาพเฉพาะโรคความดนัโลหิตสูง ได้แก่ ด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านการ 
จัดการความเครียด ด้านการรับประทานยาส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, พัฒนาการสื่อสารความรู้ทั่วไป, พัฒนาความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาความสามารถเชิงกระบวนการคิด เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน 
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมคือแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา, Paired t-test และสถิติ Wilcoxon Sign Rank test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรค 
ความดันโลหิตสูงกลุ่มที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมค่าระดับความดันโลหิตช่วงบน (Systolic) มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 140.80 และค่าระดับความดันโลหิตช่วงล่าง (Diastolic) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.45 และหลังเข้าร่วมโปรแกรมค่าระดับ 
ความดันโลหิตช่วงบน (Systolic) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 131.35 และค่าระดับความดันโลหิตช่วงล่าง (Diastolic) มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 
76.55 พบได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตสูงลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกัน (p<0.05) 

ค าส าคัญ : การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ 
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Abstract 

The purpose of this quasi-experimental research was to study the effect of a health literacy 
improvement program in uncontrolled hypertension patients whose came to receive services in the 
Hypertension Clinic, Chulabhorn Hospital, Nakhon Si Thammarat Province. The 20 patients received a 
health literacy development program, developing health knowledge specific to hypertension, nutrition, 
physical activity, stress management, medication for hypertension patients, improving general 
communication knowledge, improving access to information knowledge and media literacy. and develop 
cognitive abilities. The research tool used to collect information before and after participating in the 
program was a personal data questionnaire, Health Literacy scale for patients with hypertension. Data 
were analyzed using descriptive statistics, Paired t-test and Wilcoxon Sign Rank test statistics. The results 
showed that uncontrolled hypertension patients before joining the program, mean systolic blood pressure 
was 140.80, mean diastolic blood pressure was 86.45, and after joining the program systolic blood 
pressure the mean diastolic blood pressure was 131.35 and the mean diastolic blood pressure was 76.55. 
It was found that mean diastolic blood pressure was lower than before the program was different 
(p<0.05). 

Keywords: Health Literacy Development Program, Behavioral Modification, Uncontrolled Hypertension

Effect of Health Literacy Development Program in Uncontrolled Hypertension 

Chulabhorn Hospital, Nakhon Si Thammarat Province 

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมค่าระดับ 
ความดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชญานิษฐ์ บุญรัตน์1 พรวลัย หวานแก้ว1 ชไมพร ทองเพชร2 สุภา ไกรสุวรรณ3 วราพร ฉมิช่วย3 วิภาณี บุญชาติ4 

บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบกึ่งทดลองครึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มที่ควบคุมค่าความดันโลหิตไม่ได้ที่มารับบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน โดยได้รับโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ ได้แก่ พัฒนาความรู้ทางสุขภาพเฉพาะโรคความดนัโลหิตสูง ได้แก่ ด้านโภชนาการ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านการ 
จัดการความเครียด ด้านการรับประทานยาส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, พัฒนาการสื่อสารความรู้ทั่วไป, พัฒนาความรู้ 
การเข้าถึงข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาความสามารถเชิงกระบวนการคิด เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน 
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมคือแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา, Paired t-test และสถิติ Wilcoxon Sign Rank test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรค 
ความดันโลหิตสูงกลุ่มที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมค่าระดับความดันโลหิตช่วงบน (Systolic) มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 140.80 และค่าระดับความดันโลหิตช่วงล่าง (Diastolic) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.45 และหลังเข้าร่วมโปรแกรมค่าระดับ 
ความดันโลหิตช่วงบน (Systolic) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 131.35 และค่าระดับความดันโลหิตช่วงล่าง (Diastolic) มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 
76.55 พบได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตสูงลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกัน (p<0.05) 

ค าส าคัญ : การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ 
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ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
อรวรรณ  ธนูศร1* และกิจจา2 ทองนิ่ม 

 
บทคัดย่อ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรก าหนดให้นิสิตชั้น
ปีท่ี 1-4 ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา จนส าเร็จการศึกษา การศึกษาทัศนคติของ
นิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนิสิตก่อนและหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและเพื่อ
เปรียบเทียบทัศนคติของนิสิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตช้ันปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
จ านวน 396 คน จาก 11 สาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามทัศนคติต่อการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีลักษณะ 
Dual-response คือ ข้อค าถามเดียวกันแต่มีการตอบเป็น 2 กลุ่ม คือ ความคาดหวังและผลที่ได้รับ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านวิชาการ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่น ๆ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลัง ด้วยสถิติทดสอบ t (t-test dependent samples)  ผลการวิจัยพบว่า 
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังในด้านวิชาการ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่น ๆ มีระดับมากที่สุด และมากกว่าผลที่
ได้รับในทุกด้าน ส่วนการเปรียบเทียบความคาดหวังของนิสิตและผลที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ภารสอนในสถานศึกษา 
ดัวยสถิติ t (test-Dependent) ค่าเฉลี่ยภาพรวมของความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่ได้รับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.01 และรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลที่ได้รับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ 
0.01 แสดงว่านิสิตมีทัศนคติก่อนการฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาสูงกว่าหลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 
 
ค าส าคัญ  : ทัศนคติ, ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
----------------------------------------- 
1 นักวิชาการช านาญการ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1Academic Staff Faculty of Science, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand 
2Academic Staff Faculty of Education, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand 
*Corresponding author : Tel .: 081-5988554. E-mail address: orawant2006@yahoo.com 
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Attitudes of Students towards the Teaching Experiences in Institutions  
for the Academic Year 2020  

Bachelor of Education Program (4 Years) Faculty of Education Thaksin University 
 

Orawan Thanoosorn1* and Kitja Thongnim2 
 

Abstract  
Bachelor of Education Program (4 Years), Curriculum of Teacher Production and 

Educational Personnel determined curriculum structure of first to fourth year students doing 
their teaching practicum in the institutions in the second semester of every academic year 
till graduation. The study of students’ attitudes towards their teaching practicum 
experiences in the institutions of Academic Year 2563, Bachelor of Education Program         
(4 Years), Faculty of Education, Thaksin University has aimed to study students ‘attitudes 
before and after having done their teaching practicum in the institutions and to compare 
students’ attitudes in second semester Academic Year 2563. The samples were 396 first year 
students from 11 majors. The tools for studying were questionnaires of the attitudes towards 
the teaching practicum in the institutions. This questionnaire is dual-response 2 groups 
answered the same question for expectation and its consequences which consist of            
4 aspects: academic, students, environment and other concerns. The statistics used in this 
research were frequency, percentage, mean, standard deviation and the comparison of 
attitudes before and after using t-test dependent samples. The result of the research found 
that the average of expectation in academic, students, environment and other concerns 
were at the most and more than the consequences in every aspect. In terms of the 
comparison of students’ expectations and consequences from teaching practicum in the 
institutions with t-test Dependent with the overall average of expectation was higher than 
the average of consequences at the statistical significant of 0.01. The individual aspect found 
that the average of consequences was higher than the average of consequences with the 
statistical significant at 0.01 which shows that students’ attitudes before the teaching 
practicum higher than after having done their teaching practicum in the institutions. 
 
Keywords : Attitudes, Teaching Experiences in Institutions 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

463

Attitudes of Students towards the Teaching Experiences in Institutions  
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Orawan Thanoosorn1* and Kitja Thongnim2 
 

Abstract  
Bachelor of Education Program (4 Years), Curriculum of Teacher Production and 

Educational Personnel determined curriculum structure of first to fourth year students doing 
their teaching practicum in the institutions in the second semester of every academic year 
till graduation. The study of students’ attitudes towards their teaching practicum 
experiences in the institutions of Academic Year 2563, Bachelor of Education Program         
(4 Years), Faculty of Education, Thaksin University has aimed to study students ‘attitudes 
before and after having done their teaching practicum in the institutions and to compare 
students’ attitudes in second semester Academic Year 2563. The samples were 396 first year 
students from 11 majors. The tools for studying were questionnaires of the attitudes towards 
the teaching practicum in the institutions. This questionnaire is dual-response 2 groups 
answered the same question for expectation and its consequences which consist of            
4 aspects: academic, students, environment and other concerns. The statistics used in this 
research were frequency, percentage, mean, standard deviation and the comparison of 
attitudes before and after using t-test dependent samples. The result of the research found 
that the average of expectation in academic, students, environment and other concerns 
were at the most and more than the consequences in every aspect. In terms of the 
comparison of students’ expectations and consequences from teaching practicum in the 
institutions with t-test Dependent with the overall average of expectation was higher than 
the average of consequences at the statistical significant of 0.01. The individual aspect found 
that the average of consequences was higher than the average of consequences with the 
statistical significant at 0.01 which shows that students’ attitudes before the teaching 
practicum higher than after having done their teaching practicum in the institutions. 
 
Keywords : Attitudes, Teaching Experiences in Institutions 

 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาปัจจัยการลาออกกลางคนัของนิสิต ปีการศึกษา 2564  
และความคาดหวังต่อการบรหิารจัดการหลกัสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
อรวรรณ ธนูศร1* วรรณิศา รัตนา2 และสมภพ ล ่าวัฒนพร 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื อศึกษาปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิตปีการศึกษา 2564 ความคาดหวังต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ และเปรียบเทียบข้อมูลการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 
กลุ่มตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรีที พ้นสภาพนิสิตจากการยื นค่าร้องขอลาออก ปีการศึกษา 2564 จ่านวน 58 คน เครื องมือที 
ใช้ คือ แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสนทนารายบุคคล สถิติที ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี ย และค่าเบี ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า  

1. ปัจจัยการลาออกกลางคันของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ปัจจัยด้านส่วนตัวนิสิต  อาจารย์ผู้สอนและวิธีการ
สอน สถานศึกษา หลักสูตร เศรษฐกิจและครอบครัว  ( x = 2.99, ±1.42; x = 2.96, ±1.23; x = 2.82, ±1.19;  x = 2.80, 
±1.17; x = 2.20, ±1.27)  

2. ความคาดหวังต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 1) การจัดหาสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบ มี
คุณภาพ เป็นที ยอมรับในตลาดแรงงาน 2) การเปิดหลักสูตรระบบคลังหน่วยกิตที นิสิตสามารถเรียนสะสมหน่วยกิตในรายวิชา
ต่าง ๆ 3) การปรับและทบทวนข้อก่าหนด ระเบียบ ข้อบังคับและเกณฑ์การส่าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยที เอื้อต่อการ
ส่าเร็จการศึกษา 4) เพิ มเนื้อหารายวิชาความสามารถเฉพาะทางส่าหรับการแข่งขันและการประกอบอาชีพ  5) การเปิด
หลักสูตรระยะสั้นเพิ มความรู้และทักษะที เฉพาะเจาะจงเพื อใช้ประกอบอาชีพ 6) การจัดการเรียนการสอนที นิสิตสามารถเลือก
เรียนได้ตลอดหลักสูตร แบบออนไลน์หรือออนไซค์ 7) การปรับลดหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและระยะเวลา  ( x = 3.86, ±1.13; 
x = 3.72, ±.93; x = 3.71, ±.97; x = 3.64, ±1.09 x = 3.57, ±1.01; x = 3.34, ±1.12; x = 3.10 ±1.21) 

3.  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2561-2563 ร้อยละนิสิตที ยื นค่าร้องลาออก ปีการศึกษา 2561 
(42.21%) 2562 (30.10%) 2563 (25.68%) จ่าแนกตามคณะ คือ คณะนิติศาสตร์ (25.68%) คณะศึกษาศาสตร์ (20.00%) 
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (19.79%)  
ค าส าคญั : ออกกลางคัน,ความคาดหวัง 
----------------------------------------- 
1 นักวิชาการช่านาญการ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 นักวิชาการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
3 อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1Academic Staff Faculty of Science, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand 
2Academic Staff Division of Compus Administration, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand 
3Lecturer, Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Thaksin University, Sogkhla 90000, 
Thailand 
*Corresponding author : Tel .: 081-5988554. E-mail address: orawant2006@yahoo.com 
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Factor Study of Student Dropouts Academic Year 2564 and Thaksin University 
Curriculum Management Expectation 

 
Orawan Thanoosorn1 Wannisa Rattan2 and Sompob Lumwattanaporn3 

 
Abstract 

 This study aimed to study factors of student dropouts Academic Year 2564, expectation for 
Thaksin University curriculum management and compare the information of students being withdrawn in 
Academic Year from 2561 to 2563. Samplings were 58 undergraduate students withdrawn from the 
university by filing a resignation request Academic Year 2564. Tools in the study were questionnaires and 
qualitative data from individual conversation. The statistics used were percentage, means and standard 
deviation. 
The findings of the study were: 

1. Factors of student dropouts Academic Year 2564 were factors of student personal 
perspectives, instructors and teaching methods, institutions, curriculum, economics and family with the 
statistics at ( x = 2.99, ±1.42; x = 2.96, ±1.23; x = 2.82, ±1.19;  x = 2.80, ±1.17; x = 2.20, ±1.27)  
 2. Curriculum management expectations  1) systematically provide places for professional 
training with quality accepted in labor market  2) offering credit bank for students to study and 
accumulate credits in various courses  3) adjustment and review requirements, regulations and criteria of 
university graduation conducive to graduation   4) increase courses required specific competence for 
competition and occupation  5) offer short curriculum increasing knowledge and specific skills for 
professional use  6) learning management where students were able to choose to study all through the 
curriculum either online or onsite 7) credit and period reduction all through the curriculum ( x = 3.86, 
±1.13; x = 3.72, ±.93; x = 3.71, ±.97; x = 3.64, ±1.09 x = 3.57, ±1.01; x = 3.34, ±1.12; x = 3.10 ±1.21) 

3.  Student termination Academic Year 2561 to 2563; percentage of students filing a resignation 
request Academic Year 2561 were (42.21%), 2562 (30.10%), 2563 (25.68%) classified by Faculty: Faculty of 
Law (25.68%), Faculty of Education (20.00%) and Faculty of Humanity and Social Sciences (19.79%) 

 
Keyword: Dropouts, Expectation 
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Abstract 

 This study aimed to study factors of student dropouts Academic Year 2564, expectation for 
Thaksin University curriculum management and compare the information of students being withdrawn in 
Academic Year from 2561 to 2563. Samplings were 58 undergraduate students withdrawn from the 
university by filing a resignation request Academic Year 2564. Tools in the study were questionnaires and 
qualitative data from individual conversation. The statistics used were percentage, means and standard 
deviation. 
The findings of the study were: 

1. Factors of student dropouts Academic Year 2564 were factors of student personal 
perspectives, instructors and teaching methods, institutions, curriculum, economics and family with the 
statistics at ( x = 2.99, ±1.42; x = 2.96, ±1.23; x = 2.82, ±1.19;  x = 2.80, ±1.17; x = 2.20, ±1.27)  
 2. Curriculum management expectations  1) systematically provide places for professional 
training with quality accepted in labor market  2) offering credit bank for students to study and 
accumulate credits in various courses  3) adjustment and review requirements, regulations and criteria of 
university graduation conducive to graduation   4) increase courses required specific competence for 
competition and occupation  5) offer short curriculum increasing knowledge and specific skills for 
professional use  6) learning management where students were able to choose to study all through the 
curriculum either online or onsite 7) credit and period reduction all through the curriculum ( x = 3.86, 
±1.13; x = 3.72, ±.93; x = 3.71, ±.97; x = 3.64, ±1.09 x = 3.57, ±1.01; x = 3.34, ±1.12; x = 3.10 ±1.21) 

3.  Student termination Academic Year 2561 to 2563; percentage of students filing a resignation 
request Academic Year 2561 were (42.21%), 2562 (30.10%), 2563 (25.68%) classified by Faculty: Faculty of 
Law (25.68%), Faculty of Education (20.00%) and Faculty of Humanity and Social Sciences (19.79%) 

 
Keyword: Dropouts, Expectation 
 
 
 
 
 

การพัฒนากิจกรรมฝ,กทักษะภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการเรียนรู;ด;วยตนเองผ@านแอปพลิเคชัน 

สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล1 

บทคัดย@อ 

 ในศตวรรษที่ 21 แนวทางการจัดการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย@างมากสืบเนื่องจากความกCาวหนCาทาง

เทคโนโลยีที่ส@งเสริมใหCการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขCอมูลข@าวสารระหว@างบุคคลเปJนไดCง@าย สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น และที่ยิ่งไปกว@านั้นคือการแพร@ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เปJนอีกหนึ่งปWจจัยที่สำคัญที่ทำใหCรูปแบบการเรียนการ

สอนทั่วโลกเปลี่ยนไปอย@างเห็นไดCชัด ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในชั้นเรียนไปสู@การเรียนในรูปแบบออนไลน\ หนึ่งใน

บรรดาสื่อการเรียนการสอนที่ทั้งผูCเรียนและผูCสอนเขCาถึงไดCง@ายในยุคสมัยนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่เราสามารถเขCาใชCดCวยอุปกรณ\

เคลื่อนที่ต@างๆ (Mobile device) โดยเฉพาะอย@างยิ่งโทรศัพท\มือถือที่ทุกคนพกพา การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค\เพื่อศึกษา

ลักษณะกิจกรรมฝnกทักษะภาษาฝรั่งเศสที่พบในแอปพลิเคชันที่มีผูCใชCอย@างแพร@หลายในปWจจุบัน และเพื่อเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมดังกล@าวใหCมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูCวิจัยเลือกศึกษา 4 แอปพลิเคชันที่ไดCรับความนิยม ผลการศึกษา

ชี้ใหCเห็นว@าทุกแอปพลิเคชันนำเสนอกิจกรรมซ้ำๆ ในรูปแบบเดียวกันในทุกบท โดยกิจกรรมส@วนใหญ@เปJนการเลือกตอบทั้งระดับ
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Development of Self-Practice Activities for French Language Skills through Online 

Applications 

Sunporn Eiammongkhonsakun2 

Abstract 

 In this 21st century, the guideline for learning and teaching has changed substantially. This is due to 

technological advancement that promotes communication allowing easy, convenient and more effective 

means of exchanging information among individuals. The Covid-19 pandemic is also another major factor 

that has significantly affected the learning and teaching environments globally. Onsite learning has 

transformed to online learning. In this era, one of the learning and teaching materials that learners and 

teachers can easily access is an application in which people can access on a mobile device. This is especially 

true for mobile phones that everyone has. This research aimed to study characteristics of practice activities 

for French language skills on applications that are widely used by people. It also aimed to develop a 

guideline for developing such activities to be more effective. The researcher selected 4 popular applications 

to conduct the research. The findings indicated that every application offered repetitive activities of the 

same format in every chapter. Most of the activities were in the format of choice selection at the word or 

sentence levels. They focused on writing more than listening and speaking. In addition, there were 

insufficient reading skills practices at the paragraph level. Therefore, the researcher believed that learning 

objectives and specific content of each chapter should be analyzed in order to select the types of activities 

and sequence the difficulty levels to allow sequential development processes. This would help the learners 

to feel less discouraged but instead acknowledging their own development. 

 

Keywords : learning and teaching French language, practice activity for French language skills, application  
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การศึกษาฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการแบบเปิด 

 

ปนัทดา ปัตตาน1ี*  เกษม เปรมประยูร2 และสุวรรณี เปลีย่นรัมย์3 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามหลักแนวคิดของ Kemmis and McTaggart (1988) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โปรแกรมบันทึกการสอนจาก Google Meet ผลงานของนักเรียน Line และแบบวัดฮิวริสติกส์ทาง
คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบว่าฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ เกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ในทุกขั้นการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ดังนี้ ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด เกิดฮิวริสติกส์วิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ สำหรับขั้นที่ 2 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ขั้นที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันในช้ันเรียน และขั้นที่ 4 การสรุปโดยเช่ือมโยง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนเกิดฮิวริสติกส์ทางคณิตศาสตร์ 5 วิธี คือ  วิธีลองเขียนตามเงื่อนไข วิธีสมการ 
วิธีระบบตาราง วิธีแผนภาพ และวิธีสุ่มคำตอบแล้วตรวจสอบ  
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The Study of Mathematical Heuristics on Grade 9 Students by Open Approach 
 

Panatda Pattane1* Kasem Premprayoon2 and Suwarnnee Planram3 
 

Abstract 
 

 This research was aimed to study of Mathematical Heuristics in System of Linear Equations with 
Two Variable of grade 9 students by Open Approach to Online Classes. The target group was 27 students in 
9th grade of 2021 academic year at Hatyairatprachasan School. This research was a classroom action research 
according to the concept of Kemmis and McTaggart (1988) . The research instruments were classified into : 
lesson plans by Open Approach, recorded from Google Meet, the student’s work, Line application, and 
measurement of Mathematical Heuristics. The statistics used in data analysis were percentage and arithmetic 
means. 
 It was found that the Study of Mathematical Heuristics in System of Linear Equations with Two 
Variable of students by Open Approach to Online Classes there are Mathematical Heuristics occur at every 
stage of the learning management as follows : STEP I Posing Open-Ended Problem including Use guess and 
check. For STEP II Student’s Self-Learning, STEP III Whole class Discussion and, and STEP IV Summing-Up by 
Connecting Students’ Emergent Mathematical Ideas including : Act it out, Use a diagram/model, 
Use equations, Use guess and check, and Make a systematic list. 
 

Keywords : Mathematical Heuristics, Open Approach, Action Research 
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Abstract 
 

 This research was aimed to study of Mathematical Heuristics in System of Linear Equations with 
Two Variable of grade 9 students by Open Approach to Online Classes. The target group was 27 students in 
9th grade of 2021 academic year at Hatyairatprachasan School. This research was a classroom action research 
according to the concept of Kemmis and McTaggart (1988) . The research instruments were classified into : 
lesson plans by Open Approach, recorded from Google Meet, the student’s work, Line application, and 
measurement of Mathematical Heuristics. The statistics used in data analysis were percentage and arithmetic 
means. 
 It was found that the Study of Mathematical Heuristics in System of Linear Equations with Two 
Variable of students by Open Approach to Online Classes there are Mathematical Heuristics occur at every 
stage of the learning management as follows : STEP I Posing Open-Ended Problem including Use guess and 
check. For STEP II Student’s Self-Learning, STEP III Whole class Discussion and, and STEP IV Summing-Up by 
Connecting Students’ Emergent Mathematical Ideas including : Act it out, Use a diagram/model, 
Use equations, Use guess and check, and Make a systematic list. 
 

Keywords : Mathematical Heuristics, Open Approach, Action Research 

  

ความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ผ่านจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  

กนกพร นพรัตน์ 1*  สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ 2 และเกษม เปรมประยูร 3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง เมทริกซ์ โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 19 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิด ผลงานนักเรียน วิดิทัศน์การสอน แบบประเมินความเพียรพยายามของ Duckworth (ปี ค.ศ. 2007) และใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดของ Dinapoli (ปี ค.ศ. 2018) 

 ผลการวิจัยพบว่า ความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง
เมทริกซ์ มีดังนี้ ขั้นการน าเสนอสถานการณ์ปัญหา พบว่า นักเรียนมีความเพียรพยายามในการท าความเข้าใจปัญหา เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า นักเรียนด าเนินการแก้ปัญหาอย่างมุ่งมั่น และพยายามแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาอย่างน้อยหนึ่งวิธี จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาและสรุปค าตอบของปัญหาได้ถูกต้อง 
ขั ้นอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น พบว่า นักเรียนบอกการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างมุ่งมั่นและมีความตั้งใจ และขั้นสรุปเพื่อ
เชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนมีความพยายามในการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา และแสดง
แนวคิดที่หลากหลาย สะท้อนถึงการมีความเพียรพยายามทางคณิตศาสตร์ที่มากขึ้น 
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Mathematical Perseverance on Grade 10 Students by Open Approach 
Kanokpon Nopparat1* Suwarnnee Planram2 and Kasem Premprayoon3 

 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study  Mathematical Perseverance of grade 10 students by 

managing learning in an online format by Open Approach in Matrix. The target group was 19 students in 10 
grade of Phatongprathan Khiriwat School, Songkhla Province, Academic Year 2021.  This research is a 
classroom action research.  Research tools include an lesson plans by Open Approach, student work, 
teaching video, Duckworth's Perseverance Assessment (2007) and using a qualitative data analysis based on 
the Dinapoli Conceptual Framework (2018). 

The results showed that math perseverance of students who manage learning in an open way the 
matrix is as follows: 1) The presenting a problem situation: Students are Perseverance in understanding the 
problem in order to come up with a solution, 2) self learning: Students are committed to solving problems. 
And continually try to solve problems using at least one solution heuristics.  Until the problem can be 
solved and the correct answer is summarized, 3)  Discussing the whole class:  Students tell their problem 
solving with determination and determination, and 4)  Summarize to connect student ideas that arise in 
class:  Students are trying to find solutions to problems.  And express a variety of concepts reflects greater 
mathematical perseverance. 
 
Keywords : Mathematical Perseverance, Open Approach 
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Abstract 
The objectives of this research were to study  Mathematical Perseverance of grade 10 students by 

managing learning in an online format by Open Approach in Matrix. The target group was 19 students in 10 
grade of Phatongprathan Khiriwat School, Songkhla Province, Academic Year 2021.  This research is a 
classroom action research.  Research tools include an lesson plans by Open Approach, student work, 
teaching video, Duckworth's Perseverance Assessment (2007) and using a qualitative data analysis based on 
the Dinapoli Conceptual Framework (2018). 

The results showed that math perseverance of students who manage learning in an open way the 
matrix is as follows: 1) The presenting a problem situation: Students are Perseverance in understanding the 
problem in order to come up with a solution, 2) self learning: Students are committed to solving problems. 
And continually try to solve problems using at least one solution heuristics.  Until the problem can be 
solved and the correct answer is summarized, 3)  Discussing the whole class:  Students tell their problem 
solving with determination and determination, and 4)  Summarize to connect student ideas that arise in 
class:  Students are trying to find solutions to problems.  And express a variety of concepts reflects greater 
mathematical perseverance. 
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การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของ ศิลา ชูกวิโรจน์ 
 

ศิลา ชูกวิโรจน1์ และไกรศิลป์ โสดานิล2  
 

บทคัดย่อ 
 ดนตรี คือศิลปะที่เป็นการถ่ายทอดของเสียงไปสู่ผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจความหมายของบทเพลงรวมถึง
เอกลักษณ์ของบทเพลงน้ัน ดนตรีที่ได้รับการถ่ายทอดอารมณ์ยังเป็นสื่อในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นช่วยขัดเกลามนุษย์ให้มี
ความสุข สนุกสนานรื่นเริงช่วยคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของ ศิลา ชูกวิโรจน์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการแสดงดนตรีด้านเครื่องมือเอกทรัมเป็ตต่อสาธารณชน โดยปฏิบัติด้าน
เทคนิค และสื่ออารมณ์ของบทเพลงให้ผู้ฟังได ้โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาประวัติผู้ประพันธ์ การ
วางแผนการฝึกซ้อม บันทึกการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตของนักทรัมเป็ตที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในบทเพลงเดียวกัน การ
ตีความจากบทเพลง การฝึกซ้อมจากแบบฝึกหัด รวมถึงการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำมาเป็นองค์ความรู้ในการฝึกซ้อม
และแก้ไขปัญหาในการแสดงเดีย่วของตนเอง ผลการศึกษาพบว่า การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตนั้น ผู้แสดงควรมีการศึกษาข้อมูลของ
บทเพลง เช่น ประวัติ การตีความอารมณ์ของบทเพลง รวมถึงการฝึกซ้อมจากแบบฝึกหัดด้านเครื่องหมายต่างๆ จากบทเพลง
เพราะจะทำให้ผู้แสดงมีความรู้ความเข้าใจถึงอารมณ์ของบทเพลงและบรรเลงเครื่องหมายได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น จน
สามารถทำการแสดงได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ก่อนทำการแสดงผู้แสดงต้องมีการเตรียมตัวด้านร่างกายและกระบวนการต่างๆ 
ก่อนขึ้นเวทีล่วงหน้า โดยมี 2 บทเพลงที่ใช้ในการแสดงคือ Trumpet Concerto in Eb major ประพันธ์โดย Johann 
Baptist Georg Neruda และ Believe Me If All Those endearing young Charms ประพันธ์โดย Thomas Moore  ใช้
เวลาในการแสดงประมาณ 25 นาที 
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Trumpet solo performance by Sila Chookawirod 
 

Sila Chookawirod1 and Kraisil Sodanil2  
 

Abstract 
 Music is the art of transmitting sound to listeners in order to know and understand the meaning 
and the uniqueness of the song. Music that has been conveyed emotions is also a medium to develop  
better society, help polish human beings to be happy , have fun and relieve stress, both directly and 
in d ire c t ly .  The trumpet solo performance of Sila Chookawirod aims to develop skills and abilities in 
public performances of trumpet instruments. By technical practice and convey the mood of the song to 
listeners. With a study method from document, related research, study author history, training planning, 
record trumpet solo performed by a famous or recognized trumpeter of the same song, interpret          
the song, training from exercises. Including meeting with advisor, using knowledge for practicing and 
solving problems in their solo performances. The study results found that the trumpet solo performance, 
the performers should study the song information, such as the history, interpretation  the mood of         
the song. Including practicing from various marking exercises . The melodious songs will make performers 
have a better understanding the song mood and playing the marks more accurately. Until being able to 
perform with quality. However, before performing, performers must have physical preparation and various 
procedures. Before going on stage in advance, there are 2 songs used in the show. That are The Trumpet 
Concerto in Eb major, composed by Johann Baptist Georg Neruda and Believe Me If All Those endearing 
young Charms by Thomas Moore. The show takes approximately 25 minutes. 
 
Keywords:  Trumpet solo performance  Sila Chookawirod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในการจัดทําฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรและการใชประโยชน

จากพืชในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

อมรชัย ใจซื่อกุล1* ปยะธิดา กุศลรตัน2 และไกรศรี เตนปกษี3 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีม 2) เพ่ือศึกษาผลการเรยีนรูจากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเรียนการสอน  เรื่อง ฐานขอมูล

ดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3) เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตอการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการการการเรยีนการสอน เรื่อง ฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรเปาหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ชั้นปที่ 

2 จํานวน 20 คน ที ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั ้นสูง ซึ ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิจากการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการเรียน

การสอน เรื่อง ฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาในรายวิชา

การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนการสอน 

โดยใชฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา โดยสถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย( x̄ ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ไดฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 4.73 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการ

เรียนรูจากการบูรณาการการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาคะแนนกอน

เรียนเฉลี่ย 3.15 คิดเปนรอยละ 31.50 และคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 7.05 คิดเปนรอยละ 70.50 เมื่อนํามาเปรียบเทียบ

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจตอการบูรณาการการเรียนการสอน

ดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.49 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพึง

พอใจมากที่สุด แสดงถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน

ปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฐานขอมูลมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ฐานขอมูล, สมุนไพร, การบูรณาการการเรียนการสอน 

__________________________ 
1อาจารย, หลักสูตรคอมพวิเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
2ผศ.ดร., หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
3นักวิชาการ, งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
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พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจตอการบูรณาการการเรียนการสอน

ดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรในปาภูรกฟา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.49 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพึง

พอใจมากที่สุด แสดงถึงประสิทธิภาพของการบูรณาการเรียนการสอนดวยฐานขอมูลดานความหลากหลายของพืชสมุนไพรใน

ปาภูรกฟา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ชวยใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฐานขอมูลมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ฐานขอมูล, สมุนไพร, การบูรณาการการเรียนการสอน 
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2ผศ.ดร., หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 
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The integration of teaching and research in creating botanical database and plant 

utilization in PhuRokFa Forest, PakChong, Nakhonratchasima. 

Amornchai Chaisuekul1* Piyathida Kusolrat2 and Krisri Tenpaksri3 

 

Abstract 

The major proposes of this research study were 1 ) to develop the local botanic in Phurokfa 

Pakchong Nakhonratchasima database 2) to study the achievement for the integrated learning on advanced 

programming with database of the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database for 

Computer Education Nakhonratchasima Rajabhat University student. 3)  to investigate the satisfaction from 

integrated learning by using local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database. The target 

population were Computer Education Nakhonratchasima Rajabhat University students 20 students who 

enroll in subject of Advanced Computer Programming by purposive sampling method. This research uses 

the following tools 1) The achievement test for the integrated learning by using local botanic in Phurokfa 

database 2) The user satisfaction for the integrated learning by using the local botanic in Phurokfa Pakchong 

Nakhonratchasima database. The statistics use in the research were mean ( x̄ ) and standard deviation (S.D.). 

 The results of the research were 1) the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima 

database effective was 4.73 evaluate by 3 specialist  2) the achievement after experiment of the integrated 

learning by using the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database score was 7.05 as 70.50 

percent higher before experiment score at 3.15 as 31.50 percent with the . 0 5  significant level 2) the 

satisfaction of integrated learning by using the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima 

database is at high level ( x̄ =  4. 4 9) . The result mean the integrated learning by using the local botanic in 

Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database help to understand content effectively. 

Keywords: Database, Botanic, Integrated Learning 
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 The results of the research were 1) the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima 

database effective was 4.73 evaluate by 3 specialist  2) the achievement after experiment of the integrated 

learning by using the local botanic in Phurokfa Pakchong Nakhonratchasima database score was 7.05 as 70.50 

percent higher before experiment score at 3.15 as 31.50 percent with the . 0 5  significant level 2) the 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
เร่ือง ทศนิยมและเศษส่วน ด้วยชุดฝึกทักษะทศนิยมและเศษส่วน 

 
จิรศักด์ิ  เมืองจันทร์1* ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์2 และวัชรากร  ทองช่วย3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยประเด็นที่ศึกษา  1) เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ                
เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จำนวน 37 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ dependent 
sample  ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.15/71.89 ซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที ่ตั ้งไว้  2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน                       
วิชาคณิตศาสตร์หลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อน เรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม            
และเศษส่วน นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ( 4.52,x . . 0.74S D  ) 

 
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ชุดฝึกทักษะ  ความพึงพอใจ 
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A Study of Mathematical Learning Achievement of Mathayomsuksa 1 Students  
On Decimals and Fractions with decimal and fraction practice set 

 
Jirasak Muangjan1* Songwit Rittikun2 and Watcharakorn  Thongchuay3 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study mathematics learning achievement. The issues studied 
1 )  to determine the effectiveness of the Decimals and Fractions skill set, 2 )  to compare the mathematics 
learning achievement of students before and after using the Decimals and Fractions skill set and 3) to study 
the satisfaction of students at to the skill set on decimals and fractions. The sample group used in this 
research was 37 Mathayomsuksa 1 students in Nakhon Si Thammarat. The statistics used in the data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and dependent sample t-test. The results of the research 
showed that 1) Developing a skill set on decimals and fractions, the efficiency of Mathayomsuksa 1 students 
created by the researcher was 79.15/71.89 which was higher than the standard 70/70 set. 2) Mathematics 
learning achievement after using the Decimal and Fraction skill set. of Mathayomsuksa 1  students was 
significantly higher than before at the .01 level. 3) The satisfaction of Mathayomsuksa 1 students on Decimals 
and Fractions skill set. The students were satisfied with the skill set on decimals and fractions.                         
Of the students in Mathayomsuksa 1 , the overall picture in 3  aspects is at a very good level                                               
( 4.52, . . 0.74x S D ).   

 
Keywords : Mathematics Learning Achievement, skill development package, satisfaction 
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Abstract 
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การศึกษาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรือ่ง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวธิีการแบบเปดิ 

 
นูรัยนี ชุมสาแหละ1* เกษม เปรมประยูร2 และสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์3 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 24 คน จากการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เครื่องบันทึกภาพและเสียง และวีดิทัศน์ 2) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ชิ้นงานนักเรียน แบบบันทึกการท ากิจกรรม ผลจากการบันทึกภาพและเสียง และวีดิทัศน์ 
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ส่งผลให้นักเรียนเกิดโครงสร้างภาพลักษณ์มโนทัศน์ทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีกระบวนการดังนี้ ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด : นักเรียนมีการตอบค าถามผ่านโครงสร้างคุณสมบัติ
และกระบวนการของตนเอง ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง : นักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนความคิด มีการใช้ภาพ สูตร หรือ
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนแสดงออกผ่านโครงสร้างภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการ 
ขั้นที่ 3 การอภิปรายหน้าชั้นเรียน : นักเรียนน าเสนอผ่านโครงสร้างภาพในใจ คุณสมบัติ และกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน : ครูและนักเรียนร่วมกันหาข้อสรุปผ่านโครงสร้างคุณสมบัติ เพื่อน าไปสู่
สาระส าคัญทางคณิตศาสตร์ 
 

ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ วิธีการแบบเปิด 
 

 
1 นิสิตปริญญาโท, สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2, 3 อาจารย์ ดร., สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1 Master Student, Teaching Sciences, Sciences, Mathematics and Computer Program, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
2, 3 Dr., Teaching Sciences, Mathematics and Computer Program, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
* Corresponding author : Email address 631995008@tsu.ac.th 
 
  



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

478

The study of Mathematical Concept Images in Trigonometric functions 
of Grade 10 Students by Open Approach 

 

Nurainee Chumsalaeh1* Kasem Premprayoon2 and Suwarnnee Planram3 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study Mathematical Concept Images in Trigonometric 
functions of Grade 10 Students by Open Approach. The target group was students of Princess Chulabhorn 
Science High School Satun, grade 10/ 3, academic year 2021, totaling 24 people.  This research was a 
Classroom Action Research. The instruments used in the research were categorized into 1) the instruments 
used for data collection: an open learning management plan on Trigonometric functions, cameras, audio 
recorders, and video recorders 2)  the instruments used for data analysis:  student work, activity record 
form, effects of cameras, audio recorders, and video recorders.  
 The results showed that Open Approach caused students to create Mathematical Concept Images 
structure with the following processes:  Step 1 is Posing Open - Ended Problem.  Students answered 
questions through the structure of Properties and Processes. Step 2 is Student's Self Learning. Students 
exchanged ideas.  Use relevant images, formulas, or symbols in the problem-solving process.  This is 
expressed through Mental Pictures Properties and Processes.  Step 3 is Whole Class Discussion and 
Comparison. Students present through Mental Pictures Properties and Processes. Step 4 is Summarization 
through Connecting Students' Mathematical Ideas Emerged in the Classroom. Teachers and students come 
to their conclusions through structure Properties to lead to the essence of mathematics. 
 

Keywords : Mathematical Concept Images, Open Approach 
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The study of Mathematical Concept Images in Trigonometric functions 
of Grade 10 Students by Open Approach 

 

Nurainee Chumsalaeh1* Kasem Premprayoon2 and Suwarnnee Planram3 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study Mathematical Concept Images in Trigonometric 
functions of Grade 10 Students by Open Approach. The target group was students of Princess Chulabhorn 
Science High School Satun, grade 10/ 3, academic year 2021, totaling 24 people.  This research was a 
Classroom Action Research. The instruments used in the research were categorized into 1) the instruments 
used for data collection: an open learning management plan on Trigonometric functions, cameras, audio 
recorders, and video recorders 2)  the instruments used for data analysis:  student work, activity record 
form, effects of cameras, audio recorders, and video recorders.  
 The results showed that Open Approach caused students to create Mathematical Concept Images 
structure with the following processes:  Step 1 is Posing Open - Ended Problem.  Students answered 
questions through the structure of Properties and Processes. Step 2 is Student's Self Learning. Students 
exchanged ideas.  Use relevant images, formulas, or symbols in the problem-solving process.  This is 
expressed through Mental Pictures Properties and Processes.  Step 3 is Whole Class Discussion and 
Comparison. Students present through Mental Pictures Properties and Processes. Step 4 is Summarization 
through Connecting Students' Mathematical Ideas Emerged in the Classroom. Teachers and students come 
to their conclusions through structure Properties to lead to the essence of mathematics. 
 

Keywords : Mathematical Concept Images, Open Approach 
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ขขอองงนนัักกเเรรีียยนนชช้้ัันนมมััธธยยมมศศึึกกษษาาปปีีทท่่ีี  44  โโดดยยใใชช้้กกาารรจจััดดกกาารรเเรรีียยนนรรูู้้ดด้้ววยยววิิธธีีกกาารรแแบบบบเเปปิิดด  
  

วิริยา ศรีสุข1* เกษม เปรมประยูร2 และสุวรรณ ีเปลี่ยนรัมย์3 
 

บบททคคััดดยย่่ออ  

  

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื ่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ของนักเรียน          

ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้ว ิธ ีการแบบเปิด กลุ ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/6                       

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จำนวน 44 คน ปีการศึกษา 2564 โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 

เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการว ิจ ัยประกอบด้วย 1) เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการเก ็บรวบรวมข้อม ูล ได ้แก ่ แผนการจ ัดการเร ียนรู้                          

เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด โปรแกรมบันทึกเสียง และโปรแกรมบันทึกวีดิทัศน์       

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ผลงานนักเรียน แบบวัดการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ผลจากการบันทึกเสียง

และวีดิทัศน์ วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดของ เดอจาร์เน็ตต์ และกอนซาเลซ (DeJarnette and González)  
 

 ผลการวิจ ัยพบว่า การจัดการเร ียนรู ้ด ้วยวิธ ีการแบบเปิดที ่เน ้นให้นักเร ียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผล                

ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ป ัญหาได้ถ ูกต้อง ชัดเจน และหลากหลายขึ ้น มีกระบวนการดังนี ้ ขั้นที ่ 1 การนำเสนอ             

ปัญหาปลายเปิด นักเรียนแสดงแนวคิด วิธีในการหาคำตอบ โดยผ่านพฤติกรรมการประยุกต์ใช้แนวคิดจากการเรียนรู้ก่อนหน้า 

การเชื ่อมโยงระหว่างตัวแสดงแทนที ่แตกต่างกัน และการใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ในชีว ิตประจำวันมาพิจารณา              

ความสมเหตุสมผลการหาคำตอบ ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ได้แสดงวิธีคิดอย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดในการแก้ปัญหา สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิด ทำให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการให้เหตุผลได้ชัดเจนและหลากหลาย     

ขั้นที่ 3 การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียนและการเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการอธิบายแนวคิด

หรือวิธีการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาให้ผู ้อื ่นเข้าใจ พยายามหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนคำตอบของตนเอง        

โดยผ่านพฤติกรรมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร ์ขั้นที่ 4 การสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน    

ครูทำหน้าที่สรุปแนวคิดและเชื่อมโยงสู่สาระสำคัญของแผน 
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The study of Mathematical Reasoning in Analytic Geometry 

of Grade 10 Students by Open Approach 
 

Wiriya Srisuk1* Kasem Premprayoon2 and Suwarnnee Planram3 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the Mathematical Reasoning in Analytic Geometry of 

Grade 10 Students by Open Approach. The target group is students. Grade 10/6, Woranari Chaloem School, 

Songkhla Province, 44 students, the academic year 2021. This research is action research in the classroom. 

The research instruments used in the research were divided into 1) the tools used for data collection were 

the learning management plan on analytical geometry. By using an open learning management method 

voice recorder and a video recording program. 2) The tools used for data analysis were student work.         

Math reasoning scale Effects of audio and video recordings.  The data were analyzed using the concept                     

of DeJarnette and González.The basic statistics in the study were percentage, mean and standard deviation. 

 

 The results showed that Open learning management As a result, students develop a mathematical 

conceptual structure. The process is as follows: Step 1: Presentation of open-ended problems. Students    

are asked to answer questions through their own structure, qualifications, and processes. Step 2: Self-study. 

Students exchange ideas and use related images, formulas, or symbols to use in problem-solving processes. 

This is expressed through the visual structure in mind, properties, and processes. Step 3: Front-class 

discussion. Students are presented through the visual structures, properties, and processes used to solve 

problems. Step 4: Conclusion by linking students' ideas. Teachers and students come together to draw 

conclusions through a property structure. To lead to the essence of mathematics. 

 

KKeeyywwoorrddss  : Mathematical Reasoning, Open Approach 
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“เพศที่สาม” ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของภาษาและสังคมไทย 
ศักรินทร์ สวสัด1ี  พัชรพร อ๋อง2 

 
บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา เพศและสังคม โดยใช้เพศที่สามเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์
กลไกการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อภาษาและสงัคม และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีต่อเพศท่ีสามผ่านการส ารวจข้อมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดียประเภทข่าว เพลง ละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และรายการบันเทิง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2564 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ภาษาและเพศ เพศและสังคม ภาษาและสังคม จากมุมมองความสัมพันธ์ดังกล่าวพบว่า 1) ภาษาและเพศ ในกลุ่มเพศ
ที่สามมีการเปลี่ยนแปลงกลไกทางภาษาบางอย่างเพื่อเพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร หลีกเลี่ยงค าไม่สุภาพ หรือสนทนาเฉพาะกลุ่ม 
ไม่ต้องการใช้ผู้อื่นรู้ความหมาย ได้แก่การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง  การใช้ค าแสลง ค ายืม ภาษาลู และการใช้ค าเสริมหรือค า
สร้อย 2) เพศและสังคม ในอดีตภาพลักษณ์ของเพศท่ีสามส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบ ส่งผลให้สังคมมีทัศนคติต่อเพศท่ีสามไป
ในทางไม่ดี แต่ปัจจุบันเพศที่สามเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีการเปิดพื้นที่การแสดงออกทาง
ความคิด ทัศนคติและตัวตน ซึ่งส่งผลต่อความคิด ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเพศที่สาม 3) ภาษาและสังคม จากการส ารวจ
พบว่าสื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางส าคัญที่ช่วยผลักดันการใช้ภาษา ความคิด และสร้างความ
เข้าใจในกลุ่มเพศที่สามต่อสังคมภายนอก จากกระแสสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาในปัจจุบันกลายมาเป็นค า หรือวลี
ที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน การศึกษาครั้งน้ีสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในสังคม และสามารถ
บ่งช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท่ีเกี่ยวข้องกับเพศท่ีสาม  

 
ค าส าคัญ : ตัวแปรทางภาษา เพศที่สาม ภาษาศาสตร์สังคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2 นักวิจัย คณะพยาบลาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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“The third gender” in the context of the language and Thai society change.  

Sakkarin Sawatdee3 Patcharaporn Ong4 

 

Abstract 

This study aims to examine the relationship between language, gender, and society by using the 

third gender as a variable in analyzing the mechanism of change affecting language and society. And 

reflecting social changes towards the third gender through a survey of social media such as news, music, 

dramas, movies, and television programs from 2014 to 2021, which are divided into language and gender, 

gender and society, language and society. From the perspective of this relationship, found that 1) Language 

and Gender: The third sex has some language mechanisms to increase the enjoyment of communication 

or avoid offensive words or group chat do not want others to know the meaning. These include sound 

changes, Slang, Loan words, Lu language, and the suffix words. 2) Gender and Society: In the past, the image 

of the third gender was mostly negative. As a result, society has a bad attitude toward the third fender. But 

today, the third gender is becoming more active in society. It is seen in the social media outlets where is 

the space to open their thought, attitudes, and identities, which affected the attitudes of people in society. 

3) Language and Society: From the research, it is considered to be another important method to support 

the language usage, though and impact to the society about the third gender. From the current social trends 

that affect the language change to become words or phrases to communicate in everyday life. This study 

can reflect the changes in people’s thinking in society and can indicate the direction of language change 

that is related to the third gender. 

Keywords: language factor; the third gender; sociolinguistics 

 

                                                 
3 Lecturer, Faculty of Liberal Arts, Chinese major, Prince of Songkla University, Hatyai campus. 
4 Researcher, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hatyai campus. 

“เพศที่สาม” ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของภาษาและสังคมไทย 
ศักรินทร์ สวสัด1ี  พัชรพร อ๋อง2 

 
บทคัดย่อ 

บทความฉบับนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา เพศและสังคม โดยใช้เพศที่สามเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์
กลไกการเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อภาษาและสงัคม และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีต่อเพศท่ีสามผ่านการส ารวจข้อมูลจาก
สื่อโซเชียลมีเดียประเภทข่าว เพลง ละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และรายการบันเทิง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2564 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ภาษาและเพศ เพศและสังคม ภาษาและสังคม จากมุมมองความสัมพันธ์ดังกล่าวพบว่า 1) ภาษาและเพศ ในกลุ่มเพศ
ที่สามมีการเปลี่ยนแปลงกลไกทางภาษาบางอย่างเพื่อเพิ่มอรรถรสในการสื่อสาร หลีกเลี่ยงค าไม่สุภาพ หรือสนทนาเฉพาะกลุ่ม 
ไม่ต้องการใช้ผู้อื่นรู้ความหมาย ได้แก่การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง  การใช้ค าแสลง ค ายืม ภาษาลู และการใช้ค าเสริมหรือค า
สร้อย 2) เพศและสังคม ในอดีตภาพลักษณ์ของเพศท่ีสามส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบ ส่งผลให้สังคมมีทัศนคติต่อเพศที่สามไป
ในทางไม่ดี แต่ปัจจุบันเพศที่สามเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีการเปิดพื้นที่การแสดงออกทาง
ความคิด ทัศนคติและตัวตน ซึ่งส่งผลต่อความคิด ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเพศที่สาม 3) ภาษาและสังคม จากการส ารวจ
พบว่าสื่อโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางส าคัญที่ช่วยผลักดันการใช้ภาษา ความคิด และสร้างความ
เข้าใจในกลุ่มเพศที่สามต่อสังคมภายนอก จากกระแสสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาในปัจจุบันกลายมาเป็นค า หรือวลี
ที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน การศึกษาครั้งน้ีสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในสังคม และสามารถ
บ่งช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยท่ีเกี่ยวข้องกับเพศท่ีสาม  

 
ค าส าคัญ : ตัวแปรทางภาษา เพศที่สาม ภาษาศาสตร์สังคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2 นักวิจัย คณะพยาบลาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง  
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
จ่าสิบเอก บุญมา  สุวรรณศร1ี* และพันต ารวจตรี พชรเดช เสมาน2ู  

 
บทคัดย่อ  

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาล
ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของ
เทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ(3) 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 371 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - 
way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุด
ไปหาต่ าสุด ได้แก่ จักขุมา (วิสัยทัศน์) นิสสยสัมปันโน (มนุษยสัมพันธ์) และวิธุโร (การจัดการ) 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปาปณิ
กธรรม 3 โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปาปณิกธรรม 3 ของเทศบาลต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 3.1 ด้านจักขุมา (วิสัยทัศน์) 
ผู้บริหารเทศบาลควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 3.2 ด้านวิธุโร (การจัดการ) ควรมี
การจัดการให้ประชาชนมีสว่นรว่มอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ 3.3 ด้านนิสสยสัมปันโน 
(มนุษยสัมพันธ์) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลควรมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือประชาชน 
 
ค าส าคัญ  : แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หลักปาปณิกธรรม 3 เทศบาลต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นตามแนวพุทธศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 2อาจารย์, สาขาวิชาการปกครองทองถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 1Graduate Students Majoring in Buddhistic Local Government, Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus 
 2Lecturers to Graduate Curriculum, Department of Buddhistic Local Government, Mahamakut Buddhist University 
Roi Et Campus 
 * Corresponding author: Tel.: 098-0975087. E-mail address: Boonma.nco1352@gmail.com 
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Approaches for Local Development According to the Qualities of a Successful of Wang 
Luang Subdistrict Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 

 
Sm1 Boonma  Suwansri1* and Pol. Maj.Pacharadech  Samanu2 

 
Abstract  

 The objectives of this research were 1) to study on the level of guidance in Approaches for local 
development based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, 
Roi Et Province  2) to compare the Approaches for local development based on the qualities of a successful 
of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, according to the people’s opinions 
with gender, age, education level, and professional  3) to suggest guidelines for local development based 
on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province. 
It was a Quantitative Research. The sample in this research were 371 people aged 18 years and over who 
had the names appeared in the civil registration who lived in the area of Wang Luang Sub-district Municipality, 
Selaphum District, Roi Et Province. The instrument used for data collection was a 5- level estimation scale 
questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation and independent  
t-test and f-test or one-way ANOVA. The results found that 1. Approaches for local development based on 
the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall 
and each aspect was at a high level. When considering in each aspect sorted from the highest to the lowest 
were: Chukuma (vision), Nisayasampanyo (human relations), and Vithuro (management) 2. The results of 
the comparison of public opinion towards the Approaches for local development based on the qualities 
of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province found that the 
people who were difference in gender and age had opinion towards on Approaches for local development 
based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 
Overall was no difference. In part of people which were difference in education level and occupation had 
public opinion towards the Approaches for local development based on the qualities of a successful of 
Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall was a statistically significant 
difference at the 0.05 level. 3. Recommendation study results towards the Approaches for local development 
based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district  Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 
found that  3.1 Chukuma (vision) Municipal administrators should have an expansive vision. Always open 
minded to new things and keep up to date with any situations 3.2 Vithuro (management) there should be 
a wide public participation arrangement, especially the affected by projects or decisions, 3.3 Nisayasampanyo 
(human relations) Executives, Municipal officials should be eager to help people. 
 
Keywords: Approaches Local development the Qualities of a successful Sub-district Municipality 
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Sm1 Boonma  Suwansri1* and Pol. Maj.Pacharadech  Samanu2 

 
Abstract  

 The objectives of this research were 1) to study on the level of guidance in Approaches for local 
development based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, 
Roi Et Province  2) to compare the Approaches for local development based on the qualities of a successful 
of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, according to the people’s opinions 
with gender, age, education level, and professional  3) to suggest guidelines for local development based 
on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province. 
It was a Quantitative Research. The sample in this research were 371 people aged 18 years and over who 
had the names appeared in the civil registration who lived in the area of Wang Luang Sub-district Municipality, 
Selaphum District, Roi Et Province. The instrument used for data collection was a 5- level estimation scale 
questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation and independent  
t-test and f-test or one-way ANOVA. The results found that 1. Approaches for local development based on 
the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall 
and each aspect was at a high level. When considering in each aspect sorted from the highest to the lowest 
were: Chukuma (vision), Nisayasampanyo (human relations), and Vithuro (management) 2. The results of 
the comparison of public opinion towards the Approaches for local development based on the qualities 
of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province found that the 
people who were difference in gender and age had opinion towards on Approaches for local development 
based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 
Overall was no difference. In part of people which were difference in education level and occupation had 
public opinion towards the Approaches for local development based on the qualities of a successful of 
Wang Luang Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall was a statistically significant 
difference at the 0.05 level. 3. Recommendation study results towards the Approaches for local development 
based on the qualities of a successful of Wang Luang Sub-district  Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 
found that  3.1 Chukuma (vision) Municipal administrators should have an expansive vision. Always open 
minded to new things and keep up to date with any situations 3.2 Vithuro (management) there should be 
a wide public participation arrangement, especially the affected by projects or decisions, 3.3 Nisayasampanyo 
(human relations) Executives, Municipal officials should be eager to help people. 
 
Keywords: Approaches Local development the Qualities of a successful Sub-district Municipality 

 
 
 

 
 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

อัญชิสา สสีาร1* และพรพิมล โพธิ์ชัยหล้า2  

บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา ประชากรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลเสลภูมิ 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 171 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 
1. การประยกุต์ใช้หลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม 2. ผลการเปรียบเทียบการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ 
และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 3.1 ด้านหลักนิติธรรม การออกกฎหมายข้อบังคับ 
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และการใช้
อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี 3.2 ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลควรยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มาทำงานตรงต่อเวลา และผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และผู้ร่วมงาน ด้วยความเป็นธรรม 
และมีใจเป็นกลาง 3.3 ด้านความโปร่งใส ควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน และควรมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา สามารถช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 3.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล หลังจากได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    
3.5 ด้านหลักความรบัผดิชอบ ควรตระหนักในหน้าที่และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจปัญหาสาธารณะของท้องถิ่น ควรมี
ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และควรแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ควรบริหารจดัการใช้ทรัพยากรที่มจีำกัดใหเ้กิดประโยชน์คุ้มค่า และเพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม และควรสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
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Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 

Anchisa Seesarn1* and Pornphimon Phochaila2 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study applying Good governance principles in the Administration 
of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province 2) to compare applying Good governance 
principles in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, 
classified by gender, age, and education level. The population in this research were 171 personnel working in 
the mmunicipality of Selaphum Sub-district Municipality, Selaphum District, Roi Et Province. The instrument used for 
data collection was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and independent t-test and f-test or one-way ANOVA. The results showed that             
1. Applying Good governance principles in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum 
District, Roi Et Province Overall and each aspect was at a high level. When considering in each aspect sorted 
from the highest to the lowest were Rule of law, Responsibility, Principal of participation, principal of 
value, Transparency, and the Morality. 2. The results of the comparison of applying Good governance principles 
in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province found that 
personnel with different gender, age, and education level had opinions on Applying Good governance 
principles in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province Overall 
and each aspect were no difference. 3. The results of suggestions on applying Good governance principles 
in the Administration of Selaphum Sub-District Municipality, Selaphum District, Roi Et Province found that 
3.1 Rule of law : legislative regulations must be in accordance with the law and must aim to achieve fairness 
mainly to maintain the benefits of the people and the use of powers of laws, rules and regulations in the 
administration of government with fairness, non-discriminatory and taking into account the rights, and freedoms 
of the stakeholders 3.2 Morality : Municipal administrators and personnel should adhere to their own responsibilities 
and work with integrity, working on time and executives should be listen to the personnel opinions and co-workers 
with fairness and had of a neutral mind 3.3 Transparency : there should be a clear validation process, and 
there should be a straightforward disclosure process which could clarify when in doubt 3.4 Principal of participation : 
should allow people to participate in the awareness, share ideas, share their opinions in decision-making, 
should involve the public in the evaluation after finished the project or activity 3.5 Responsibility : should 
be aware of the duty and sense of social responsibility and paid attention to local public problems, should 
be enthusiastic in solving people’s problems, and should show responsibility for the performance of duties and 
results to the goals set 3.6 the principal of value : should manage the use of limited resources for 
maximum benefit to the public, and should raise awareness of the cost-effective use of available. 
 
Keywords: Applying, Good Governance Principles, the Administration, Sub-District Municipality 
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บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปรีดา  กุดหอม1* และพรพิมล  โพธิ์ชัยหล้า2  

บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ด้านการปกครองท้องถิ่น ตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีช่ือตามทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent และค่า f - test หรือ One - way ANOVA และวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขต
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจาก
สูงสุดไปหาต่ำสุด ได้แก่ ด้านสีลสามัญญตา (รักษาและปฎิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน) ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่
ส่วนตัว) ด้านเมตตากายกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางการกระทำ) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) ด้านเมตตาวจีกรรม 
(การมีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา) และด้านเมตตามโนกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจ) 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณยีธรรม 6 ในเขตอำเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่นตามหลักสาราณยีธรรม 6 ในเขตอำเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 และ 3. ผลการศกึษาข้อเสนอแนะบทบาทด้านการปกครองท้องถิ่น ตามหลักสาราณียธรรม 6 
ในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) ด้านเมตตากายกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางการกระทำ) ควรลงพื้นที่สม่ำเสมอ
เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขให้ทันท่วงที 2) ด้านเมตตาวจีกรรม (การมีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา) ควรรักษาคำพูดมี
สัจจะพูดจรงิทำจริง 3) ด้านเมตตามโนกรรม (การมีไมตรีจติตอ่กันอยา่งจริงใจ) ควรยึดถือผลประโยชนสวนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 
ให้เกียรติประชาชน 4) ด้านสาธารณโภคี (มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว) ควรจัดสรรแบ่งปันประโยชน์ต่าง ๆ ที่ชุมชนสมควรได้ให้
เสมอภาคเท่าเทียมกัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 5) ด้านสีลสามัญญตา (รักษาและปฎิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน) 
ควรประพฤติตนให้ดีงาม อยู่ในระเบียบวินัย 6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความเห็นชอบร่วมกัน) ยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
และนำมาแกไขปรับปรุงตามสภาพจริง 
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Role in Local Governance According to the Buddhism Saraniyadhamma 6  
in Mueang Roi Et District, Roi Et Province 

Preeda  Kudhom1* and Pornphimon  Phochaila2 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study the Role in local governance based on the sixth 
of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province  2) to compare the Role in local 
governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province, 
classified by gender, age, education level, and different professions 3) to suggest on the Role in local governance 
based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province. It was a 
Quantitative Research. The sample consisted of 400 people who had the right to vote and had the names 
appeared in the civil registration who lived in the area of Mueng Roi Et District, Roi Et Province. The instrument 
used for data collection was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and independent t-test and f-test or one-way ANOVA and descriptive analysis. The results 
showed that 1. The Role in local governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et 
District, Roi Et Province Overall and each aspect was at a high level. When considering in each aspect sorted 
from the highest to the lowest were: Sila-samannata (to keep without blemish the rules of conduct along 
with one’s fellows, openly and in private), Sadharanabhogi  (to share any lawful gains with virtuous 
fellows, openly and in private), Metta-kayakamma (to be amiable in deed, openly and in private), Ditthi-
samannata (to be endowed with right views along with one’s fellows, openly and in private), Metta-
vacikamma (to be amiable in word, openly and in private), and Metta-manokamma (to be amiable in 
thought, openly and in private). 2. The opinion comparison results of people towards the Role in local 
governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et 
Province found that people who were difference in gender and age had public opinion towards the Role 
in local governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et 
Province Overall was no different. In part of people which were difference  in education level and 
occupation had public opinion towards the Role in local governance based on the sixth of Conciliation 
(Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province Overall was a statistically significant 
difference at the 0.05 level. 3. The results of suggestions towards the Role in local governance based on 
the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province found that 1) Metta-
kayakamma (having goodwill towards one another in action) should visit the area regularly to acknowledge 
the people’s problems to be corrected in a timely manner 2) Metta-vacikamma  (to be amiable in deed, 
openly and in private) should keep your woed, have the truth, speak the truth and do the truth 3) Metta-
vacikamma  (to be amiable in word, openly and in private) should hold the common interests before 
personal interests honor the people  4) Sadharanabhogi  (to share any lawful gains with virtuous fellows, 
openly and in private), should allocate and share the benefits that the community deserves equally, taking 
into account the interests of the people as the main 5) Sila-samannata (maintain and practice to have the 
save moral precepts) should behave in a good manner be in discipline 6) Ditthi-samannata (concensus) 
accepting public opinion and used to modify and improve according to the actual condition. 

Keywords:  Role, Local Governance, the six states of conciliation (Saraniyadhamma 6) 
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governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et 
Province found that people who were difference in gender and age had public opinion towards the Role 
in local governance based on the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et 
Province Overall was no different. In part of people which were difference  in education level and 
occupation had public opinion towards the Role in local governance based on the sixth of Conciliation 
(Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province Overall was a statistically significant 
difference at the 0.05 level. 3. The results of suggestions towards the Role in local governance based on 
the sixth of Conciliation (Saraniyadhamma 6) in Mueang Roi Et District, Roi Et Province found that 1) Metta-
kayakamma (having goodwill towards one another in action) should visit the area regularly to acknowledge 
the people’s problems to be corrected in a timely manner 2) Metta-vacikamma  (to be amiable in deed, 
openly and in private) should keep your woed, have the truth, speak the truth and do the truth 3) Metta-
vacikamma  (to be amiable in word, openly and in private) should hold the common interests before 
personal interests honor the people  4) Sadharanabhogi  (to share any lawful gains with virtuous fellows, 
openly and in private), should allocate and share the benefits that the community deserves equally, taking 
into account the interests of the people as the main 5) Sila-samannata (maintain and practice to have the 
save moral precepts) should behave in a good manner be in discipline 6) Ditthi-samannata (concensus) 
accepting public opinion and used to modify and improve according to the actual condition. 

Keywords:  Role, Local Governance, the six states of conciliation (Saraniyadhamma 6) 
 

นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกระจกแก้ว (Crystal Skywalk)  
ในพื้นที่อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
อมร หวังอัครางกูร1* 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกระจกแก้ว (Crystal Skywalk) เป็นนโยบายในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว                 
เชิงสัญลักษณ์ หรือ “แลนด์มาร์ค” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาในครั้งนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การก าหนดนโยบายสาธารณะตั้งแต่ขั้นการก่อรูปนโยบายไปจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ บนกรอบแนวคิดว่าด้วย                  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบาย ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสานโดยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร่วมด้วย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการประชุมกลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า นโยบายสาธารณะว่าด้วย            
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกระจกแก้วเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว
หลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เดินทางเข้ามายังเขตตัวเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเสมือนเมืองรอง ในด้านการท่องเที่ยว              
เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงน ามาสู่นโยบายการสร้างสะพานกระจกแก้วทอดข้ามแม่น้ าตาปีบริเวณ              
ท่าปลาวาฬเช่ือมกับพ้ืนท่ีสวนสาธารณะเกาะล าพูให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบชุมชนนวัตวิถี โดยการสนับสนุนของประชาชนและภาคประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวกระจกแก้วทีค่วรสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ความเป็นสุราษฎร์ธานี ตลอดถึงความยั่งยืนในการพัฒนาท้ังด้านการท่องเที่ยวและด้านทรัพยากรในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : นโยบายสาธารณะ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวกระจกแก้ว สุราษฎร์ธานี 
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Public Policy on the Development of Crystal Skywalk Viewpoint Attraction 
in Mueang Suratthani District Suratthani Province 

 
Amorn Wangukkarangkul1* 

 
Abstract 

 The development of Crystal Skywalk Viewpoint attraction is a policy to create a symbolic attraction 
or “landmark” of the Suratthani Provincial Administrative Organization to enhance tourism potential and 
economic potential in Mueang Suratthani District, Suratthani Province. The purpose of this study is to study 
public policy making from policy formulation to policy implementation based on the concept of civil society 
participation in policy driving. A mixed methods research was used by collecting data from questionnaires 
on the perceptions and opinions of the people in Suratthani Province in the development of tourist 
attractions. Along with information from in-depth interviews with key informants and focus groups.                 
The results of the study found that the public policy on the development of Crystal Skywalk Viewpoint 
attraction arises from the idea of attracting tourists coming to the main tourist attractions of Suratthani to 
travel to the downtown area of Suratthani, which is like a secondary city in terms of tourism, in order to 
generate spending and stimulating the economy. This led to the policy of building the Crystal Skywalk 
across the Tapee River in the Whale Pier connecting to the Ko Lamphu Public Park to be a new landmark 
in the center of Suratthani, together with the development of the surrounding areas to promote tourism as 
an innovative community lifestyle by supporting the people and civil society in driving the policy.              
However, this study has suggestions for the development of Crystal Skywalk Viewpoint attraction that 
should reflect the identity of Suratthani as well as sustainability in the development of both tourism and 
resources in the future. 
 
Keywords: Public policy, Tourist attraction development, Crystal Skywalk Viewpoint, Suratthani 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สุธรรม  ขนาบศักดิ์1* 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ               
ต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษา
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล            
ซึ่งได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 204 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่  11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา      
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี ่ จ ังหวัดภูเก็ต จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง                     
และจังหวัดระนอง ซึ ่งส ารวจข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic random sampling) โดยส ารวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเด ียว (one–way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด 
รองลงมาเป็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านขั้นตอนการให้บริการ เท่ากัน และด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ  
ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างกันมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้านแตกต่างกัน            
ส าหรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : งานบริการสาธารณะ, ผู้รับบริการ, ความพึงพอใจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ สงขลา 90000 
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand  
* Corresponding author: Tel: 074-317600. E-mail address: sutham@tsu.ac.th 

 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

495

 
 

Citizens' Satisfaction Survey on the Public Services of Local Administration 
Organizations. Case Study : Local Administration Organizations In Southern Provinces, 

Fiscal Year 2020 
 

Sutham Khanabsak1* 

 

ABSTRACT 
 This study aims to examine and compare the level of satisfaction and suggestion of Clients 
towards public services of local administrative organisations in Southern provinces in the fiscal year 2020. 
Data on citizens, satisfaction were collected from 204 sub-district administrative organizations, 
municipalities and provincial administrative organizations from ten provinces, which are Nakhon Si 
Thammarat, Songkhla, Yala, Narathiwat, Satun, Phangnga, Krabi, Phuket, Phatthalung, Trang and Ranong. 
The survey was conducted from people regarding to public services of local administrative organizations 
using systematic random sampling. The study examined four components of services : service processes, 
channels, officers, and facilities using opinion survey for data collection. Statistics used for data analysis 
were percentage, means, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. The results indicated that 
overall level of citizens, satisfaction was very high. Citizens, satisfaction towards services was ranked                
the highest, followed by satisfaction with officers, service processes and facilities, and service channels 
respectively. The result of comparison showed that the citizens living in different provinces had different 
levels of satisfaction in terms of service processes, service channels, service officers and facilities.                 
the citizens, satisfaction was not totally different for different local administrative organizations. 
 
Keywords : Service, Citizens, Satisfaction, Local Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต ้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทคัดย่อ 
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ต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยศึกษา
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ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic random sampling) โดยส ารวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ส าหรับรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : งานบริการสาธารณะ, ผู้รับบริการ, ความพึงพอใจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แนวทางการเพ่ิมยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร 

 
สใบทอง พิมพ์ทอง¹, สุทธาวรรณ ซาโต้² 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์
เกษตรยั่งยืน และแนวทางในการเพิ่มการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าสาขาวัฒนานคร ที่เคยฝากสลาก 380 คน และสัมภาษณ์ลูกค้าที่ไม่เคย
ฝากสลาก 20 คน สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกพนักงานสาขาวัฒนานคร จ านวน 8 คน โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผังก้างปลา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า 
แรงจูงใจของจ านวนรางวัลไม่ดึงดูดใจ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง พนักงานขาดทักษะน าเสนอ ขั้นตอนการรับฝากมีความ
ซับซ้อน และลูกค้าไม่สะดวกท าธุรกรรมฝากต่อเน่ืองทุกเดือน   แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และ
ผังก้างปลา น ามาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ได้จ านวน 4 กลยุทธ์  และกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาคือ การจัดท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างการรับรู้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอย่าง
ต่อเน่ืองและทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการออมผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และน าเสนอผลการศึกษาต่อธนาคารเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีจ านวนรางวัลมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ : สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน,แรงจูงใจในการฝากสลาก,การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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Solution to Increase the Deposit Amount of Sustainable Agriculture Savings Lottery 
Agriculture and Agricultural Cooperatives Bank, Watthana Nakhon Branch 

 
Sabaithong Pimthong¹, Suttawan Sato² 

Abstract 
 This study aims to find the direction to increase the volume of Sustainable Agriculture Savings 
Lottery with The Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Wattananakhon branch.  The study 
author studied the factors that contributed to the decision to deposit sustainable agricultural savings 
lottery and guidelines for continually increasing the receipt of sustainable agricultural savings lottery 
deposits be using quantitative and qualitative research models. The data collection from customer 
questionnaires that have deposited lottery for 380 people including interview 20 customers who have 
never deposited the lottery and interviewed in-depth interviews with 8 employees of Wattananakhon 
branch. The data collection is used the variety of theories motivation, Marketing Mix, context analysis, 
fishbone diagram and integrated marketing communications. The data analysis obtained by statistical 
programs to find the mean and standard deviation.  The results of the study showed that factors affecting 
sustainable agricultural savings lottery deposits include, product factors are unknown to customers, the 
motivation of the number of awards is not attractive, the publicity is not comprehensive, the staffs are 
lack of the presentation skill, the deposition process is complicated, and customers are inconvenient to 
make deposit transactions in every month. The solutions are analyzed by SWOT analysis and fishbone 
diagram which can be formulated with TOWS Matrix tools. Strategies used in problem solving include 
integrated marketing communications for customer recognition about the product, enhance the savings 
behavior through marketing activities. Moreover, the results of the study will be presented to the bank for 
Improved product style to provide more rewards. 
 
Keywords: Sustainable Agriculture, Deposit Motivation for Savings Lottery, Integrated Marketing 
Communications 

แนวทางการเพ่ิมยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวัฒนานคร  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฝากสลากออมทรัพย์
เกษตรยั่งยืน และแนวทางในการเพิ่มการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าสาขาวัฒนานคร ที่เคยฝากสลาก 380 คน และสัมภาษณ์ลูกค้าที่ไม่เคย
ฝากสลาก 20 คน สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกพนักงานสาขาวัฒนานคร จ านวน 8 คน โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผังก้างปลา และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มาใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับฝากสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า 
แรงจูงใจของจ านวนรางวัลไม่ดึงดูดใจ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง พนักงานขาดทักษะน าเสนอ ขั้นตอนการรับฝากมีความ
ซับซ้อน และลูกค้าไม่สะดวกท าธุรกรรมฝากต่อเน่ืองทุกเดือน   แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และ
ผังก้างปลา น ามาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ได้จ านวน 4 กลยุทธ์  และกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาคือ การจัดท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างการรับรู้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนอย่าง
ต่อเน่ืองและทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการออมผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และน าเสนอผลการศึกษาต่อธนาคารเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีจ านวนรางวัลมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ : สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน,แรงจูงใจในการฝากสลาก,การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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กรณีศึกษา บริษัท Send Money จำกัด (นามสมมติ) 

 
ธาวัลย' สวนสระแก/ว1*  ผุสดี พลสารัมย'2  

 

บทคัดย8อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค6เพื่อ 1. ศึกษาป>จจัยที่ผูDใชDบริการเลือกใชDระบบการทำธุรกรรม

โอนเงินตMางประเทศของผูDใชDบริการของบริษัทฯ 2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ6การตลาดบริการ กลุMมตัวอยMาง

ที่ใชDในการวิจัย คือ กลุMมลูกคDาที่มีบัญชีกับบริษัท จำนวน 392 คน สถิติที่ใชDในการวิเคราะห6ขDอมูล 

ไดDแกMคMารDอยละ คMาเฉล่ีย การจำแนกความถ่ี และคMาสMวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวMาผูDตอบแบบสอบถามใหDความสำคัญมากในเกือบทุกป>จจัยสMวนประสม

ทางการตลาดออนไลน6 (6 Ps) โดยสMวนใหญMผูDใชDบริการ มีความชื่นชอบและชื่นชมในการใหDบริการของ

เจDาหนDาที่ซัพพอร6ต ผูDใชDบริการมีความตDองการเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดหรือดีกวMาคูMแขMงขัน ระบบ

การใชDงานท่ีดี งMาย มีความเสถียร การขยายเวลาบริการเป`น 24 ชั่วโมง เพื่อใหDปลายทางไดDรับเงิน

ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อผูDใชDบริการโอนทุกเวลารวมถึงตDองการใหDปลายทางไดDรับเงินภายใน 10 นาที มี

โปรโมชันสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน และความงMายของกระบวนการการรDองขอเอกสารหรือขDอมูล

เพิ่มเติมในการโอนเงินดDวยมูลคMาที่สูง กลยุทธ6ท่ีนำเสนอ คือ กลยุทธ6การสMงเสริมตลาดบริการ โดยการ

จัดโปรโมชันหรือจัดแคมเปญเพิ่มเรทอัตราแลกแลกเปลี่ยน พรDอมทั้งแจDงขDอมูลขMาวสารโปรโมชันของ

ทางบริษัทฯ ใหDกลุMมลูกคDาเปeาหมายไดDรับทราบถึงรายละเอียดโปรโมชัน แคมเปญตMาง ๆ เพื่อกระตุDน

ใหDผูDใชDบริการทำการโอนเงินระหวMางประเทศเพิ่มมากย่ิงขึ้น พรDอมทัง้มีการเขDาถึงกลุMมลูกคDาเปeาหมาย

ในชMองทางโซเชียลมีเดียตMาง ๆ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมสMวนครองตลาด ยอดขาย และกำไรใหDกับบริษัทฯ 

คำสำคัญ :  พฤติกรรมผูDบริโภค ป>จจัยเลือกระบบโอนเงิน โอนเงินออนไลน6ระหวMางประเทศ  
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A study of behavior and factors that affect the selection of an overseas remittance 

transaction system. Case Study: Send Money Co., Ltd (fictional name) 

 

Thawan Suansakaew1* and Pussadee Polsaram 2 

 

Abstract 

A study of behavior and factors affect the selection of an overseas remittance 

transaction system. A case study aims to: 1. To study the factors that the service user 

chooses to use the international money transfer’s system of the company 2. To 

present a marketing strategy for using the service through the International remittance 

system of the company. The sample group used in the research was a group of 392 

customers who had accounts with the company. The statistics were used to analyze 

the data. Solve percentage, mean, frequency classification and standard deviation. 

From the study, it found that the respondents placed great emphasis on 

almost every factor in the online marketing mix (6 Ps), most of the service users need 

a good service, the best exchange rate or better than their competitors, 24/7 services, 

the beneficiary receives money within 1 hour, they expect that the beneficiary will 

receive money within 10 minutes. Users need the promotions every month and the 

ease of the process of requesting additional documents or additional information to 

transfer funds of high value.The proposed strategy is service marketing promotion 

strategy. Because the survey results showed that users attach great importance to the 

online marketing mix factors in terms of product, price ,and exchange rate in terms of 

marketing promotion, etc. The company can promote marketing services by organizing 

promotions or campaigns to increase exchange rates, as well as inform promotional 

information. The Company's activities allow target customers to be informed of the 

details of promotions and campaigns to encourage users to make more international 

money transfers, as well as having access to target customers on various social media 

channels more and more, such as making advertisements on online channels to cover 

all channels regularly to increase market share, sales and profits for the company. 

Keywords : Customer behavior, Factors affecting the choice of money transfer system, 

international money transfer 
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กรณีศึกษา บริษัท Send Money จำกัด (นามสมมติ) 
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บทคัดย8อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค6เพื่อ 1. ศึกษาป>จจัยที่ผูDใชDบริการเลือกใชDระบบการทำธุรกรรม

โอนเงินตMางประเทศของผูDใชDบริการของบริษัทฯ 2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ6การตลาดบริการ กลุMมตัวอยMาง

ที่ใชDในการวิจัย คือ กลุMมลูกคDาที่มีบัญชีกับบริษัท จำนวน 392 คน สถิติที่ใชDในการวิเคราะห6ขDอมูล 

ไดDแกMคMารDอยละ คMาเฉล่ีย การจำแนกความถ่ี และคMาสMวนเบ่ียงเบน มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวMาผูDตอบแบบสอบถามใหDความสำคัญมากในเกือบทุกป>จจัยสMวนประสม

ทางการตลาดออนไลน6 (6 Ps) โดยสMวนใหญMผูDใชDบริการ มีความชื่นชอบและชื่นชมในการใหDบริการของ

เจDาหนDาที่ซัพพอร6ต ผูDใชDบริการมีความตDองการเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดหรือดีกวMาคูMแขMงขัน ระบบ

การใชDงานท่ีดี งMาย มีความเสถียร การขยายเวลาบริการเป`น 24 ชั่วโมง เพื่อใหDปลายทางไดDรับเงิน

ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อผูDใชDบริการโอนทุกเวลารวมถึงตDองการใหDปลายทางไดDรับเงินภายใน 10 นาที มี

โปรโมชันสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน และความงMายของกระบวนการการรDองขอเอกสารหรือขDอมูล

เพิ่มเติมในการโอนเงินดDวยมูลคMาที่สูง กลยุทธ6ท่ีนำเสนอ คือ กลยุทธ6การสMงเสริมตลาดบริการ โดยการ

จัดโปรโมชันหรือจัดแคมเปญเพิ่มเรทอัตราแลกแลกเปลี่ยน พรDอมทั้งแจDงขDอมูลขMาวสารโปรโมชันของ

ทางบริษัทฯ ใหDกลุMมลูกคDาเปeาหมายไดDรับทราบถึงรายละเอียดโปรโมชัน แคมเปญตMาง ๆ เพื่อกระตุDน

ใหDผูDใชDบริการทำการโอนเงินระหวMางประเทศเพิ่มมากย่ิงขึ้น พรDอมทัง้มีการเขDาถึงกลุMมลูกคDาเปeาหมาย

ในชMองทางโซเชียลมีเดียตMาง ๆ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมสMวนครองตลาด ยอดขาย และกำไรใหDกับบริษัทฯ 

คำสำคัญ :  พฤติกรรมผูDบริโภค ป>จจัยเลือกระบบโอนเงิน โอนเงินออนไลน6ระหวMางประเทศ  
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The guidelines to enhance the market efficiency of outstanding receivables. A case study 

of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Bang Saphan Noi branch, 
Prachuap Khiri Khan 

Jutarat Grapong1 andNapawan Kananurak2 

Abstract 

        The purposes of this research are to elucidate the causes of a higher outstanding receivable from loan 
customers at Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Bang Saphan Noi branch, and                     
to examine the marketing mix that influences the use of loan customers' credit services and the guidelines to 
enhance the market efficiency of outstanding receivables. The research data was collected from 
questionnaires of 213 customers as samples and from 13 interviews with customers and BAAC employees. 
Descriptive statistics were employed to analyze the data. The results showed that the causes of customers’ 
outstanding debt originate from personal factors, their external factors, and the bank’s internal factors, 
respectively. For the marketing mix, the most influential factors for customers to use the credit services are 
bank employees and the service process. To enhance the market efficiency is to increase the frequency of 
debt collection, BAAC should extensively train the employees on lending processes, credit analysis, and debt 
management. This is to ensure effective loan payments, as well as selecting appropriate debt management 
tools for specific customers to reduce and prevent future outstanding debts. 

Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Overdue debt, Market efficiency 
 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างช าระ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตร                
และสหกรณ์การเกษตรสาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       

  จุฑารัตน์ กราพงศ์1 และนภวรรณ คณานรุักษ์2 

บทคัดย่อ 

         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกหนี้ค้างช าระที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น  ของลูกค้าเงินกู้ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางสะพานน้อย ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการ                   
ด้านสินเช่ือของลูกค้าเงินกู้  และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของลูกหนี้ค้างช าระ โดยเก็บข้อมูล                           
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 213 ราย สัมภาษณ์ลูกค้าและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 13 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุการค้างช าระหนี้มากท่ีสุดมาจากปัจจัยส่วนบุคคล รองลงมาคือปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยจากภายในธนาคารตามล าดับ ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าผู้กู้ พบว่าปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการใช้บริการสินเช่ือมากที่สุดคือปัจจัยด้านพนักงานบริการ และด้านกระบวนการบริการ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ                  
ทางการตลาดคือ เพิ่มความถี่ในการติดตามหนี้ มีการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านกระบวนการ 
ให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเช่ือ และการบริหารจัดการหนี้ เพื่อการจ่ายสินเช่ืออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือในการ
บริหารจัดการหนี้ให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดหนี้ค้างช าระ 

ค าส าคัญ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, หนี้ค้างช าระ, ประสิทธิภาพทางการตลาด 
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การศึกษาความภักดีและแนวทางการเพ่ิมปริมาณผู้ใชบ้รกิารขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล     
กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร 

ชัญญา กลิ่นบุบผา1* และอารดา มหามิตร2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ที่ต ่า , การรับรู้ในการให้บริการ

ขึ้นเงินรางวัลสลากฯ, ความภักดีในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ และหาแนวทางเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการขึ้นเงินรางวัล   
สลากฯ โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ ่มตัวอย่าง 300 คน และแบบสัมภาษณ์จากผู ้ให้ข้อมูล 20 คน สถิติที่ใช้ใน           
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ     
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นมากที่สุดว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. และปัจจัยคุณภาพการบริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 
กับธ.ก.ส. อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามมีความภักดีมากที่สุดต่อการใช้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ กับธ.ก.ส. ซ่ึงจากผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี ยกเว้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อีกทั้งคุณภาพ
การบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความภักดี ยกเว้นด้านความเชื ่อถือไว้วางใจได้และการให้ความเชื ่อมั ่นต่อลูกค้า           
ส่วนสาเหตุที่มีจ านวนลูกค้าใช้บริการต ่า เน่ืองจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังน้อย อีกทั้งธ.ก.ส. มีผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงิน
มากและระบบของธนาคารเกิดปัญหาบ่อยครั้ง ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวก ซึ่งลูกค้ามีทางเลือกในการขึ้นเงินรางวัล   
สลากฯ จากสถานที่อื่น แนวทางแก้ปัญหามี 2 ทางเลือก คือ กลยุทธ์เชิงรุก ท าการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายทั้งทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ท าการส่งเสริมการตลาด เพื่อรักษาลูกค้ารายเก่าและจูงใจลูกค้ารายใหม่ รวมถึง
สร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการใช้บริการจนเกิดความภักดีและเกิดพฤติกรรมการบอกต่อ 

ค าส าคัญ: ความภักดี, แนวทางเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการ, การขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร 
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The study of loyalty and guidelines to increase the number of users of the 
government's lottery prize claim service for the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives, Kamphaeng Phet 

Chanya Klinbuppha1* and Arrada Mahamit2 

Abstract 
This research aims to determine the causes of low expenditure in the government’s lottery , 

recognition of the government's lottery prize claim service, the loyal customers who have regularly done 
through the bank and implement strategies to increase sales in the segment. The sample size of 300 
individuals were analyzed along with 20 in-depth interviews. The statistics used to analyze data include 
frequencies, percentages, means, standard deviations, and multiple linear regressions. The study found that 
the 7Ps marketing played an important part in the decision-making process before attending the bank for 
the government’s lottery prize claim and 5 dimensions of service quality played an important part in the 
service satisfactory bank for the government’s lottery prize claim. Lastly, returned customers have high 
loyalty to the bank. According to the testified assumptions, the 7Ps marketing provided a positive 
relationship with loyalty, except for product factors. In addition, the 5 dimensions of service quality have a 
positive relationship with loyalty, except for reliability and assurance. The reasons for the low number of 
customers using the service are lack of proper publicity, the bank's having a lot of users of financial 
transactions and the bank's system is frequently in trouble. These made many people seek services 
elsewhere to reduce complications in the prize claiming processes. Therefore, there are two solutions 
recommended to resolve the issues: the Strength and Opportunity strategies which aim to widespread 
publicity the services both offline and online, the Strength and Threat strategies pinpoint into the marketing 
regime which maintain the highest qualities to the existed customers while create first impression to the 
new users along with illustrating positive image of the organization. The tactics will surely provide positivity 
in goods and services that will further create more loyal customers in the future. 

Keywords: Loyalty, Guidelines to increase the number of service users, Government's lottery prize claim, 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Kamphaeng Phet Province 
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Financial planning for retirement in Pueai Noi District, Khon Kaen Province. 
Krittaya Thakanchan1 

 
Abstract 

This independent study is a study of solutions to the problem of financial planning for 
retirement to live unsustainable or prepared when unforeseen circumstances occur, and to study 
the choice of financial products for retirement in Pueai Noi District, Khon Kaen Province.  In the 
afterlife of the COVID-19 pandemic This makes it a priority of financial planning for retirement. 
Create enough sources of income to live after retirement or prepare when unforeseen events 
occur.  In addition to saving money in the form of bank deposits, there are many financial 
investments to choose from, such as investments in mutual funds, social security funds, national 
savings funds, provident funds.  Government bond Ordinary shares, life insurance, etc.  that meet 
the needs and amount of savings.  The study used questionnaires from a sample of 400 people, 
with descriptive statistics including percentage, frequency, average and standard deviation, and 
inferential statistics to test hypotheses using the Qui-Square test.  It was found that most of them 
were females between the ages of 36 and 40, with single status, bachelor's degree, and farmer 
occupation. The average monthly income is 15,001 – 30,000 baht, saving or investing 3,001 – 5,000 
baht every month.  In short, up to 1 year requires a return of less than 5% , studying financial 
planning information on its own, with the limitation of having no interest, mainly choosing financial 
planning that covers principal, such as bank deposits, savings lottery, to do personal business for 
emergency/medical expenses.  Personal information includes gender, status, age, education level, 
occupation and income. It affects retirement financial planning behavior and affects the importance 
of personal characteristics differently.  Expert advice, presentation and quick ease of service at a 
less influential level  
Keywords: Retirement, Financial Planning 
 

การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในพื้นที่อ าเภอเปอืยน้อย จังหวดัขอนแก่น 
กฤตยา ตระการจันทร1์    

 
บทคัดย่อ 

        การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณให้ใช้
ชีวิตหลังเกษียณอย่างไม่ล าบากหรือเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น และเพื่อศึกษาการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ในพื้นที่อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ สร้างแหล่งรายได้ให้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุ หรือเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น นอกจากการออมเงินใน
รูปแบบของเงินฝากธนาคารแล้ว ยังมีการลงทุนทางการเงินให้เลือกอีกมากมาย เช่น การลงทุนในกองทุนรวม 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินออมแห่งชาติ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นสามัญ ประกันชีวิต  เป็น
ต้น ที่ตรงกับความต้องการและจ านวนเงินที่สามารถออมได้ จากศึกษาใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบ
สมมติฐานใช้การทดสอบไควสแควร์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท สามารถ
ออมหรือลงทุนได้ 3,001 – 5,000 บาท ทุกเดือน ในระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ต้องการผลตอบแทนต่ ากว่า 5% ศึกษา
ข้อมูลการวางแผนทางการเงินด้วยตนเอง โดยมีข้อจ ากัด คือ ไม่มีความสนใจ ส่วนใหญ่เลือกการวางแผนทางการเงิน
ที่คุ้มครองเงินต้น เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ เพื่อท าธุรกิจส่วนตัว เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน /ค่ารักษาพยาบาล 
โดยข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรม
การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ และส่งผลต่อการให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
โดยให้ความส าคัญต่อโปรโมชั่น ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ การน าเสนอและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ใน
ระดับมีอิทธิพลน้อย 
ค าส าคัญ:  เกษียณ, การวางแผนทางการเงิน 
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Financial planning for retirement in Pueai Noi District, Khon Kaen Province. 
Krittaya Thakanchan1 

 
Abstract 

This independent study is a study of solutions to the problem of financial planning for 
retirement to live unsustainable or prepared when unforeseen circumstances occur, and to study 
the choice of financial products for retirement in Pueai Noi District, Khon Kaen Province.  In the 
afterlife of the COVID-19 pandemic This makes it a priority of financial planning for retirement. 
Create enough sources of income to live after retirement or prepare when unforeseen events 
occur.  In addition to saving money in the form of bank deposits, there are many financial 
investments to choose from, such as investments in mutual funds, social security funds, national 
savings funds, provident funds.  Government bond Ordinary shares, life insurance, etc.  that meet 
the needs and amount of savings.  The study used questionnaires from a sample of 400 people, 
with descriptive statistics including percentage, frequency, average and standard deviation, and 
inferential statistics to test hypotheses using the Qui-Square test.  It was found that most of them 
were females between the ages of 36 and 40, with single status, bachelor's degree, and farmer 
occupation. The average monthly income is 15,001 – 30,000 baht, saving or investing 3,001 – 5,000 
baht every month.  In short, up to 1 year requires a return of less than 5% , studying financial 
planning information on its own, with the limitation of having no interest, mainly choosing financial 
planning that covers principal, such as bank deposits, savings lottery, to do personal business for 
emergency/medical expenses.  Personal information includes gender, status, age, education level, 
occupation and income. It affects retirement financial planning behavior and affects the importance 
of personal characteristics differently.  Expert advice, presentation and quick ease of service at a 
less influential level  
Keywords: Retirement, Financial Planning 
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Solution to Increase the User Number of Public Utility Payment through Bank Account 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nakhon Si Thammarat Province 

 
Kanyawee Toosang1* and Pussadee Polsaram2 

 

Abstract 
 The objectives of the study were to explore the marketing strategy in order to increase the user 
number of public utility payment through bank account of Agriculture and Agricultural Cooperatives Bank. The 
authors examined the factors that affect the decision making to use the service and reasons of the user 
decreasing. This research was analyzed by quantitative and qualitative models. The quantitative sample was 
384 cases who are the current customer and do the transaction with Agriculture and Agricultural Cooperatives 
Bank in Nakhon Si Thammarat province. The sample emphasized as “Product” to be the most significant factor 
in Market Mix. The most active sample included 247 people who had used the service, the reason was 
convenient, time-saving and the cost of travel. The Qualitative research is conducted by in-depth interview with 
five customers who used the service. The finding indicates as 3 factors that customers face and ignore to utilize 
bank’s service. There are “Marketing Promotion”, “Service Process”, and “Price”. The study was conducted a 
subgroup discussion with the strategy team of Nakhon Si Thammarat branch by using SWOT Analysis parallel 
with the cause and effect chart. It demonstrated the approach to increase the number of users will achieve by 
advertising and marketing activities. Focus on seeking new marketing opportunities by using Integrated Marketing 
Communication by advertising, communicating promotional information through a wide range of media options, 
as well as marketing promotion activities to match with the need of target customer. 
 
Keywords: Public utility bills, Deposit account payment, Marketing Mix,  Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives, Nakhon Si Thammarat Province 
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กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
กัญญาวีร์ ตู้เซ่ง1* และ ผสุดี พลสารัมย์2 

Kanyawee Toosang1*  Pussadee Polsaram2 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค 
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
และสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มลูกค้าท่ีทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 384 ราย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด และจากกลุ่มตัวอย่างมีผู้ที่เคยใช้บริการ
จำนวน 247 ราย เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการชำระผ่านบัญชีเงินฝาก เนื่องจากมีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริการจำนวน 5 ราย พบว่า ปัจจั ยสำคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าไม่
ตัดสินใจใช้บริการกับ ธ.ก.ส. คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านราคา จากนั้นผู้
ศึกษาได้ดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับทีมกลยุทธ์ของ สนจ.นครศรีธรรมราช โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกับ
แผนผังแสดงเหตุและผล พบว่า แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทำได้โดยการ
ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เน้นการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสารโปรโมช่ันต่าง ๆ ผ่านการเลือกใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
คำสำคัญ : ค่าสาธารณูปโภค, ชำระผ่านบัญชีเงินฝาก, ส่วนประสมทางการตลาด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,  
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Solution to Increase the User Number of Public Utility Payment through Bank Account 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nakhon Si Thammarat Province 

 
Kanyawee Toosang1* and Pussadee Polsaram2 

 

Abstract 
 The objectives of the study were to explore the marketing strategy in order to increase the user 
number of public utility payment through bank account of Agriculture and Agricultural Cooperatives Bank. The 
authors examined the factors that affect the decision making to use the service and reasons of the user 
decreasing. This research was analyzed by quantitative and qualitative models. The quantitative sample was 
384 cases who are the current customer and do the transaction with Agriculture and Agricultural Cooperatives 
Bank in Nakhon Si Thammarat province. The sample emphasized as “Product” to be the most significant factor 
in Market Mix. The most active sample included 247 people who had used the service, the reason was 
convenient, time-saving and the cost of travel. The Qualitative research is conducted by in-depth interview with 
five customers who used the service. The finding indicates as 3 factors that customers face and ignore to utilize 
bank’s service. There are “Marketing Promotion”, “Service Process”, and “Price”. The study was conducted a 
subgroup discussion with the strategy team of Nakhon Si Thammarat branch by using SWOT Analysis parallel 
with the cause and effect chart. It demonstrated the approach to increase the number of users will achieve by 
advertising and marketing activities. Focus on seeking new marketing opportunities by using Integrated Marketing 
Communication by advertising, communicating promotional information through a wide range of media options, 
as well as marketing promotion activities to match with the need of target customer. 
 
Keywords: Public utility bills, Deposit account payment, Marketing Mix,  Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives, Nakhon Si Thammarat Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการชำระค่าสาธารณูปโภค 
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
และสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการลดลง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บ
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จำนวน 247 ราย เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการชำระผ่านบัญชีเงินฝาก เนื่องจากมีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริการจำนวน 5 ราย พบว่า ปัจจั ยสำคัญที่ส่งผลให้ลูกค้าไม่
ตัดสินใจใช้บริการกับ ธ.ก.ส. คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านราคา จากนั้นผู้
ศึกษาได้ดำเนินการอภิปรายกลุ่มย่อยร่วมกับทีมกลยุทธ์ของ สนจ.นครศรีธรรมราช โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกับ
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ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เน้นการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสารโปรโมช่ันต่าง ๆ ผ่านการเลือกใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมทางการ
ตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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การศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟื้นฟูสภาพในอนาคต 
กรณีศึกษาบริษัท S Hotels and Resorts 

 

ศุภจิรา ทองศรี1 * อนุฉัตร ช ่าชอง2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื อศึกษาสถานการณ์โควิด-19 ที มีผลกระทบทั้งในด้าน
บวกและด้านลบกับผลการด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts 2) เพื อศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที มี
ผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบกับ ผลการด่าเนินงานของบริษัท S Hotels and Resorts และ 3) เพื อวิเคราะห์
ความสามารถในการฟื้นคืนสภาพของบริษัท S Hotels and Resorts ในอนาคต กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารในเครือ
โรงแรม รวมถึงลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย จ่านวน 8 ราย วิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์
โควิด-19 ที มีผลกระทบในด้านลบกับผลการด่าเนินงานของบริษัทนั้นมาจากสถานการณ์โควิด-19 ท่าให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศและทั วโลก ขณะที ผลกระทบด้านบวกต่อธุรกิจคือโครงการสนับสนุนของภาครัฐ 2) สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านกฎหมาย ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มโรงแรมในเครือบริษัท อันเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการเดินทาง
เพื อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนด้านเทคโนโลยีเป็นผลกระทบเชิงบวกในการที จะพัฒนาช่องการการ
เข้าถึงลูกค้า และ 3) กลยุทธ์ระดับหน้าที  เป็นกลยุทธ์ที มีความเหมาะสมกับแนวทางเลือกแบบเชิงรับเป็นแนวทางแก้ไขจุดอ่อน
และเลี ยงอุปสรรคในสถานการณ์นี้ได้ดีที สุด และสามารถฟื้นฟูสภาพของบริษัท S Hotels and Resorts ได้ในอนาคต โดย
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์คือการอาศัยโอกาสจากพฤติกรรมที่เปล่ียนไปของคนในสังคมจากวิกฤต COVID-19 ที่ให้
ความส าคัญกับสุขภาพและสุขอนามัยในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ธุรกิจจึงควรในการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยเน้นไปที่กล
ยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุนในตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสุขภาพ รวมทั้งควรพัฒนา
เรื่องของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงานให้น้อยลง ซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแล้วยังช่วยยกระดับการบริการสู่ยุคดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่การเป็น
อุตสาหกรรมโรงแรม 4.0 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดการท่องเที ยวในอนาคต 
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A Study of Guidelines for Developing Strategies to Promote Future Rehabilitation 
Capabilities Case Study of S Hotels And Resorts 

 
Supajira Thongsri1*  Anuchat Chamchong2  

 
Abstract 

This research is a qualitative research with the objective of 1) to study the situation of COVID-19 
that have both positive and negative impacts on the operating results of S Hotels and Resorts 2) to study 
the external and internal environments that have both positive and negative impacts on S Hotels and 
Resorts Company Performance and 3) to analyze the risks the ability to restore the condition of the business. 
The tool is an interview form. The sample consisted of 20 hotel chain executives including large and small 
customers. Data were analyzed with descriptive statistics. The results showed that 1) Covid-19 situation that 
had a negative impact on the company's performance came from the Covid-19 situation. causing a negative 
impact on the overall economy of the country and the world while the positive impact on the business is 
the government support project 2) the external legal environment negatively affect the hotel group of the 
company as a result of travel control measures to control the spread of the COVID-19 virus. Technology is 
a positive impact on improving customer access channels and 3) duty level strategy It is a strategy that is 
best suited to a passive approach as a way to overcome weaknesses and avoid obstacles in this situation. 
and able to restore the condition of S Hotels and Resorts in the future. The strategy development approach 
is to take advantage of the opportunity from the changing behavior of people in society due to the COVID-
19 crisis, which pays more attention to health and hygiene in life. Businesses should therefore adjust their 
operating models by focusing on niche marketing strategies. to diversify risks by investing in targeted markets 
for health Including the development of technology and the service industry To avoid less contact between 
customers and employees. This will not only reduce the risk of infection, but will also help upgrade the 
service to the digital age to increase the competitiveness of the hotel industry 4.0 in line with the future 
trend of the tourism market. 

 
Keywords: Regeneration Ability, Hotels, Resorts 
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ความส าคัญกับสุขภาพและสุขอนามัยในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ธุรกิจจึงควรในการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยเน้นไปที่กล
ยุทธ์การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุนในตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสุขภาพ รวมทั้งควรพัฒนา
เรื่องของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงานให้น้อยลง ซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดความเส่ียงจากการติดเช้ือแล้วยังช่วยยกระดับการบริการสู่ยุคดิจิทัลในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่การเป็น
อุตสาหกรรมโรงแรม 4.0 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดการท่องเที ยวในอนาคต 

 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการฟื้นฟู โรงแรม รีสอร์ท 
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Guidelines for selling life insurance through banking channels in the  
new normal era by Digital Onboarding Application  

(Case Study by Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited) 
 

Nannapat Srisangrat1* Sivarit Sultornsanee2  
 

Abstract 
This research aims to find the reasons and selling guidelines for offering new life insurance 

products in a condition where customers are unable to meet due to the current epidemic by applying 
Digital Non Face to Face system. The sample group is the employees of Allianz Ayudhya Assurance 
Public Company Limited in the position of Business Development Manager Bancassurance and 
Business Development Executive Bancassurance in total 97 persons. The study tool was a 
questionnaire. The statistics used in the data analysis were percentage, standard deviation, t-test 
values, One Way ANOVA values, and pairwise comparison with Least Significant Difference (LSD). The 
results of the study revealed that  The level of life insurance sales guidelines through the banking 
channels in the New Normal era with the Digital Onboarding system, buy-sell insurance without 
meeting was very high. Prioritized by importance are: Firstly, Working with this system reduces the 
risk of disease outbreaks. Secondly, it is convenient to offer life insurance sales by using the online 
system   The sample group has different ages and positions, the selling approach for life insurance 
through the banking channel in the New Normal era with the Digital Onboarding system to buy and 
sell insurance without meeting was also different. The case study of Allianz Ayudhya Assurance Public 
Company Limited was significantly different at 0.05 and in terms of gender and educational level 
were not different. After using this system, it was found that the number of offerings by using paper 
and face-to-face is decreasing accordingly. 
 
Keywords: Selling life insurance via Banking channels in the new normal era with digital onboarding 
system. Buy-sell Insurance without meeting.   

   
 

การขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วยระบบ  
Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน  
กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 
นันท์นภัส ศรีแสงรัตน์1* ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี2  

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาสาเหตุและปรับแนวทางการเสนอขายประกันชีวิต ในสถานการณ์ที่ลูกค้า
ไม่สะดวกให้เข้าพบเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับกระบวนการเสนอ
ขาย แบบไม่ต้องพบกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่ง 
ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร จ านวน 97 คน เครื่องมือ
ทีใ่ช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม, การรวบรวมและเก็บข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ส าหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  One Way ANOVA และมีการเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วย LSD ผลการศึกษาพบว่า ระดับแนวทางการขายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วย
ระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับความส าคัญ
ได้แก่ การท างานด้วยระบบนี้ท าให้เสี่ยงโรคระบาดน้อยลง รองลงมามีความสะดวกในการน าเสนอขายประกันชีวิตโดย
สามารถท างานผ่านระบบ Online ได้  กลุ่มตัวอย่างมีอายุและต าแหน่งแตกต่างกันแนวทางการขายประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางธนาคารในยุค New Normal ด้วยระบบ Digital Onboarding ซื้อ-ขายอนุมัติประกันแบบไม่ต้องพบกัน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และในส่วนของเพศและระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน โดยหลังจากที่มีการใช้ระบบนี้ 
พบว่าการเสนอขายโดยการใช้กระดาษและพบหน้ากัน มีจ านวนลดลงตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ:  การขายประกันชีวิต ช่องทางธนาคารในยุค New Normal ระบบ Digital Onboarding การซื้อ -ขายอนุมัติ
ประกันแบบไม่ต้องพบกัน 
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1 Master’s Degree, Management Program Master of Business Administration, University of the Thai Chamber of 
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การวิเคราะห์การจัดท าและบริหารงบประมาณการลงทุนด้านการก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษา 
ส านักงานในส่วนงานภูมิภาค ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
วสุธร  เผือกฟัก1*  ประสิทธ์ิ มะหะหมัด2 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดท าและการบริหารงบประมาณการลงทุนก่อสร้างสาขา ตาม
กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยการเก็บ
ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนงานส านักงานใหญ่ และ ส่วนงานภูมิภาค รวมทั้งหมด 44 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จ านวน 22 คน และ พนักงาน จ านวน 22 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแผนผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ให้มุมมองการเกิดปัญหา ดังนี้ 1. ด้านนโยบาย พบว่า มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยการกระจายอ านาจให้สาขาด าเนินการแทนส่วนกลาง และชะลอการก่อสร้างสาขาที่เป็นสาขาต าบล 
2. ด้านงบประมาณ พบว่า ขาดการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของแผนงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของบุคลากร และการ
ประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป 3. ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรอบระยะเวลาไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ผู้รับจ้างที่ขึ้น
ทะเบียนกับธนาคารมีน้อยราย และราคากลางต่ าเกินไป 4. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของส่วนกลางไม่เพียงพอ การโยกย้าย
สับเปลี่ยนพนักงาน และพนักงานขาดประสบการณ์และไม่มีความรู้ ผู้ศึกษาจึงเสนอ นโยบายการปรับลดจ านวนสาขา โดยการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สามารถบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 
 
ค าส าคัญ : งบประมาณ , การก่อสร้างอาคาร 
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Analysis of investment budgets preparation and management  
for building construction projects: a case study of the Bank for Agriculture 

and Agricultural Cooperatives (BAAC) in the regional offices 
 

Wasuthon Puakfak1* Prasit Mahamad2 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were to study the process of preparing and managing investment 
budgets for building construction projects of branches banking, according to the approved budget 
framework and to study problems and obstacles, as well as to find solutions of problems and obstacles. 
The data was collected from documents and in-depth interviews with 44 employees who consisted of 22 
executives and 22 employees at headquarters and regional offices. Moreover, the data analyzing was used 
fishbone diagram tool to find the root cause. The results showed that Personnel involved have given their 
views on the problem as follows: 1) In terms of policy, it was found that the policy was changed. By 
decentralizing power to branches to operate instead of central and postpone the construction of a branch  
that was a sub-district branch. 2) In terms of budget aspect, it was found that there was a lack of of the 
work plan in accordance with the potential of the personnel and the budget projection was too high. 
3) In terms of process, it was found that the procurement process has changed according to the 
Government Procurement and Supplies Management Act, B.E. 2560 (2017), insufficient time of operation, 
delayed budget disbursement, There were few contractors registered with the BAAC and the guided price 
was too low. 4) In terms of workforce, it was found that the responsible personnel from the head office 
were insufficient, relocated, inexperience and insufficient knowledge. Thus, the student proposed to 
decrease the number of branches banking by using technology to facilitate customers services for 
enhancing their competitiveness and able to manage the budget in accordance with the current situation 
for the best benefit of organization. 
 
Keywords : Budget, Building Construction 
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ประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป 3. ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรอบระยะเวลาไม่เพียงพอ การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ผู้รับจ้างที่ขึ้น
ทะเบียนกับธนาคารมีน้อยราย และราคากลางต่ าเกินไป 4. ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรของส่วนกลางไม่เพียงพอ การโยกย้าย
สับเปลี่ยนพนักงาน และพนักงานขาดประสบการณ์และไม่มีความรู้ ผู้ศึกษาจึงเสนอ นโยบายการปรับลดจ านวนสาขา โดยการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สามารถบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 
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Analysis of problems and ways to reduce the cost-income ratio of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives, Amphawa Branch 

Phornphimon Lapsomboonsiri1 Nongnapat Kaewploy2 

 

Abstract 
 This independent study. The problem arises from the expense-to-income ratio of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives Amphawa Branch.  have an upward trend Affects the 
performance of the branch and affects the overall picture of the provincial office and an overview of the 
bank Therefore, it is necessary to reduce the cost-to-income ratio of the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives Amphawa Branch. From the study, the sample group was Major loan customers 
of 34 farmers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Amphawa Branch, and a study of 
selected samples for interviews. There are 5 employees involved in the credit lending process for large 
customers, who can choose to solve problems in 2 ways: Method 1, increase revenue by targeting large 
customers with a total loan limit of 3 million baht or more, both from customers original and seeking new 
customers because it is a group of potential customers in repayment low risk and have stable collateral 
In addition to the bank will have income from the interest on the loan.  It also earns more fees and 
services.  Because the customer has a high credit limit have land mortgage and having financial 
transactions with banks and the second approach is to reduce costs by targeting low-cost public relations 
for all customers.  Especially those who are loan customers will be required to open a “Taweechoke” 
savings account with the bank and to bring income from business operations through the BAAC account
  

Keywords : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, loan interest, fees, expense-income ratio 
 

 

 

 

 

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา 

พรพิมล ลาภสมบูรณ์ศิร1ิ   นงนภัส แก้วพลอย2 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีปัญหามาจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาอัมพวา มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของสาขาและส่งผลต่อไปยังภาพรวมของส านักงาน
จังหวัด และภาพรวมของธนาคารได้ จึงมีความจ าเป็นต้องการลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าเงินกู้รายใหญ่ของเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาอัมพวา จ านวน 30 ราย จากจ านวนลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด 32 ราย และการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่
เลือกมาสัมภาษณ์ คือพนักงานที่เกี่ยวข้องกระบวนการให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ จ านวน 5 คน ซึ่งสามารถเลือกการแก้ปัญหาได้ 
2 แนวทางคือ แนวทางที่ 1 เพิ่มรายได้ โดยก าหนดเป้าหมายที่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีวงเงินกู้รวมเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไปทั้งจากลูกค้า
รายเดิม และการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการช าระหนี้ ความเสี่ยงต่ า และมีหลักประกัน
ที่มั่นคง ซึ่งนอกจากธนาคารจะได้มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้แล้ว ยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมากขึ้นด้วย เนื่องจาก
ลูกค้ามีวงเงินกู้สูง มีการจ านองที่ดิน และมีการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและแนวทางที่ 2 ลดค่าใช้จ่าย โดยก าหนด
เป้าหมายที่การประชาสัมพันธ์เงินฝากต้นทุนต่ าให้กับลูกค้าทุกราย โดยเฉพาะที่เป็นลูกค้าเงินกู้ จะก าหนดให้เปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ทวีโชคกับธนาคาร และให้น าเงินรายได้จากการด าเนินกิจการผ่านบัญชี ธ.ก.ส.  

ค าส าคัญ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ดอกเบี้ยเงินกู้ , ค่าธรรมเนียม , อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 
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customers with a total loan limit of 3 million baht or more, both from customers original and seeking new 
customers because it is a group of potential customers in repayment low risk and have stable collateral 
In addition to the bank will have income from the interest on the loan.  It also earns more fees and 
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Factors affecting Intention to pay off credit card debt  
Government Savings Bank case study 

 
Wipawan Lompattaya1* and  Asawin pasutham2 

 
Abstract 

 
The objective of this study to study 1. The problems and obstructed of collecting debt.  

2. Study the intention to pay off credit card debt. The samples used in this study are 385 Government 
Saving Bank Credit card customer with outstanding debts in less than 90 days by using questionnaires 
as a tool for data collection. Results: Service quality, Satisfaction in debt resolution tracking and 
Incentives for repayment or fix the debt have a positive relationship with the intention to pay of the 
debt with significant level of 0.01.  However, service quality and incentives for repayment or fix the debt 
can predict the intention to pay off credit card debtors by 57 percent.  As for the cause of the debt 
repayment problem, it was found that deteriorating economic conditions, layoffs and lack of financial 
discipline of debtors. While, the obstacle of debt collection is that the debt collection process is not 
effective. In particular, the debtor did not receive the account statement or was late. Channels for 
contacting various inquiries still limited to credit card service centers. The management of the debtor 
database is not yet complete and the delivery of information to external debt collection companies is 
still delayed and can't really support debt collection work. 
 
 Keywords:  Credit card   Card holder   Outstanding credit card debt in less than 90 day 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจช าระหนี้บัตรเครดิต กรณีศึกษาธนาคารออมสิน 
 

น.ส.วภิาวรรณ ลมพัทธยา1*   อัศวิณ ปสุธรรม2 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคของการติดตามแก้ไขหนี้ค้าง
ช าระบัตรเครดิต 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะช าระหนี้บัตรเครดิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ลูกหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่มีหนี้ค้างช าระไม่เกิน 90 วัน จ านวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจในการติดตามแก้ไขหนี้ และ
แรงจูงใจในการจ่ายช าระหนี้หรือแก้ไขหนี้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจทีจ่ะช าระหนี้ ณ ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยคุณภาพการให้บริการ และแรงจูงใจในการจ่ายช าระหนี้หรือแก้ไขหนี้  สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความตั้งใจที่จะช าระหนี้ของลูกหนี้บัตรเครดิตได้ร้อยละ 57  ส่วนสาเหตุของปัญหาหนี้ค้างช าระ พบว่า เกิดจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอย ลูกหนี้ถูกเลิกจ้างหรือลดค่าจ้าง และขาดวินัยทางการเงิน ขณะที่อุปสรรคของการ
ติดตามแก้ไขหนี้ คือ ด้านกระบวนการติดตามหนี้ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อที่ลูกหนี้ไม่ได้รับใบแจ้งยอด
บัญชีหรือได้รับล่าช้า ด้านช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล ยังจ ากัดที่ศูนย์บริการบัตรเครดิต ด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลลูกหนี้ยังไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และการจัดส่งข้อมูลให้บริษัทติดตามหนี้ยังมีความล่าช้า ไม่สามารถ
สนับสนุนงานติดตามหนี้ได้อย่างแท้จริง 
 
ค าส าคัญ: บัตรเครดิต   ผู้ถือบัตร  หนี้ค้างช าระไมเ่กิน 90 วัน 
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Abstract 
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repayment problem, it was found that deteriorating economic conditions, layoffs and lack of financial 
discipline of debtors. While, the obstacle of debt collection is that the debt collection process is not 
effective. In particular, the debtor did not receive the account statement or was late. Channels for 
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กกาารรศศึกึกษษาาปปัจัจจจัยัยททีี่ส่ส่ง่งผผลลตต่อ่อคคววาามมภภักักดดีขีขอองงลลูกูกคค้า้าเเงงินินออออมมททววีสีสุขุข  กกรรณณีศีศึกึกษษาา  จจังังหหววัดัดรร้อ้อยยเเออ็ด็ด  
 

เดชา สุปิตาชุน1* สวรส ศรีสุตโต2 วิษณุ เหลือลออ3 

  
บบททคคัดัดยย่อ่อ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุข กรณีศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด และทัศนคติด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมคือ
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าเงินฝากกองทุนทวีสุขของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 400 คน และกลุ่มลูกค้าที่ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือลูกค้าที่ไม่ได้ฝากต่อเน่ือง จ านวน 10 คน ผล
การศึกษาพบว่าทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในการออมเงินฝาก
กองทุนทวีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อความ
ภักดี ส่วนอิทธิพลของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในปัจจัยด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า การติดตามลูกค้า การสร้างสัมพันธภาพกับ
ลูกค้า การบริหารการสื่อสารระหว่างกัน การเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อความภักดีของลูกค้าในการออมเงินฝาก
กองทุนทวีสุข ส่วนการสร้างความเฉพาะเจาะจง ไม่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการออมเงินฝากกองทุนทวีสุขอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ที่ต้องมีการติดต่อแจ้งเตือนก าหนดการฝากเงินล่วงหน้าให้กับลูกค้า
เงินฝากกองทุนทวีสุข ผลจากการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับธนาคารในการสร้างความภักดีให้กับลูกค้าเพื่อท าการ
ฝากเงินกองทุนทวีสุขอย่างต่อเน่ือง 
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Decha Supitachun1* Sawaros Srisutto2 Wisanu Luanglaor3 

 
AAbbssttrraacctt 

This research aims to study the factors, in term of marketing mix and customer relationship 
management, that affect customer loyalty towards Thaweesuk saving: a case study of Roi Et province. The 
mix research by quantitative and qualitative method was used. The sample group is 400 customers who 
hold Thaweesuk Fund of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Roi Et province. In 
addition, there are 10 interviewees who discontinued deposit Thaweesuk fund. The research found that 
customers’ attitudes about product and price effect their loyalty at statistical significance level 0.05.  
Moreover, result of interview reflected that price and product influence their loyalty. For customer 
relationship management, the research found that collecting customer's information, following up 
customers, taking care customer relationship, communication management, and understanding customer's 
expectations, except for customization, influence their loyalty with statistical significance at 0.05. This 
result supports to the interview result which indicates that the bank has to remind customers before due 
date of Thaweesuk fund. These research results can be a guideline for the Bank in order to hold customer 
loyalty in saving Thaweesuk fund continually. 
  
KKeeyywwoorrddss:: Customer Loyalty, Marketing Mix, Customer Relationship Management 
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บบททคคัดัดยย่อ่อ  
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

พิมใจ พรหมสุวรรณ1 จตุรภัทร จันทร์ทิตย์2* และปรีดิพัทธ์  ศรีสมานุวัตร3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตและสํารวจความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอาย ุ315 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม

คุณภาพชีวิตที่พัฒนาขึ้นจากดัชนีการพัฒนาทุนมนุษย์และแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ในการวิเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านจะสถิติพรรณนา ในการประเมินระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมใชค้่าเฉลี่ย

คุณภาพชีวิตทุกด้านเพื่อแปลงเป็นดัชนีย่อยสําหรับการคํานวณระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมตามสูตรการคํานวณดัชนีการพัฒนา

ทุนมนุษย์ของ UNDP ซึ่งผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ในระดับสูง ในขณะที่คุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และการศึกษาตามลําดับอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง นอกจากนี้ผู้สูงอายุในตําบลบางเป้ายังต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อลดภาระการพึ่งพา และต้องการบริการตรวจและรักษา

สุขภาพฟรีจากภาครัฐ 
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Quality of Life of Elderly in Bang-Pao Sub-district, Kantang District,  

Trang Province, Thailand 
 

Pimjai Promsuwan1, Chaturapht Chantith2*, and Pridipat Srisamanuwat3 
 

Abstract 

The objectives of this research were to assess the quality of life and survey the elderly needs in 

Bang Pao Subdistrict, Kantang District, Trang Province. This study used a sample of 315 elders. Quality of life 

questionnaire developed from the Human Capital Development Index and the World Health Organization's 

Quality of Life Assessment Form to assess the quality of life of the elderly was used to collect data. 

Descriptive statistics were used for fundamental information analysis and assessing the quality of life. 

According to the UNDP Human Capital Development Index, the mean of quality of life in each aspect was 

converted to sub-indexes to calculate the overall quality of life level. The results of this study showed that 

the quality of life in environmental and social aspects was at a high level while the psychological, health, 

economic and educational, economic aspects respectively, were moderate. As a result, the overall quality 

of life was moderate. Moreover, the elderly wanted to have a supplementary occupation to reduce the 

burden of dependency on their relatives. They also required free health care services from the government. 
 

Keywords: Quality of Life of Elderly, Quality of Life, Elder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลบางเป้า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

พิมใจ พรหมสุวรรณ1 จตุรภัทร จันทร์ทิตย์2* และปรีดิพัทธ์  ศรีสมานุวัตร3 
 

บทคัดย่อ 
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ปัจจัยท่ีก ำหนดกำรตัดสินใจเข้ำร่วมในก ำลังแรงงำนของผู้สูงอำยุ: กรณีศึกษำเขตเทศบำลต ำบลจะนะ 
อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ต าบลจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอายุ (60-70ป)ี จ านวน 185 คน งานวิจัยนีใ้ช้วิธีเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ 
2 ทางเลือก (Binary-choice model) เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ  และใช้แบบจ าลอง Logit 
Model ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดการเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ
ตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 72.97 และตัดสินใจไม่เข้าร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 27.03 ผลการศึกษาด้านปัจจัยที่
ก าหนดการเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ พบว่า อายุ เงินออม, หนี้สิน, การได้รับเงินจากบุตร, ชั่วโมงท างาน, และ
ค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการตัดสินใจเข้าร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ  ส่วนปัจจัยด้านการศึกษา, 
รายได้, ค่าใช้จ่าย, อาชีพก่อนเกษียณอายุ และอาชีพหลังเกษียณ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเข้าร่วมใน
ก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ 
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Factors Determining Labor Force Participation Decision of Elderly:  
A Case Study of Elderly in Area of Chana Sub-district Municipality,  

Chana District, Songkhla Province, Thailand 
  

Chaturapht Chantith, Pimjai Promsuwan, and Niracha Miman 
 

Abstract 
This research aims to study the factors that determine the labor force participation decision of the 

elderly in Chana Sub-district Municipality, Chana District, Songkhla Province. The study used a sample of 185 
elders (ages 60-70) and employed a quantitative data collection method by using questionnaires. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, and binary-choice model on decision-making 
to participate in the labor force of the elderly. The logit model is used to analyze the factors that determine 
the participation in the labor force of the elderly. The results showed that the sample group decided to 
participate in the labor force 72.97 percent and decided not to participate in the labor force 27.03 percent. 
The study on factors determining participation in the labor force of the elderly found that age, savings, debt, 
receiving payments from children, working hours, and expenses are negatively related to the decision to 
participate in the labor force of the elderly. As for education, income, expenses, occupation before 
retirement career, and after retirement career, are positively related to the decision to participate in the 
labor force of the elderly. 
Keywords: Decision to join the elderly, Aging Society, Elderly workforce 
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Recreational Economic Value of Wang Sai Thong Waterfall, 

La-Ngu District, Satun Province, Thailand 
 

Chaturaphat Chantith1*, Sarat Dokbuakeaw2, and Sunita Ongsara3 
 

Abstract 
 The main objective of this study was to study the economic value of Wang Sai Thong Waterfall. The 

questionnaire had a reliability coefficient of .95 used to collect data from 381 tourists. This study used the 

individual Travel Cost Method to evaluate the value of Wang Sai Thong Waterfall. The results found that the 

average travel cost to Wang Sai Thong of each tourist was equal to 799.19 baht at a time. The consumer surplus 

was 10,685.186 baht per person, while the total economic value of Wang Sai Thong Waterfall in 2020 was 

105,429,481.30 baht per year. This study selected a sample of Thai tourists only. Therefore, further studies 

should be studied from all tourists who travel to Wang Sai Thong Waterfall. 

 

Keywords: Valuation, Economic Valuation, Wang Sai Thong Waterfall, Satun Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประเมินมูลค-าทางเศรษฐกิจของแหล-งท-องเท่ียวน้ำตกวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
 

จตุรภัทร จันทร*ทิตย*1* สรัช ดอกบัวแก6ว2 และสุนิตา องศารา3 
 

บทคัดย-อ 

 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั ้งนี ้คือเพื ่อศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของนํ ้าตกวังสายทอง แบบสอบถามมีค่า

สัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือ .95 ถูกใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจํานวน 381 คน การศึกษานี้ใช้วิธีค่าเดินทางรายบุคคล

ในการประเมินมูลค่านํ้าตกวังสายทอง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเดินทางเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมานํ้าตกวังสายทอง

เท่ากับ 799.19 บาทต่อคนต่อครั้ง สามารถคํานวณส่วนเกินผู้บริโภคได้เท่ากับ 10,685.186 บาทต่อคน ในขณะที่มูลค่านํ้าตกวัง

สายทองในปี 2563 อยู่ที่ 105,429,481.30 บาท การศึกษานี้เลือกกลุBมตัวอยBางเฉพาะนักทBองเที่ยวที่เปHนชาวไทยเทBานั้น ดังนั้น

การศึกษาในอนาคตควรศึกษาจากนักทBองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังน้ำตกวังสายทอง 
 

คำสำคัญ : การประเมินมูลคBา มูลคBาทางเศรษฐกิจ น้ำตกวังสายทอง พื้นที่จังหวัดสตูล 
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แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจชุมชน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 

สิรภพ ภาษีภักดี1*   อริสรา เสยานนท์ 2  

 
บทคัดย่อ 

 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ด าเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการสร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่ผลการด าเนินงานด้านการให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
ขอนแก่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ธนาคารต้องสูญเสียรายได้จากการเติบโตของสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย
ของวิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1.)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 2.)เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย และ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 คน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 48 กลุ่ม จ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 336 
คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 183 คน และแบบสัมภาษณ์
ประธานวิสาหกิจชุน 4 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ด้านลักษณะทางกายภาพพบว่าความสะอาดของสถานท่ีบริเวณ
ธนาคารเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ด้านบุคคลพบว่าการที่พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญรองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านราคาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85 และจากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการขอสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนคิดว่าธนาคารมีบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการมีผลต่อการตัดสินใจ
ของวิสาหกิจชุมชน แนวทางการแก้ไขคืออบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยเพื่อให้เข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยยิ่งขึ้น และการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน 

 
ค าส าคัญ:สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,วิสาหกิจชุมชน 
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Strategies to Increase the Amount of Loan Outstanding of the Thai Community 
Business Loan: Case Study of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

Khon Kaen 
 

Sirapop Pasipugdee1*   Arisara Seyanont 2  

 
Abstract 

 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC) has implemented Thai Community 

Business Loan with the aim of funding to support loans to community enterprises to reform the 
agricultural sector. By adjusting changing and developing the creation of economic activities in the 
community, but the performance is not on the target. The purpose of this study was 1.) to study 
Marketing Mix (7Ps) Influencing decisions to use Thai Community Business Loan 2.) To study the decision 
factors of customers to use Thai Community Business Loan  and a sample of 183 members of the target 
48 of community enterprises and sum of member community enterprises is 336 , the tools used in this 
study were divided into two parts: using questionnaires and interviews to collect data for analysis. 
According to the results of the study ,the factors of customers make the most important are individuals, 
and according to interviews, problems with economic conditions affected the application for community 
enterprises, and they thought that banks had services and products  responded as they wished, affecting 
the decisions of community enterprises. The solution is to train employees about the Thai  Community 
Business Loan and support community enterprises about marketing. 

  
Keyword : Thai Community Business Loan, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative, Community 
enterprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจชุมชน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 

สิรภพ ภาษีภักดี1*   อริสรา เสยานนท์ 2  

 
บทคัดย่อ 

 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ด าเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการปรับ/เปลี่ยน/พัฒนาการสร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่ผลการด าเนินงานด้านการให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
ขอนแก่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ธนาคารต้องสูญเสียรายได้จากการเติบโตของสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย
ของวิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1.)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 2.)เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย และ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 คน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 48 กลุ่ม จ านวนสมาชิกท้ังสิ้น 336 
คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 183 คน และแบบสัมภาษณ์
ประธานวิสาหกิจชุน 4 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ด้านลักษณะทางกายภาพพบว่าความสะอาดของสถานที่บริเวณ
ธนาคารเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ด้านบุคคลพบว่าการที่พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญรองลงมาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านราคาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85 และจากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการขอสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของวิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนคิดว่าธนาคารมีบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการมีผลต่อการตัดสินใจ
ของวิสาหกิจชุมชน แนวทางการแก้ไขคืออบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยเพื่อให้เข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยยิ่งขึ้น และการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน 

 
ค าส าคัญ:สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,วิสาหกิจชุมชน 
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

บุษบา หินเธาว์1 อนงค์ ศรีโสภา2 ฐิติรัตน์ ธรรมโลกา3 ฐิติยาภรณ์  ยวงใย4 ปัสสนา ดอนไพรกา5 อุษา พันธ์สิทธ์ิ6  
และจิตรตรา แสงสว่าง7 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบล
ดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  2. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง 
ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง 
ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มทอง จำนวน 5 คน ลูกค้า
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง 400 คน โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บแบบสอบถาม จากนั้นวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผล 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทองของกลุ่มอาชีพไข่เค็ม ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
มีปัญหาที่สำคัญ คือ รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่มวัยรุ่น และไม่จูงใจให้ลูกค้าและ
นักท่องเที ่ยวซื ้อไปเป็นของฝาก  ส่วนแนวทางการผลิตไข่เค็มดอนทอง คือ ควรเพิ ่มรสชาติไข่เค็มนมฮอกไกโด   
ไข่เค็มชาเขียว และควรมีสูตรตายตัวที่สามารถวัดตวงวัตถุดิบได้  มีตราสินค้าท่ีเด่น ง่ายต่อการจดจำ 
 
คำสำคัญ: แนวทาง  พัฒนา  ไข่เค็ม 
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The Guidelines for Development of salted egg product, Donthong sub-district, 
Mueang district, Phitsanulok Province 

 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study problems of salted egg production of Don 
Thong occupation group, Don Thong Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province: 2) analyze the 
internal and external environment of the salted egg products: 3) find solution guides for the development 
of salted egg production for Don Thong occupation group. The sample group used in this research was 
5 people who made salted egg products and 400 customers who bought the products. Observations, 
interviews and questionnaires were used for data collection. The data was then analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, content analysis and summary. 
 The results showed that Don Thong salted egg produced by Don Thong occupation group was 
not consistent in taste. The eggs used as raw materials were not fresh. Ordinary salted egg taste was not 
a choice for teenagers. Salted egg product was not attracted for customers and tourists to buy them as 
souvenirs. The solution guidelines for Don Thong salted egg products were adding another flavor e.g. 
Hokkaido milk flavor and green tea.  There should be a salted egg recipe with certain ingredients.  A 
memorable brand also help with the introduction and positioning of a product. 
 
Keywords: Guidelines, Development, salted egg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

บุษบา หินเธาว์1 อนงค์ ศรีโสภา2 ฐิติรัตน์ ธรรมโลกา3 ฐิติยาภรณ์  ยวงใย4 ปัสสนา ดอนไพรกา5 อุษา พันธ์สิทธ์ิ6  
และจิตรตรา แสงสว่าง7 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง ตำบล
ดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  2. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง 
ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของกลุ่มอาชีพไข่เค็มดอนทอง 
ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มทอง จำนวน 5 คน ลูกค้า
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทอง 400 คน โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บแบบสอบถาม จากนั้นวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผล 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดอนทองของกลุ่มอาชีพไข่เค็ม ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
มีปัญหาที่สำคัญ คือ รสชาติไม่คงที่ ไข่ที่นำมาเป็นวัตถุดิบไม่สด รสชาติไม่ถูกปากกลุ่มวัยรุ่น และไม่จูงใจให้ลูกค้าและ
นักท่องเที ่ยวซื ้อไปเป็นของฝาก  ส่วนแนวทางการผลิตไข่เค็มดอนทอง คือ ควรเพิ ่มรสชาติไข่เค็มนมฮอกไกโด   
ไข่เค็มชาเขียว และควรมีสูตรตายตัวที่สามารถวัดตวงวัตถุดิบได้  มีตราสินค้าท่ีเด่น ง่ายต่อการจดจำ 
 
คำสำคัญ: แนวทาง  พัฒนา  ไข่เค็ม 
 

 
1 รศ., หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000 
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แนวทางการเพิ่มปริมาณสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)  
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชลบุรี 

 
ศุภางค์ ช าปฏิ1  และ อรสิรา เสยานนท์2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเชื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการให้สินเช่ือภาคการเกษตร เพื่อเสนอแนวทางเพิ่มปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 388 ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการสินเช่ือ น าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาแปลงเป็นค่าร้อยละ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี  วิเคราะห์ข้อมูลของระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสินเช่ือ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามจะเป็นการประมาณค่า 5 
ระดับ (Likert Scale) วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 5 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 71.13  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 36.08 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 71.13 จบการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 42.53 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.43 รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 34.02 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเช่ือ ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 100 วงเงินสินเช่ือรวมอยู่ที่ 200,000 – 
500,000 บาท ร้อยละ 36.60 เป็นประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น ร้อยละ 79.90 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกิจการ
ภาคการเกษตร ร้อยละ 88.14 และหลักประกันที่ใช้ค้ าประกันคืออสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 71.13 ส่วนผลการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือสีเขียว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า 
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.44 จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาที่
ส าคัญจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านบุคลากร และได้เสนอแนวทางการ
เพิ่มปริมาณสินเช่ือสีเขียว โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติด้านสินเช่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน มีการใหคุ้ณภาพการบริการที่ดี จะส่งผลให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด สินเชื่อสีเขียว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
1 บัณฑิตวิทยาลัย, คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 10400  
2 อาจารย์ ดร., การทอ่งเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรงุเทพมหานคร 10400  
1 Graduate school, Master of Business Administration, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, 
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2 Dr., Master of Business Administration, Faculty of Tourism and Services, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, 10400  
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Solution to Increase the amount of Green Credit of the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives in Chonburi Province 

 
Supang Champati1* and Arisara Seyanon2 

 
Abstract 

 
This survey studied about customer loan’ s behavior and their factors of Marketing Mix which 

influenced to grant credit line of agricultural sector. This research aims to increase the number of customers 
for Green credit with Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chonburi. The author distributed 
questionnaires to 388 samples by using “ Descriptive Statistic” to analyze the general information and 
database of credit line utilization.The database was classified by type into percentage and present those 
results in frequency table.The analysis related to significant level of factors which linked to decision making 
for credit line utilization.  Furthermore, the questionnaire consists with 5 levels of score or “ Likert Scale” , 
analyze statics to find X mean, S.D. by using the in-depth interview from 5 samples. The result shows  the 
most of sample is male as 71. 13 percent. There is the age between of 51 and 60 years old as 36. 08 
percent,71.13 percent of sample has marital status, 42.53 percent is under high school level, 39.43 percent 
has more than 10 years of experience in agricultural sector, 34.92 percent of sample has income between 
10,001 to 20,000 baht.  For their behavior of credit line utilization, they utilized the loan with Agriculture 
and Agricultural Cooperatives Bank as 100 percent for total credit line.36.60 percent is the credit utilization 
between 200,000 -  500,000 baht, and 79. 90 percent as a short- term loan.  88. 14 percent loan intend to 
turnover expense for agricultural sector. 71. 13 percent is used for real estate for guarantee. The findings 
indicated that Marketing Mix of decision making of credit was the expertise of bank officer as the score 
4. 44. The other finding was the most significant problem from Marketing Mix in many issues for example, 
service process, and factor of bank officer ability. Moreover, this research provide the direction to increase 
the credit line loan by improving the credit knowledge and related skill following bank standard in order to 
increase the bank competitiveness by excellent service level from bank officer.   
 

Key word: Marketing Mix, Green credit, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chonburi Province 

 
 

แนวทางการเพิ่มปริมาณสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)  
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดชลบุรี 

 
ศุภางค์ ช าปฏิ1  และ อรสิรา เสยานนท์2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเชื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการให้สินเช่ือภาคการเกษตร เพื่อเสนอแนวทางเพิ่มปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเช่ือสีเขียว (Green Credit) 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 388 ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการสินเช่ือ น าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาแปลงเป็นค่าร้อยละ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่  วิเคราะห์ข้อมูลของระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสินเช่ือ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามจะเป็นการประมาณค่า 5 
ระดับ (Likert Scale) วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย (x)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 5 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 71.13  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 36.08 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 71.13 จบการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 42.53 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39.43 รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 34.02 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเช่ือ ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 100 วงเงินสินเช่ือรวมอยู่ที่ 200,000 – 
500,000 บาท ร้อยละ 36.60 เป็นประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น ร้อยละ 79.90 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกิจการ
ภาคการเกษตร ร้อยละ 88.14 และหลักประกันที่ใช้ค้ าประกันคืออสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 71.13 ส่วนผลการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือสีเขียว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า 
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.44 จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาที่
ส าคัญจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านบุคลากร และได้เสนอแนวทางการ
เพิ่มปริมาณสินเช่ือสีเขียว โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติด้านสินเช่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน มีการใหคุ้ณภาพการบริการที่ดี จะส่งผลให้ธนาคารมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด สินเชื่อสีเขียว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชลบุร ี
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แนวทางการเพ่ิมยอดผูใชงานแอพพลิเคช่ันรานคาบัตรเกษตรสุขใจ “A-Shop” กรณศีึกษา ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

กรกช กิตติเจรญิจิตต1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดผูใชงานแอพพลิเคช่ันรานคาบัตรเกษตรสุขใจ “A-Shop” กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาสาเหตุ อิทธิพล และแรงจูงใจท่ี

จํานวนผูสมัครใชบริการ แอพพลิเคช่ันรานคารับบัตรเกษตรสุขใจ “A-Shop” ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีมีแนวโนมไมเพ่ิมข้ึน กลุมตัวอยางคือ รานคาท่ีใชแอพพลิเคช่ันรานคาบัตรเกษตรสุข

ใจ “A-Shop” ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย สหกรณ

การตลาด สหกรณการเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน บุคคล หางหุนสวน หางหุนสวนจํากัด บริษัท บริษัทจํากัด จํานวน 118 ราย 

และสัมภาษณเชิงลึกอีก 12 ราย การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการตีความเนนการบรรยายเปน

หลัก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหาสาเหตุของปญหา ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจท่ี

จะทําใหรานคามาสมัครใชบริการคือ รานคาสามารถติดตอพนักงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือแกไขปญหาใหแกผูใชบริการ ควรมี

มีการสงเสริมการตลาด จัดโปรโมช่ันใหแกรานคาท่ีใชงานแอพพลิเคช่ันรานคาบัตรเกษตรสุขใจ “A-Shop”อยูเสมอ เพ่ือชวย

กระตุนยอดการใชงาน ในแงของการยอมรับเทคโนโลยี ทางรานอยากมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันใหใชงานบนอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆไดเพ่ือความสะดวกของรานคา ดานเง่ือนการตัดสินใจใชงานควรปรับเง่ือนไขในการสมัครใชบริการ

แอพพลิเคช่ันรานคาบัตรเกษตรสุขใจ “A-Shop” เพ่ือชวยเพ่ิมยอดการสมัครแอพพลิเคช่ันรานคาบัตรเกษตรสุขใจ “A-Shop” 
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Guidelines for increasing number of the application users “A-Shop” Happy Agricultural 

Card Shop Application Case Study Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 

Korakot Kittijaroenjit1  

 

Abstract 

 A study of guidelines for increasing the number of the application users of the "A-Shop" 

agricultural happiness card shop, a case study of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The objective is to study the causes, influences and motivations of 

the number of subscribers. The merchant application accepts agricultural happiness cards from the "A-

Shop" of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province that 

tends not to increase. The sample group was shops using the "A-Shop" agricultural card shop application 

of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, consisting 

of marketing cooperatives farmers cooperative community enterprises, individuals, partnerships, limited 

partnerships, limited companies, limited companies, and 12 more in-depth interviews. This research was a 

qualitative research, analyzing the data using a descriptive interpretation method. Distribution of 

frequency, percentage, mean, and standard deviation to determine the cause of the problem. The results 

of the study the motivation to get merchants apply for the service is store could contact staff 24 hours a 

day to solve problems for service users. Should have a marketing promotion Organize promotions for 

merchants who use the "A-Shop" agricultural card shop application. There is always an “A-Shop” to assist 

in increasing usage. In terms of technology adoption, The shop wants to develop an application that can 

be used on other electronic devices for the convenience of the shop. In terms of the decision to use, the 

conditions for applying for the service of the "A-Shop" agricultural card shop application should be 

adjusted in order to increase the number of applications for the "A-Shop" agricultural card shop 

application.  

 

Keywords: Agricultural happiness card, A-Shop 
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การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการทีส่งผลตอความต้ังใจขอสินเชื่อ  

โครงการสินเชือ่ดอกเบี้ยต่ำ ออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเที่ยว  

กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สำนักสินเชื่อธรุกิจลูกคา SMEs 9  

จังหวัดเชียงราย 

 

มณีนุช มณีวรรณ1*   ศิริรัตน รัตนพิทักษ2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสิน

ชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว (2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานความตั้งใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ (3) เพ่ือประเมินน้ำหนัก

ความสมัพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามกับ

ลูกคาและบุคคลท่ีสนใจขอสินเชื่อของสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกคา SMEs 9 ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 385 ราย สถิติ คือ ความถี่ รอย

ละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ  

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 50.40 อายุ 21-30 ป รอยละ 44.80 มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี รอยละ 85.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท รอยละ 35.50 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

ตองการตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีความตองการดานบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการ การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจำหนาย ผลิตภัณฑ และราคา มีความตองการใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาด สถานท่ี บุคลากร กระบวนการบริการ และลักษณะทางกายภาพสงผลตอความตั้งใจขอ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว  ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, ความตั้งใจ, สินเชื่อ  
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The Marketing mix factors affecting the decision to use of low-interest loans to aid 

SMEs in the tourism sector. Case Study: The Government Savings Bank, 

The Credit Bureau of SMEs 9, Chiang Rai Province 

 

Maneenoot Maneewan1* and Sirirat Rattanapituk 2 

 

Abstract 

 The objectives of this study were (1) to study the market mix factors of low-interest loans to aid 

SMEs in the tourism sector, (2 ) to study the demand factors for low-interest loans, and (3 ) to assess the 

correlation weight of the marketing mix factor to the intention of applying for low-interest loans. This is a 

quantitative research that collected questionnaires from 385 customers and those interested in asking for 

loans from the Credit Bureau of SMEs 9  in Chiang Rai Province. The statistic used was frequency, 

percentage, value, mean standard deviation, and multiple linear regression analysis.  

 The results showed that most of the samples were 50.40% are male, aged 21-30 years which 

accounts for 44.80%, having a bachelor's degree accounts for 85.70%, having an average income per month 

30,001-40,000 accounts for 35.50 percent. Most of the respondents had the highest level of the overall 

service marketing mix, followed by physical characteristics, service processes, marketing promotion, 

distribution channels, products, and prices showed that there was a high level of demand at the highest 

level. There was an intention that showed that some wanted to apply for low-interest loans. The overall 

level was at the highest level. As for the hypothesis testing, it was found that the factors of product, price, 

marketing promotion, location, personnel, service process, and physical characteristics affect the intention of 

applying for low-interest GSB bank loans to help SMEs in the tourism sector at a significant level of 0.05. 

 

Keywords: Service Marketing Mix, Intention, Loan 
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จังหวัดเชียงราย 
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 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 50.40 อายุ 21-30 ป รอยละ 44.80 มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี รอยละ 85.70 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท รอยละ 35.50 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

ตองการตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดบริการ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มีความตองการดานบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการ การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจำหนาย ผลิตภัณฑ และราคา มีความตองการใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด มีความต้ังใจขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ภาพรวมในระดับมากท่ีสุด สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาด สถานท่ี บุคลากร กระบวนการบริการ และลักษณะทางกายภาพสงผลตอความตั้งใจขอ

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินชวยเหลือ SMEs ในภาคการทองเท่ียว  ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, ความตั้งใจ, สินเชื่อ  
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การศึกษาแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 กรณีศึกษาสํานักงานธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด

กฤชมน เล็บขาว1* สวรส ศรีสุตโต 2

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกช่องทางธุรกิจหนึ่งของธนาคารท่ีสร้างมูลค่าให้แก่ธนาคาร จําเป็นต้อง

วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้ชัดเจน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ทัศนติของลูกค้าด้านภาพลักษณ์

องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 โดยการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 จํานวน 400 คนจาก 5 สาขาในสํานักงานธ.ก.ส.จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ส่วนมากซ้ือวงเงินคุ้มครอง 100,000

บาทโดยจะซื้อเพ่ือเป็นเงินทุนหลังการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้แก่ ครอบครัว โดยมากจะซ้ือผ่านนายหน้าประกัน

/เคาเตอร์ธนาคาร 1) แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี

95% 2) ทัศคติของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ระดับความ

เช่ือม่ันท่ี 95% 3) ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส

ทวีรัก99 ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% ท้ังน้ีธนาคารสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์เพ่ือเพ่ิมยอดการซื้อ
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Study of the motivation, attitudes towards corporate image and marketing mix that

affected their buying decision of BAAC Thaweerak 99 of BAAC Roi Et

Krischamon Lebkhao1* Sawaros Srisutto2

Abstract

Lifetime allowance are another add business value of the bank that necessary to plan a clear

business strategy. The objective of this study was to study motivation, customer’s attitudes towards

corporate image and marketing mix that affected their buying decision of BAAC Thaweerak 99. This

study surveyed 400 respondents from 5 branches in BAAC Office in Roi Et Province. The study indicated

that most respondents bought 100,000 baht in coverage for finance after death or disability. Most of them

knew product information from internet sources. Customers decided to buy buying the product by having

family members as participants for decision. Most customers purchased it from insurance brokers/bank

counters. In addition, 1) Customer’s motivation was influent buying decision at 95% confidence interval.

2) Customer’s attitudes toward the corporate image also affected BAAC at 95% confidence interval.

3) Customer’s attitudes on marketing mix affected buying decision of BAAC Thaweerak 99 at 95%

confidence interval. The bank can apply the result of this study to increase the amount of buying BAAC

Thaweerak 99.

Keywords: Lifetime Allowance, Motivation, Corporate Image, Marketing Mix

การศึกษาแรงจูงใจ ทัศนคติด้านภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 กรณีศึกษาสํานักงานธ.ก.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด

กฤชมน เล็บขาว1* สวรส ศรีสุตโต 2

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเป็นอีกช่องทางธุรกิจหนึ่งของธนาคารท่ีสร้างมูลค่าให้แก่ธนาคาร จําเป็นต้อง

วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้ชัดเจน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ทัศนติของลูกค้าด้านภาพลักษณ์

องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 โดยการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 จํานวน 400 คนจาก 5 สาขาในสํานักงานธ.ก.ส.จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ส่วนมากซ้ือวงเงินคุ้มครอง 100,000

บาทโดยจะซื้อเพ่ือเป็นเงินทุนหลังการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้แก่ ครอบครัว โดยมากจะซ้ือผ่านนายหน้าประกัน

/เคาเตอร์ธนาคาร 1) แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก99 ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี

95% 2) ทัศคติของลูกค้าท่ีมีต่อภาพลักษณ์องค์กรมีผลต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ระดับความ

เช่ือม่ันท่ี 95% 3) ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส

ทวีรัก99 ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% ท้ังน้ีธนาคารสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้เป็นประโยชน์เพ่ือเพ่ิมยอดการซื้อ
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คําสําคัญ : เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต แรงจูงใจ ภาพลักษณ์องค์กร ส่วนประสมทางการตลาด
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Economic Loss due to Small Otter Board Trawl Used in Shrimp Fisheries of Fishermen  

 Ban Son Mai, Lamson Subdistrict, La-Ngu District, Satun Province 
 

Chitaporn Thongcha-oom1* Chaturaphat Chantith2 and Amonrat Kasem3 

 

Abstract 
The objective of this study was to assess the economic loss of catching undersized aquatic animals by 

small otter board trawl in shrimp fisheries of Ban Son Mai, Laem Son Sub-district, La-Ngu District, Satun Province. 

This quasi-experimental study was used to calculate the number of aquatic animals caught in November 2020 

from three fishermen for 17 days. The opportunity cost method was calculated using the value of undersized 

aquatic animals that can grow naturally if not caught (set a survival rate of 60, 50, and 40 percent) minus the 

total revenue from the sale of undersized economic aquatic animals. The results showed that if the survival 

rate of undersized aquatic animals that can grow naturally if not caught was 60 percent, the opportunity cost 

was 64,641.30 baht or 21,547.10 baht/person or 1,267.48 baht/person/day. At a survival rate of 50 percent, the 

opportunity cost was 43,562.80. baht or an average of 14,520.93 baht/person or equal to 854.17 

baht/person/day. And at a 40 percent survival rate there was an opportunity cost of 22,475.30 baht or an 

average of 7,491.77 baht/person or 440.69 baht/person/day. 

 

Keywords: Economic Loss, Small Otter Board Trawl, Shrimp Fisheries, Satun Province 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลค่าความสูญเสียจากการใช้อวนลากกุ้งตาถ่ีของชาวประมงบ้านสนใหม่  

ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
 

ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม1* จตุรภัทร จันทร์ทิตย์2 และอมรรัตน์ เกษม3  
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าเสียโอกาสในการจับสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดจากเครื่องมืออวนลากตาถี่ในการทํา

ประมงกุ้งของชาวประมงบ้านสนใหม่ ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล การศึกษาครั้งนี้เป็นกึ่งทดลองโดยทําการคํานวณ

ปริมาณสัตว์นํ้าที่จับได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จากชาวประมงสามคนเป็นเวลา 17 วัน สําหรับวิธีการในการคํานวณค่าเสีย

โอกาสทําโดยใช้มูลค่าของสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดที่สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติหากไม่ถูกจับ (กําหนดอัตราการรอดตายที ่60, 

50 และ 40 เปอร์เซ็นต์) ลบด้วยรายได้รวมที่ได้จากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด ผลการวิจัยพบว่า ที่อัตราการรอดของสัตว์นํ้าที่

ไม่ได้ขนาดที่สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติหากไม่ถูกจับเท่ากับร้อยละ 60 ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาส 64,641.30 บาท หรือ 

21,547.10 บาท/คน หรือ 1,267.48 บาท/คน/วัน ที่อัตราการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์มีค่าเสียโอกาส 43,562.80 บาท หรือเฉลี่ย 

14,520.93 บาท/คน หรือเท่ากับ 854.17 บาท/คน/วัน และที่อัตรารอด 40 เปอร์เซ็นต์มีค่าเสียโอกาส 22,475.30 บาท หรือเฉลี่ย 

7,491.77 บาท/คน หรือ 440.69 บาท/คน/วัน 
 

คําสําคัญ :  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ, อวนลากตาถี่, การทําประมงกุ้ง, จังหวัดสตูล 
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Economic Loss due to Small Otter Board Trawl Used in Shrimp Fisheries of Fishermen  

 Ban Son Mai, Lamson Subdistrict, La-Ngu District, Satun Province 
 

Chitaporn Thongcha-oom1* Chaturaphat Chantith2 and Amonrat Kasem3 

 

Abstract 
The objective of this study was to assess the economic loss of catching undersized aquatic animals by 

small otter board trawl in shrimp fisheries of Ban Son Mai, Laem Son Sub-district, La-Ngu District, Satun Province. 

This quasi-experimental study was used to calculate the number of aquatic animals caught in November 2020 

from three fishermen for 17 days. The opportunity cost method was calculated using the value of undersized 

aquatic animals that can grow naturally if not caught (set a survival rate of 60, 50, and 40 percent) minus the 

total revenue from the sale of undersized economic aquatic animals. The results showed that if the survival 

rate of undersized aquatic animals that can grow naturally if not caught was 60 percent, the opportunity cost 

was 64,641.30 baht or 21,547.10 baht/person or 1,267.48 baht/person/day. At a survival rate of 50 percent, the 

opportunity cost was 43,562.80. baht or an average of 14,520.93 baht/person or equal to 854.17 

baht/person/day. And at a 40 percent survival rate there was an opportunity cost of 22,475.30 baht or an 

average of 7,491.77 baht/person or 440.69 baht/person/day. 

 

Keywords: Economic Loss, Small Otter Board Trawl, Shrimp Fisheries, Satun Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าเสียโอกาสในการจับสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดจากเครื่องมืออวนลากตาถี่ในการทํา

ประมงกุ้งของชาวประมงบ้านสนใหม่ ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล การศึกษาครั้งนี้เป็นกึ่งทดลองโดยทําการคํานวณ

ปริมาณสัตว์นํ้าที่จับได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จากชาวประมงสามคนเป็นเวลา 17 วัน สําหรับวิธีการในการคํานวณค่าเสีย

โอกาสทําโดยใช้มูลค่าของสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาดที่สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติหากไม่ถูกจับ (กําหนดอัตราการรอดตายที ่60, 

50 และ 40 เปอร์เซ็นต์) ลบด้วยรายได้รวมที่ได้จากการขายสัตว์นํ้าที่ไม่ได้ขนาด ผลการวิจัยพบว่า ที่อัตราการรอดของสัตว์นํ้าที่

ไม่ได้ขนาดที่สามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติหากไม่ถูกจับเท่ากับร้อยละ 60 ก่อให้เกิดค่าเสียโอกาส 64,641.30 บาท หรือ 

21,547.10 บาท/คน หรือ 1,267.48 บาท/คน/วัน ที่อัตราการรอดชีวิต 50 เปอร์เซ็นต์มีค่าเสียโอกาส 43,562.80 บาท หรือเฉลี่ย 

14,520.93 บาท/คน หรือเท่ากับ 854.17 บาท/คน/วัน และที่อัตรารอด 40 เปอร์เซ็นต์มีค่าเสียโอกาส 22,475.30 บาท หรือเฉลี่ย 

7,491.77 บาท/คน หรือ 440.69 บาท/คน/วัน 
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แนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์โควิด 
 

ระพีพรรณ  ปานเดช1*  อริสรา  เสยานนท์ 2     
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาตลาดประชารัฐของดีวีถีชุมชน ธ.ก.ส จังหวัด

ขอนแก่น เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มรายได้ของตลาดภายใต้สถานการณ์โควิด  ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลปริมาณการซื้อ
สินค้าในตลาด จ านวน 3 ปีบัญชีย้อนหลัง พบว่าจ านวนผู้ประกอบการที่เข้ามาขายสินค้าท่ีตลาดมีปริมาณรายได้ลดลง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือลูกค้าผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ที่มาใช้บริการตลาดจ านวน 400 รายค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 200 รายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือผู้ประกอบการที่ขายสินค้าในตลาดประชารัฐ 
10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ทฤษฎีความพึงพอใจ และ
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ผลการศึกษา
พบว่าร้อยละ 69.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุตัวเฉลี่ย 30-39 ปี อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มเป็นส่วนมาก มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43  
แต่พบว่าปัญหาที่ควรน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข คือด้านราคาและผลิตภัณฑ์ ผู้ศึกษาจึงได้สร้างแนวทางในการเพิ่มรายได้
ของตลาดประชารัฐ เน้นการประชาสัมพันธ์ เพิ่มวันเปิดตลาดหรือขยายเวลาขายสินค้า  ผู้ขายและผู้ดูแลตลาดประชารัฐเน้น
การบริการ มีการส่งเสริมการขาย รักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิดในปัจจุบัน 
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The study to propose a way to increase the income of the Green market of the BAAC 
under the Covid situation  

 
Rapeepun  pandech1*  Arisara Seyanont 2     

 
Abstract 

 
The objectives of this study were to study consumer behavior and satisfaction in using the service 

of the Green market, marketing mix factors affecting the decision to use the service of the Green market, 
and to propose a way to increase the income of the Green market of the BAAC under the Covid situation:  
As the problems encountered from collecting data on purchase volumes in the market for the past 3 
years found that the number of entrepreneurs who came to sell products at the  market and the amount 
of income or sales decreased. The sample were consumers and customers in Mueang Khon Kaen District, 
who used the service of 400 people, the sample size was calculated according to the Yamane formula, it 
obtained 200 samples. The informant group were 10 entrepreneurs who sold products in the Market . The 
results of the study found that 69.50% of the respondents were female, average age 30-39 years, 
occupation of civil servant, The results showed that the opinions on the factors of satisfaction and 
marketing mix of the Green market as a whole were at a high level with an average of 4.43. But because 
the market lacked the publicity. Therefore, the market has formulated the guidelines to increase the 
income of the market focusing on public relations, increasing the opening date of the market, extend the 
time for selling products. The vendors and staff in charge of the market must pay attention on focusing 
the service and give cooperation in the aspect of measures to prevent the Covid situation. 
 

Keywords: Green market of the BAAC, Marketing mix factors 
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การศึกษาค้นคว้าแนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven 
 

ฐากูร  พูลทรัพย์1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
หาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้การใช้บริการตัวแทนของธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven ลดลง 2) เพ่ือหาแนวทาง
เพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการ
ตัวแทนของธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven จ านวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า 1.ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ถึงปัญหาที่ควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ 1) การส่งเสริมการตลาด 2) ราคา ค่าธรรมเนียม และพฤติกรรมการใช้
บริการตัวแทนของธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven สรุปได้ว่า สถานการเศรษกิจ มีผลต่อการไปใช้บริการของ
ธนาคารออมสิน 2. แนวทางการเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven มีทางเลือก 2 แนวทางดังนี้ 
แนวทางที่ 1 แนวทางเชิงรุก ส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นบริการและโปรโมชั่นต่างๆ โดยจัดกิจกรรม 
ฝากเงินในวันค าคัญต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าธนาคารออมสินตอนการงานบริการผ่านตัวแทนของธนาคารออม
สินผ่าน 7-Eleven มากข้ึน และวางแผนเพิ่มยอดผู้ใช้บริการจากและจัดท าเอกสารความรู้ให้กับพนักงานบริการ 
โดยสามารถช่วยลดข้ันตอนในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์โดยลูกค้าเข้าใช้บริการบนระบบ
ดังกล่าวด้วยตนเอง แนวทางที่ 2 แนวทางเชิงรับ พนักงานต้องใส่ใจและเน้นบริการหลังการขายให้มากขึ้น 
เพราะลูกค้า ณ ปัจจุบันอาจตัดสินใจอย่างง่ายดายที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการของธนาคารอ่ืนแทนธนาคารที่ใช้
บริการอยู่ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด. แนวทางการเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven 
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The study on ways to increase the number of GSB users through 7-Eleven 

 
Thakun Phoonsap1* 

 
Abstract 

 The study on ways to increase the number of GSB users through 7-Eleven aims to 1) 
to find the cause of problems that reduce the use of GSB agents through 7-Eleven 2) to find 
ways to increase the number of GSB users through 7-Eleven. 7-Eleven sample group is The 
group of GSB customers who used the service of representatives of the Government Savings 
Bank through 7-Eleven. 
 The results showed that. 1. Opinions on marketing mix factors. When considering each 
aspect, the problems that should be improved are 1) marketing promotion, 2) prices, fees, and 
behavior of using GSB agents through 7-Eleven. Affects the use of the service of the 
Government Savings Bank. 2. Guidelines for increasing the number of users of the 
Government Savings Bank through 7-Eleven have 2 options as follows: Approach No. 1 
Proactive Approach Promote marketing for customers to see various services and promotions 
by organizing activities Deposits on important days To encourage GSB customers to perform 
more services through agents of the Government Savings Bank through 7-Eleven and to plan 
to increase the number of users from and to prepare knowledgeable documents for service 
staff. It can help reduce the process of doing financial transactions over the counter by having 
customers access the service on the system themselves. Approach No. 2 Proactive Approach 
Employees need to pay more attention and focus on after-sales service because current 
customers may easily decide to switch to another bank instead of their current bank. 
 
Keywords: Marketing mix factors, Guidelines for increasing the number of users of the 
Government Savings Bank through 7-Eleven 

การศึกษาค้นคว้าแนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven 
 

ฐากูร  พูลทรัพย์1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
หาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้การใช้บริการตัวแทนของธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven ลดลง 2) เพ่ือหาแนวทาง
เพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการ
ตัวแทนของธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven จ านวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบว่า 1.ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ถึงปัญหาที่ควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ 1) การส่งเสริมการตลาด 2) ราคา ค่าธรรมเนียม และพฤติกรรมการใช้
บริการตัวแทนของธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven สรุปได้ว่า สถานการเศรษกิจ มีผลต่อการไปใช้บริการของ
ธนาคารออมสิน 2. แนวทางการเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่าน 7-Eleven มีทางเลือก 2 แนวทางดังนี้ 
แนวทางที่ 1 แนวทางเชิงรุก ส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นบริการและโปรโมชั่นต่างๆ โดยจัดกิจกรรม 
ฝากเงินในวันค าคัญต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าธนาคารออมสินตอนการงานบริการผ่านตัวแทนของธนาคารออม
สินผ่าน 7-Eleven มากข้ึน และวางแผนเพิ่มยอดผู้ใช้บริการจากและจัดท าเอกสารความรู้ให้กับพนักงานบริการ 
โดยสามารถช่วยลดขั้นตอนในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์โดยลูกค้าเข้าใช้บริการบนระบบ
ดังกล่าวด้วยตนเอง แนวทางที่ 2 แนวทางเชิงรับ พนักงานต้องใส่ใจและเน้นบริการหลังการขายให้มากขึ้น 
เพราะลูกค้า ณ ปัจจุบันอาจตัดสินใจอย่างง่ายดายที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการของธนาคารอ่ืนแทนธนาคารที่ใช้
บริการอยู่ 
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The  study of "Buying Behavior and Digital Marketing Affecting on Buying Decision of Fish 
Oil for Children of a Private Company 

 
Pailin Smith1* Sawaros Srisutto2  Witsanu Luanglaor3 

 
Abstract 

Currently, parents are aware of children growth, thus they like to buy fish oil their children in order to 
develop their children’s potential. The objective of  study about was to study parents' buying behavior attitudes 
and ability of digital marketing that affected buying decision of oil fish for children of parents by using 400 sets 
of questionnaires for data collection and interviewing 5 parents. Studied statistics included frequency, 
percentage standard deviation and multiple regression analysis. It found that respondents were female who 
aged 31 - 35 with bachelor's degree and married status. They were employees at a public company. The income 
was 20,001 - 25,000 Baht. Respondents chose fish oil for children because of the quality of products by ordering 
via other digital media.  such as Facebook, Instagram and Line. Influencers those who influence on making 
decision included influencers, bloggers and net Idols in social media. The comments about ability of product 
were that fish oil for children that was sold on digital media must meet standard, Price for sale via online should 
be cheaper than selling products at counter, Communication was having clear information of products. Place 
should be easier access and the factor of buying decision indicated that respondents compared data of fish oil 
for children via digital media in details, price and promotion. The results of hypothesis testing indicated that 
factors that affected the ability of product, price, place and communication with a significance level of 0.05. 
 
Keywords: Fish Oil for Children, Ability of Digital Marketing, Buying Decision
 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อ และความสามารถด้านการตลาดดิจิทัลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
สินค้าน้้ามันปลาส้าหรับเด็กของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  

 
ไพลิน สมิตร1, สวรส ศรสีุตโต2 ,วิษณุ เหลืองลออ3 

บทคัดย่อ  
  แนวโน้มของกลุ่มผู้ปกครองในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพของเด็กในเรื่องการเจริญเติบโต จึงส่งผลให้กลุ่ม
ผู้ปกครองนิยมซื้อน้ ามันปลาส าหรับเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพของลูก  วัตถุประสงค์นี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อทัศนคติ และ
ความสามารถด้านการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้้ามันปลาส้าหรับเด็กของผู้ปกครอง โดยใช้แบบสอบถาม 400 ชุด 
และสัมภาษณ์ผู้ปกครองจ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ           
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี จบปริญญาตรี และสมรสแล้ว เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 
20,001-25,000 บาท ส่วนมากเลือกซื้อน้้ามันปลาส้าหรับเด็ก เนื่องจากเรื่องคุณภาพ โดยสั่งซื้อผ่านสื่อดิจิทัลอื่น ส่วนมากซื้อ 6-12 
ขวดต่อปี และมักเห็นน้้ามันปลาส้าหรับเด็กบนสื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ กลุ่มบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือที่สุด ได้แก่ อินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ เน็ตไอดอลในสื่อออนไลน์ ความคิดเห็นด้านความสามารถผลิตภัณฑ์ คือ น้้ามันปลา
ส้าหรับเด็กที่จ าหน่ายบนสื่อดิจิทัลต้องได้มาตรฐาน ด้านราคา คือ การตั้งราคาขายในออนไลน์เหมาะสมกับคุณภาพและน้้ามันปลา
ส้าหรับเด็กในออนไลน์ควรถูกกว่าซื้อที่เคาน์เตอร์ ด้านการสื่อสาร คือ สื่อดิจิทัลต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ด้านสถานท่ีคือ ต้องมีช่องทาง
ติดต่อสอบถามได้สะดวก และด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า มีการเปรียบเทียบข้อมูลน้้ามันปลาส้าหรับเด็กในช่องทางสื่อดิจิทัล ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้้ามันปลาส้าหรับเด็ก ได้แก่ ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานท่ีและด้านการสื่อสาร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05     
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Abstract 

Currently, parents are aware of children growth, thus they like to buy fish oil their children in order to 
develop their children’s potential. The objective of  study about was to study parents' buying behavior attitudes 
and ability of digital marketing that affected buying decision of oil fish for children of parents by using 400 sets 
of questionnaires for data collection and interviewing 5 parents. Studied statistics included frequency, 
percentage standard deviation and multiple regression analysis. It found that respondents were female who 
aged 31 - 35 with bachelor's degree and married status. They were employees at a public company. The income 
was 20,001 - 25,000 Baht. Respondents chose fish oil for children because of the quality of products by ordering 
via other digital media.  such as Facebook, Instagram and Line. Influencers those who influence on making 
decision included influencers, bloggers and net Idols in social media. The comments about ability of product 
were that fish oil for children that was sold on digital media must meet standard, Price for sale via online should 
be cheaper than selling products at counter, Communication was having clear information of products. Place 
should be easier access and the factor of buying decision indicated that respondents compared data of fish oil 
for children via digital media in details, price and promotion. The results of hypothesis testing indicated that 
factors that affected the ability of product, price, place and communication with a significance level of 0.05. 
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บทคัดย่อ  
  แนวโน้มของกลุ่มผู้ปกครองในปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพของเด็กในเรื่องการเจริญเติบโต จึงส่งผลให้กลุ่ม
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และสัมภาษณ์ผู้ปกครองจ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ           
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 31-35 ปี จบปริญญาตรี และสมรสแล้ว เป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 
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ปัจจัยแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (CDM) กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง 

เบญจวรรณ  รักใหม่1   รัชดา  ธูปทอง2  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความภักดีในการใช้เครื่องรับฝาก

ถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ
เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธ.ก.ส. สาขาพัทลุง จ านวน 400 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ คือ 
ผู้จัดการสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีระดับความเห็นสูงสุดคือ
เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ธ.ก.ส.มีบริการท่ีหลากหลาย และปัจจัยความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงิน
อัตโนมัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยที่มีระดับความเห็นสูงสุดคือสามารถจะบอกเล่าประสบการณ์ที่ดีในการใช้เครื่องรับฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ธ.ก.ส.ให้กับบุคคลอ่ืน ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีในการใช้เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า บริการเครื่องรับ
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทลุง ควรปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาและเพิ่มความมั่นใจใน
การใช้งานให้กับผู้ใช้บริการ 

 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความภักดี เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
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Motivational Factors and Service Marketing Mix on Loyalty for Using Deposit Machines 

(CDM) Case Study Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Phatthalung 
Branch 

Benjawan Rakmai1  Ratchada Toopthong2 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study motivation. service marketing mix Loyalty to use 

automated teller machines (CDMs) use a hybrid research model. The sample group that answered the 
questionnaire were 400 customers who used the service of BAAC BAAC (CDM) machines, Phatthalung 
branch, and the group of key informants in the interview were branch managers. Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives in Phatthalung Province, 5 people. Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. and coefficient The results of the study found that The users' 
opinions on the motivation factor and the service marketing mix were at the highest level. The factor with 
the highest level of opinion was the bank's automated teller machines. BAAC offers a variety of services. 
And the loyalty factor in using the ATM is at the highest level. The factor with the highest level of opinion 
is being able to tell about a good experience using a bank teller machine. BAAC to other people The 
results of the coefficient analysis revealed that motivation factors and service marketing mix factors were 
statistically related to the loyalty of using automatic deposit machines (CDM) Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives, Phatthalung Branch. Interviews with informants found that The automatic 
deposit machine (CDM) service of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Phatthalung 
Branch should improve and solve problems with the operating system of the automated teller machine to 
be more efficient. To reduce problems and increase confidence in the use of service users. 

 
Keywords: motivation, service marketing mix, loyalty, CDM 
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การศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 
ส าหรับผลิตภัณฑ์สินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน 

 
สนธยา สรเดช1*  อริสรา เสยานนท์2  

 
บทคัดย่อ 

ส่วนแบ่งการตลาดและยอดปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งในแต่ละปีมีลูกค้า         
ทีไ่ถ่ถอนจ านองไปสถาบันการเงินอ่ืนสูงถึงร้อยละ 77 ของยอดปิดบัญชีสินเชื่อเคหะทั้งหมด โดยสาเหตุอาจเกิดอัตราดอกเบี้ย         
ยังไม่จูงใจ ระยะเวลาอนุมัตินาน และการรักษาฐานลูกค้ายังท าได้ไม่ดี  ผู้วิจัยจึงท าการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือไถ่ถอนจ านองไปกู้สถาบัน
การเงินอื่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการตีความเน้นการบรรยายเป็นหลัก การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ลูกค้าจ านวน 259 คน พบว่า          
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีด้านต้นทุนมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  และสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้า 10 คน พบว่าส่วนประสมการตลาด  ด้านอัตราดอกเบี้ย โปรโมช่ัน 
พนักงาน และกระบวนการให้สินเช่ือต้องไม่ยุ่งยากและมีความรวดเร็ว และความพึงพอใจในอดีต และอัตราดอกเบี้ยส าหรับการ
ปรับลดให้กับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนช าระหนี้ดี ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ามากที่สุด  รวมทั้ง ควรปรับปรุงเรื่อง
กระบวนการให้สินเชื่อ เช่น เอกสารประกอบค าขอสินเชื่อควรลดลงและมีมาตรฐานที่ชัดเจน   ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ
ควรรวดเร็ว โดยแนวทางแก้ไข คือ 1) ก าหนดเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและก าหนดมาตรฐานระยะเวลาในแต่ละ
กระบวนการ 2) พัฒนาแอปพลิเคชั่น MyMo เพื่อรองรับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนช าระหนี้ดี 3) ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเศษ 
และเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการสมัครสินเช่ือเคหะ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค   
 
ค าส าคัญ : สินเช่ือเคหะ ความภักดี  ส่วนประสมการตลาด ไถ่ถอนจ านอง  
Analyze data using the interpretation method that focuses primarily on lectures. 
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The study of marketing strategies to increase market share 
for the Government Savings Bank home loan products 

 
Sonthaya Soradech1* Arisara Seyanon2  

 
Abstract  

Government Savings Bank's market share and housing lending have been declining, with up to 77 
percent of consumers redeeming mortgages to other financial institutions being closed each year, due to 
high-interest rates, lack of incentives, long approval times, and a poor customer base. The researchers then 
looked into market-share-increasing marketing methods.  The goal was to use a questionnaire to collect data 
on market elements that influenced the decision to use the service or redeem the mortgage to borrow from 
other financial institutions, as well as factors affecting customer loyalty. Analyze data using the interpretation 
method that focuses primarily on lectures. Frequency, percentage, average, and standard deviation 
distribution. 259 customers reported little satisfaction with the process marketing contribution and factors 
impacting cost loyalty. In-depth interviews with 10 consumers revealed that in the past, market contributions 
in interest rates, promotions, employees, and lending processes had to be simple, quick, and rewarding. 
Downgrade interest rates for existing clients with a satisfactory repayment history. It has the greatest impact 
on client loyalty, as well as improving the process of offering. Furthermore, the credit process should be 
developed, such as the reduction of supporting paperwork for loan applications and the establishment of 
clear norms. The time it takes to get a credit approval should be as short as possible. The answers are to 1) 
make all documents the same standard. 2) Creating the MyMo app to assist existing customers who have 
an excellent payback history. 3) Decide on an interest rate that is fractional in nature and developing internet 
channels for applying for mortgages 

 
Keyword : Housing loan  Loyalty  Marketing mix  Redemption  
 
 

 

 
 

การศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 
ส าหรับผลิตภัณฑ์สินเช่ือเคหะธนาคารออมสิน 

 
สนธยา สรเดช1*  อริสรา เสยานนท์2  

 
บทคัดย่อ 

ส่วนแบ่งการตลาดและยอดปล่อยสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินมีแนวโน้มลดลง รวมทั้งในแต่ละปีมีลูกค้า         
ทีไ่ถ่ถอนจ านองไปสถาบันการเงินอ่ืนสูงถึงร้อยละ 77 ของยอดปิดบัญชีสินเชื่อเคหะทั้งหมด โดยสาเหตุอาจเกิดอัตราดอกเบี้ย         
ยังไม่จูงใจ ระยะเวลาอนุมัตินาน และการรักษาฐานลูกค้ายังท าได้ไม่ดี  ผู้วิจัยจึงท าการศึกษากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือไถ่ถอนจ านองไปกู้สถาบัน
การเงินอื่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการตีความเน้นการบรรยายเป็นหลัก การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ลูกค้าจ านวน 259 คน พบว่า          
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีด้านต้นทุนมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด  และสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้า 10 คน พบว่าส่วนประสมการตลาด  ด้านอัตราดอกเบี้ย โปรโมช่ัน 
พนักงาน และกระบวนการให้สินเช่ือต้องไม่ยุ่งยากและมีความรวดเร็ว และความพึงพอใจในอดีต และอัตราดอกเบี้ยส าหรับการ
ปรับลดให้กับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนช าระหนี้ดี ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้ามากที่สุด  รวมทั้ง ควรปรับปรุงเรื่อง
กระบวนการให้สินเชื่อ เช่น เอกสารประกอบค าขอสินเชื่อควรลดลงและมีมาตรฐานที่ชัดเจน   ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ
ควรรวดเร็ว โดยแนวทางแก้ไข คือ 1) ก าหนดเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและก าหนดมาตรฐานระยะเวลาในแต่ละ
กระบวนการ 2) พัฒนาแอปพลิเคชั่น MyMo เพื่อรองรับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนช าระหนี้ดี  3) ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเศษ 
และเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการสมัครสินเช่ือเคหะ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค   
 
ค าส าคัญ : สินเช่ือเคหะ ความภักดี  ส่วนประสมการตลาด ไถ่ถอนจ านอง  
Analyze data using the interpretation method that focuses primarily on lectures. 
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แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการและการตลาดภายในแผนกสินเชื่อรายย่อย 
กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 

 
เนวิกา ชายวิชัย1*  สวรส ศรีสตุโต2  

 
บทคัดย่อ  

สินเชื่อรายย่อยของธนาคารออมสิน แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ เช่น ซื้อที่อยู่อาศัย อุปโภคบริโภค หรือเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น โดยผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564) สาขาได้รับการคืนเอกสารจากส านัก
อนุมัติสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง ท าให้เกิดความล่าช้า ส่งผลต่อทัศนคติด้านคุณภาพบริการ ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการและการตลาดภายในแผนกสินเชื่อรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการในแผนกสินเชื่อ และศึกษาการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
อนุมัติสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ลูกค้า จ านวน 100 
คน และพนักงานสินเชื่อ จ านวน 77 คน  และการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานสินเชื่อธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 
จ านวน 6 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการตีความเน้นการบรรยายเป็นหลัก การแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา ผลการศึกษาพบว่าด้านกระบวนการ
พิจารณา และด้านความรู้ความเข้าใจ มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการ
สัมภาษณ์ พบว่าจ านวนเอกสารประกอบการพิจารณา และกระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีระยะเวลาการรอคอยนาน รวมทั้ง
พนักงานสินเช่ือของธนาคารไม่ได้รับการอบรมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ท าให้ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการที่ล่าช้า โดยแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและ
การตลาดภายในแผนกสินเชื่อรายย่อย คือ จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยของ
ธนาคารออมสิน เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและการปรับลดขั้นตอน
การพิจารณาขอสินเช่ือ ช่วยลดปัญหาการอนุมัติสินเช่ือท่ีล่าช้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน 
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Guidelines for improving service quality and marketing within the retail credit department 
Case Study of Government Savings Bank Branch 1 

 
Newika Chaiwichai1*  Sawaros Srisutto2  

 
Abstract  

 
The retail loans offered by Government Savings Bank are divided into three categories: residential, 

consumer, and educational. In the last three months (January - March 2021), the branch received documents 
from the Retail Loan Approval Office that were returned due to missing information. Delays have an impact 
on service quality. As a result, we would like to look into ways to strengthen the retail credit department's 
service quality and marketing. The goal is to investigate customer perceptions of credit department service 
quality as well as internal marketing factors that influence credit approval efficiency. Data was collected 
from a sample of 100 customers and 77 loan employees, as well as an in-depth interview with Government 
Savings Bank loan staff, using the questionnaire. Study finds in-process and cognition in Branch 1: 6 people.  
This research is qualitative research, analyzing data using interpretation methods focused mainly on lectures. 
Distribute frequencies, percentages, averages, and standard deviations and use herringbone charts to 
determine the cause of the problem. At 0.05 levels, it has a statistically significant effect on performance 
and interview results. It was discovered that the number of documents required and the credit approval 
process had long wait times. There is a dearth of cognitive skills among the bank's credit workers, as well as 
a lack of credit product training. These factors have an impact on the quality of delayed services. The revised 
approach to improving service quality and marketing within the retail credit department is to train staff in 
government savings bank retail loans. Increase communication channels for simplicity of use and to cut 
down on loan application procedures, which will result in faster loan approvals. Customers and employees 
must be satisfied. 
 
Keywords: Service quality, Internal marketing, Retail loans 

 
 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการและการตลาดภายในแผนกสินเชื่อรายย่อย 
กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 

 
เนวิกา ชายวิชัย1*  สวรส ศรีสตุโต2  

 
บทคัดย่อ  

สินเชื่อรายย่อยของธนาคารออมสิน แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ เช่น ซื้อที่อยู่อาศัย อุปโภคบริโภค หรือเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น โดยผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2564) สาขาได้รับการคืนเอกสารจากส านัก
อนุมัติสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง ท าให้เกิดความล่าช้า ส่งผลต่อทัศนคติด้านคุณภาพบริการ ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการและการตลาดภายในแผนกสินเชื่อรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการในแผนกสินเชื่อ และศึกษาการตลาดภายในที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
อนุมัติสินเช่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ลูกค้า จ านวน 100 
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Abstract 

Saithong loan of Government Savings Bank.  It’s intended for consumption and as a working capital or as 

expense necessary for living. In 2019 - 2020, performance tends to decline continuously. The cause of the 

problem can be caused by many factors. Therefore, the researcher would like to study the cause of the 

problem, the behavior of services, the marketing mix that affects service usage behavior and guideline to 

increase Saithong loan balance.  It collected data from a sample of 400 people and an in-depth interview 

of 10 people. This’s qualitative research, analyzed by the distribution of frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. Use Fishbone diagram to determine the cause of the problem and analyze the data by 

interpretation. The results showed that most decided to use Saithong Loan for consumption.  According to the 

introduction of bank employee, the advantages and disadvantages are compared with other types of loans 

before making a decisions and decide to use the service yourself. In also, we will refer other persons  to the Service. 

As for the overall marketing mix, The aspect that affects the choice of service first’s Bank Staff followed by 

physical appearance, the distribution channel, the price, the service process and products respectively. The 

approach to increasing the amount of Saithong loan, The first approach is to create knowledge and 

understanding about Saithong loan by adding channels to provide knowledge and understanding for employees, 

and the second approach is to increase electronic service channels by hiring a company to develop an electronic 

service channel system. The results of this study can be used as a guideline to increase the amount of Saithong 

loan in accordance with the bank’s goal in the future. 

 

Keyword : Saithong loan, Government Saving Bank 

การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือไทรทองของธนาคารออมสิน 

กฤตยา อภิเดช1*, สุทธาวรรณ ซาโต2 

 

บทคัดยอ 

สินเชื่อไทรทองของธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงคเพื่อการอุปโภคบริโภคและเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือเปนคาใชจายท่ี

จําเปนตอการดํารงชีพ ในป 2562-2563 ผลการดําเนินงานมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งสาเหตุของปญหาสามารถอาจเกิดข้ึน

จากหลายปจจัย ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาสาเหตุของปญหา พฤติกรรมการใชบริการสินเช่ือ สวนประสมการตลาดท่ีสงผล

ตอพฤติกรรมการใชบริการ และหาแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือไทรทอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คน และ

แบบสัมภาษณเชิงลึก 10 คน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชแผนผังกางปลาหาสาเหตุของปญหา และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการตีความ ผลการศึกษาพบวา 

สวนใหญตัดสินใจใชบริการสินเช่ือไทรทองเพ่ือการอุปโภคบริโภค จากการแนะนําของพนักงานธนาคาร มีการเปรียบเทียบขอดีและ

ขอเสียกับสินเช่ือประเภทอ่ืนกอนการตัดสินใจ และตัดสินใจใชบริการดวยตนเอง รวมท้ังจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการ สําหรับ

สวนประสมทางการตลาด ดานท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการอันดับแรกคือ ดานพนักงานธนาคาร รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ ซึ่งแนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือไทรทอง 

ไดแก แนวทางที่ 1) การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินเชื่อไทรทอง โดยเพิ่มชองทางการใหความรูความเขาใจแกพนักงาน

ธนาคารออมสิน และแนวทางที่ 2) การเพิ่มชองทางการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส โดยการจางบริษัทมาพัฒนาระบบชองทาง 

การใหบริการอิเล็กทรอนิกส โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถใชเปนแนวทางในการเพ่ิมยอดสินเช่ือไทรทองใหเปนไปตามเปาหมาย

ของธนาคารตอไป 
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The study of causes and solutions to the problem of loss in operating results of 

Bank C, Branch 3. 

Wanida Intarasuk1* and Thitapon Ousawat2 
 

Abstract 
 

 In fiscal year 2020, Bank C, Branch 3 had a loss in operating result. More importantly, this problem 
seemingly continues more seriously. As reported in the operating results in fiscal years 2020 and in June 2021, 
the branch had a loss of Baht 26,077,000 and Baht 29,689,000, respectively. The purpose of this study was to 
identify the potential cause and subsequently suggest the solutions for the problems of the branch’s 
performance. Retrospective review of the branch’s performance from BMIS system, focus group discussion of 
the branch staffs and data collection by questionnaires from 360 branch customers were conducted and 
analyzed by descriptive statistics. The results showed that the causes of the financial loss problem of the branch 
was the higher expenses for doubtful debt reserves and the lower branch income. The latter resulted from the 
decreased repayment capacity of the customers mainly due to the coronavirus outbreak leading to lack of 
tracking debts from customers as well as reduced customer debt collection. Reduction of overdue debt, quality 
credit payment and prevention of normal debts from being overdue may help resolved the branch 
performance’s problem. 

 

Keywords: doubtful debt, ability to pay, Loss in Operating Results  

 การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสาขาขาดทุนของธนาคาร C สาขา 3  
 

วนิดา อินทรสุข1* และธฤตพน อู่สวัสดิ์2 
 

บทคัดย่อ 

ธนาคาร C สาขา 3 ประสบปัญหาผลประกอบการขาดทุนในปีบัญชี 2563 อีกทั้งยังมีแนวโน้มผลประกอบการ
ขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563 และในเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าสาขามีผลการ
ดำเนินงานขาดทุน 26,077,000 บาท และ 29,689,000 บาทตามลำดับ ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทำ
ให้ผลประกอบการขาดทุน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ ธนาคาร C สาขา 3 มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยการเก็บข้อมูลผล
ประกอบการย้อนหลังจากระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารสาขา การอภิปรายกลุ่มย่อยของพนักงาน ในสาขา รวม 7 คน 
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้กลุ่มตัวอย่างลูกค้าจำนวน 360 คน โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาทำการแบ่งกลุ่ม แยกประเภทตามลักษณะต่าง ๆ แล้วนำมาแปลงเป็นค่าร้อยละ นำเสนอข้อมูลในแบบแจก
แจงความถี่ พบว่าสาเหตุที่ทำให้ผลประกอบการขาดทุนเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และรายได้ของสาขาท่ี
ลดลง พนักงานขาดการติดตามหนี้จากลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าลดลงเนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัส
โคโรนา เมื่อประสบปัญหาจึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาสาขาขาดทุนของ ธนาคาร C สาขา 3 ต้องลด
หนี้ค้างชำระ จ่ายสินเช่ืออย่างมีคุณภาพ และป้องกันหน้ีปกติไม่ให้กลายเป็นหนี้ค้างชำระ 
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The study of causes and solutions to the problem of loss in operating results of 

Bank C, Branch 3. 
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Abstract 
 

 In fiscal year 2020, Bank C, Branch 3 had a loss in operating result. More importantly, this problem 
seemingly continues more seriously. As reported in the operating results in fiscal years 2020 and in June 2021, 
the branch had a loss of Baht 26,077,000 and Baht 29,689,000, respectively. The purpose of this study was to 
identify the potential cause and subsequently suggest the solutions for the problems of the branch’s 
performance. Retrospective review of the branch’s performance from BMIS system, focus group discussion of 
the branch staffs and data collection by questionnaires from 360 branch customers were conducted and 
analyzed by descriptive statistics. The results showed that the causes of the financial loss problem of the branch 
was the higher expenses for doubtful debt reserves and the lower branch income. The latter resulted from the 
decreased repayment capacity of the customers mainly due to the coronavirus outbreak leading to lack of 
tracking debts from customers as well as reduced customer debt collection. Reduction of overdue debt, quality 
credit payment and prevention of normal debts from being overdue may help resolved the branch 
performance’s problem. 

 

Keywords: doubtful debt, ability to pay, Loss in Operating Results  
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บทคัดย่อ 
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Solutions for card cancellation and ATM fee arrears.  
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Ladkrabang Branch 

 
Sunisa Kanasuwan1 Arisara Seyanont2 

 
Abstract 

This independent study aims to find solutions for card cancellation and ATM fee arrears of the Bank 
for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Ladkrabang Branch. The samples used in the study were a Group 
of 388 customers with deposit and loan accounts. The tools used in the study were questionnaires and 
executive interviews. The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. The researcher applied 
the theory of marketing mix for service businesses. satisfaction theory and consumer behavior theory were 
analyzed to create a questionnaire. The results of the study found that 54.90% of the respondents were female, 
average age 20-30 years, occupation of private company employees. and using the Bank's electronic card service 
at 57.22%, with the highest level of satisfaction with the overall service marketing mix, with an average of 4.57. 
Consider improvements to improve service efficiency in the distribution channel and process. The study authors 
have created 2 remedial approaches: 1) Propose an appropriate sales plan. to increase the amount of service 
used by the bank's products and increase the amount of the bank's fee income 2) Target customers nearby 
branches to create opportunities to increase customer base and create incentives for using the service The 
expected results are Service users will be more satisfied. and an increase in the number of customers using 
both financial and credit services.  

 
Keywords : Electronic Cards, Service Marketing Mix, Satisfaction 
 
 

แนวทางการแก้ปัญหาการยกเลิกบัตรและการค้างค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง 

 
ศุณิษา คณะสุวรรณ์1  อริสรา เสยานนท์2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการยกเลิกบัตรและการค้างค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีเงนิฝาก
และบัญชีเงินกู ้ จำนวน 388 ราย กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล คือผู ้บริหารประจำสาขา จำนวน 3 ราย เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้ศึกษาได้นำทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ทฤษฎีความพึงพอใจ และทฤษฎีพฤติกร รมผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื ่อสร้างเป็น
แบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 54.90 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอายุตัวเฉลี่ย 20 -30 ปี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารถึงร้อยละ 57.22 ซึ่งมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดการ
บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัญหาที่ควรนำมาพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ คือด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านกระบวนการ โดยผู้ศึกษาได้สร้างแนวทางการ
แก้ไขไว้ 2 แนวทาง คือ 1) การนำเสนอแผนการขายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มยอดใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และเพิ่มจำนวน
รายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร 2) เจาะกลุ่มลูกค้าบริเวณใกล้เคียงสาขา เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้า และสร้างแรงจูงใจ
ในการใช้บริการ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผู้ใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของปริมาณลูกค้าผู้ใช้บริการทั้ง
ด้านการเงินและด้านสินเช่ือ  
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การเพิ่มยอดจำหนายสลากออมทรัพยธอส. รุนเกล็ดดาว 

กรณีศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

สมเกียรติ คนเรียน 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาการเพ่ิมยอดจำหนายสลากออมทรพัยธอส.รุนเกลด็ดาว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาแนวทางแกไขการเพิ่มยอดสลากออมทรัพย ผูคนควาไดศึกษากลุมตัวอยางลูกคาของธนาคารอาคารสงเคราะหใน

จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ท่ีมีบัญชีออมทรัพยจำนวน 300 คนและเจาหนาที่ของธนาคารตำแหนงผูบริหารระดับตน

จำนวน 5 คน วิธีท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติทีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือคารอยละคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพ

สมรส อาชีพรับจางทั่วไป วัตถุประสงคการซื้อเพื่อการเสี่ยงโชค เพื่อเพิ่มรายได ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพยซึ่งอยู ในระดับมากเรียงลำดับความสำคัญไดแกดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการตามลำดับ สาเหตุของปญหาคือ 1) ลูกคาไมทราบผลิตภัณฑสลากของธนาคารอาคารสงเคราะห 2) พนักงานขาด

ความรูความสามารถในการจำหนายสลากออมทรัพย แนวทางในการแกปญหา 1) การพัฒนาตู ATM / LRM สามารถซื้อขาย

ผานอิเล็กทรอนิกสได 2) มีความหลากหลายดานราคา 3) การจัดกิจกรรมโปรโมชั่นตางๆ 4) แนวทางเชิงรุกเจาะกลุมลูกคาใน

ตัวเมือง กลุมหนวยงานราชการ  5) แนวทางเชิงรับ พนักงานตองบริการที่ดีใหคำปรึกษาอยางมืออาชีพ แนวทางที่เลือก 

แนวทางเชิงรุกเนื่องจากลูกคาไดทราบถึงผลิตภัณฑของธนาคารและรับรูถึงผลประโยชนของสลากออมทรัพยธอส. 

คำสำคัญ: สลากออมทรัพย, ธนาคารอาคารสงเคราะห, สวนประสมการตลาด 
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Increased sales of Government Housing savings lotteries, “Kled Dao” 

Batch in the 3 southern provinces of Thailand 

Somkiat Khonrian 

 

Abstract 

A case study of aims to examine about sales volume of saving lottery of Government Housing Bank 

or “Kled Dao” which launched in the three southern provinces of Thailand. The study objectives included. 

Study the solutions how to increase the sales volume of the saving lottery. The samples were selected 

from 300 customers who have savings accounts of Government Housing Bank in Yala, Pattani and Narathiwat 

and 5 bank officers with junior management level. The study contained with mixed methods as 

questionnaires and interview. The percentage, mean, and standard deviation were used for data analysis. 

The findings indicated that the most customers are male, marital status as marriage, and occupation as 

general contractor employee. Their objectives for lottery buying were gambling and increasing income. The 

respondents’ opinions were on the factors of marketing mix that impacted to sales volume of the saving 

lottery, and relied on the level of high signification, for example, pricing, distribution channels, sales 

promoting, bank staff, physical appearance, and process. The cause of the problems were 1) the customers 

did not recognize for savings lottery of the bank 2) bank officers were lack of knowledge and abilities to sell 

the savings lottery. The solution guidelines will be 1) develop ATM/LRM for electronic trading 2) pricing range 

3) create the promoting activity 4) utilize the proactive direction by expanding the new market as the urban 

customers and government agencies. 5) utilize the reactive direction by providing the excellent service level 

and professional consulting by the officers. The suitable direction was proactive direction which the 

customers will aware the products of the bank and the benefits of saving lottery of Government Housing 

Bank.  

Keywords: Saving Lottery, Government Housing Bank, Marketing Mix.    
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สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมทรัพยซึ่งอยู ในระดับมากเรียงลำดับความสำคัญไดแกดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการตามลำดับ สาเหตุของปญหาคือ 1) ลูกคาไมทราบผลิตภัณฑสลากของธนาคารอาคารสงเคราะห 2) พนักงานขาด

ความรูความสามารถในการจำหนายสลากออมทรัพย แนวทางในการแกปญหา 1) การพัฒนาตู ATM / LRM สามารถซื้อขาย

ผานอิเล็กทรอนิกสได 2) มีความหลากหลายดานราคา 3) การจัดกิจกรรมโปรโมชั่นตางๆ 4) แนวทางเชิงรุกเจาะกลุมลูกคาใน

ตัวเมือง กลุมหนวยงานราชการ  5) แนวทางเชิงรับ พนักงานตองบริการที่ดีใหคำปรึกษาอยางมืออาชีพ แนวทางที่เลือก 
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าเกษตรกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสาไห้ 

 
ภัทลัดดา กรายทอง1* และนภวรรณ คณานรุักษ์2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าเกษตรกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสาไห้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าเกษตรของ
ลูกค้า ปัจจัยภายในธนาคารที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้ามีความสามารถในการ
ชำระหนี้ต่ำ โดยการศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลหนี้ค้างชำระจำนวน 210 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุที่ทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ 
ชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนหรือชำระไม่ได้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตามกำหนด เกิดจากการกำหนดส่วนประสมทางการตลาดสินค้า
เกษตรของลูกค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้าท่ีผลิตเป็นสินค้าไม่คงทน ด้านการจัดจำหน่าย ขายผ่านคนกลาง ด้านราคา ลูกค้า
ขายสินค้าได้ราคาต่ำ ด้านการนำเสนอ ผู้ขายไม่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อได้ มีความสำคัญในระดับมาก ด้านการส่งเสริม
การตลาด การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ ด้านบุคคล บุคคลในครัวเรือนขาดการเชื่อมโยงการตลาดและการผลิต
สินค้าเกษตร ด้านกระบวนการ เอกสารที่จำเป็นระหว่างกระบวนการขาย มีความสำคัญระดับปานกลาง ส่งผลต่อความสามารถ
ในการชำระหนี้ของลูกค้า ปัจจัยภายในธนาคาร ได้แก่ การติดตามทวงถามหนี้ การติดตามทวงถามก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ทุก
ครั้ง มีความสำคัญระดับมากที่สุด การให้ข้อมูลข่าวสาร การปรับข้อมูลตารางการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ลูกค้า  มี
ความสำคัญระดับปานกลาง ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 
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A Study on Agricultural Product Marketing Mix Factors and Customer Debt Repayment 
Ability , A Case Study of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives,  

Sao Hai Branch 
 

Patladda Kraythong1* Napawan Kananurak 2 
 

Abstract 
A Study on Agricultural Product Marketing Mix Factors and Customer Debt Repayment Ability , A Case 

Study of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Sao Hai, aimed to study the factors affecting 
the agricultural product marketing mix of customers and factors within the bank that affect their debt 
repayment ability in order to find a solution to the problem of customers with low debt repayment ability. 
This study was a quantitative study. A questionnaire was used to collect data from 210 samples listed in 
the outstanding debt database. Based on the analysis, it was found that the reasons why customers have 
low debt repayment ability, partial interest payment, or no ability to repay both principal and interest as 
scheduled result from the determination of the marketing mix of agricultural products for customers, 
namely, Product (product is manufactured are non-durable product), Place or distribution channel (product 
is distributed to the middlemen), Price (customers can sell product at low price), Presentation (the seller is 
unable to negotiate with the buyer) are very important, Promotion (the promotion is public relations from 
government agencies), People (people in the household lacked connection to marketing and agricultural 
production), Process (documents required during the sales process) are moderately important, and affected 
the customer's debt repayment ability. In terms of internal factors, namely, debt collection and following 
up before the debt repayment is due every time, are very important. Information and adjusting the debt 
repayment schedule to be in accordance with the customer's income are moderately important and affect 
the customer's debt repayment ability. 

 
Keyword : Marketing, Debt Repayment Ability 
 

 
 
 
 

 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าเกษตรกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 
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บทคัดย่อ 
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เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสาไห้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าเกษตรของ
ลูกค้า ปัจจัยภายในธนาคารที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้ามีความสามารถในการ
ชำระหนี้ต่ำ โดยการศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลหนี้ค้างชำระจำนวน 210 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุที่ทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ 
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Solution to Increase the registration number of Nong Hom Chang QR Code payment for 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nam Klieng Branch 

 
Abstract 

 
This research was to study the registration number of Nong Hom Chang QR Code payment 

for Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nam Klieng Branch.  The objective is to 
explore the causes and factors of product unpopularity which has linked to t he target 
achievement for online transactions through the application for this branch. Furthermore, the 
finding will be used to recommend by creating the marketing strategy to multiply QR Code 
payment registration. This research is analyzed with quantitative research models by questionnaire 
from the branch customers as 380 samples and the qualitative research is conducted by in-depth 
interview with 12 samples who registered and did not apply for this application. The researched 
was found that reason make has not user applying for QR Code service at Nong Hom Chang shop, 
Nam Klieng Branch. Because the product has not well – know and need of customer target. The 
way of solution this problem is marketing promotion activities to increase amount of users 
applying For QR code service and increase sale of Nam Klieng Branch, BAAC. 
  
Key word: Sales Increasing Solutions, Nong Hom Chang QR Code payment, Marketing Mix, Bank 
 

1 
 

แนวทางการเพ่ิมจ านวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการQR Code ร้านน้องหอมจัง 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ าเกลี้ยง 
ธัญกมล  แจ่มแจ้งสกุล1   อารดา  มหามิตร2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจัง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน้ าเกลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุ และปัจจัยหลักที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยมจนมีท าให้มีผู้
ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการท าธุรกรรม
การเงินผ่าน  QR Code ร้านนอ้งหอมจงั ของร้านค้าที่เปน็ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาน้ าเกลี้ยง ตลอดจนเสนอแนะกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือ
เพ่ิมยอดผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านนอ้งหอมจงั สาขาน้ าเกลีย้ง ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาขอ้มูลเชงิปริมาณ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขาน้ าเกลี้ยง จ านวน 380 คน และเกบ็
ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกรา้นค้าที่ลงทะเบียนจ านวน 2 รายและร้านค้าที่ไม่ลงทะเบียนใช้จ านวน 2 ร้าน ผู้บริหารและพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขาน้ าเกลี้ยง จ านวน 8 คน ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุทีท่ าให้ไม่มีผู้ลงทะเบยีน
สมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจงั คือ ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่รูจ้ักและช่องทางการจ าหน่ายยังตอบสนองไม่ลูกค้าไม่ได้ทุกกลุม่ 
แนวทางการแก้ปญัหา คือ จัดท าโครงการประชาสมัพันธ์และกิจกรรมสง่เสรมิการตลาดเพ่ือกระตุ้นยอดผู้สมัครลงทะเบียนใชบ้รกิาร 
ซึ่งหากด าเนินการตามแนวทางดังกลา่วคาดว่าจะสามารถท าใหมี้ยอดลงทะเบยีนสมัครใช้บริการ QR Code ร้านน้องหอมจงั เพ่ิมขึน้
ได้ตามเป้าหมายของธนาคาร 

ค าส าคัญ : แนวทางการเพ่ิมยอด, QR Code ร้านน้องหอมจัง,ส่วนประสมการตลาด,ธนาคาร 
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ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป 
อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ทัศนีย์ สุขแดง1*  ภัทรพร เมืองดี2 และนันทิดา  อัมรักษ์3 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  

2) เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์รา้นสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  กลุ่มตัวอย่างคือ  ลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 400 
ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้คือ  แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี  อาชีพข้าราชการ/รัฐสาหกิจ  รายได้ 10,001 – 20,000 บาท  สินค้าที่ซื้อเป็นอาหารสด  ราคาต่อครั้ง 1,000 –
2,000 บาท ความถี่ในการซื้อต่อเดือน 11 – 15  ครั้ง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือบิดา/มารดา  ปัจจัยการตลาดที่มีต่อ
ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญด้านลักษณะทางกายภาพ  รองลงมาคือ  ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านผลิตภณัฑ์  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และด้านราคา  เมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 
รายได้  ประเภทที่ซื้อ ความถี่การใช้บริการ และบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตลาด  ส่วนด้านราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 
 
คำสำคัญ : ปัจจัยการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑร์้านสะดวกซื้อซุปเปอร์ชิป อำเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
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Marketing Factors Affecting Purchase Decision of Super Zip Convenience Store 
Products, Chaiya District, Surat Thani Province 

 
Tasanee Sukdaeng1*  Pattaraporn Muangdee2 and  Nantida  Ammarak3 

 
Abstract 

 
The purposes of this research were 1) to study the personal factors of the purchase decision-

makers of Super Zip convenience store products 2) to study the marketing factors affecting the purchasing 
decision of Super Zip convenience store products and 3) to study the relationship between personal factors 
and marketing factors affecting purchasing decisions of Super Zip convenience store products, Chaiya 
District, Surat Thani Province. The sample group was 400 customers buying products at Super Zip 
convenience store, Chaiya District, Surat Thani Province. A questionnaire was used as a research 
instrument.  The results of this study indicated that most of the respondents were female customers, aged 
20-30 years old, graduated with a bachelor's degree, government officers/state enterprises, and earned 
monthly income 10,001-20,000 baht.  Purchased products were fresh food, price per time 1,000 –2,000 
baht, and frequency of purchase 11-15 times per month. The person influencing the purchase decision was 
a father/mother. Overall, the market factors towards Super Zip convenience store, Chaiya District, Surat 
Thani Province were at the highest level. Most of the customers focused on being most important to 
physical characteristics, followed by people, processes, marketing promotion, product distribution channel, 
and price. When testing the hypothesis, it was found that personal factors in terms of gender, age, education, 
occupation, income, type of purchase, service frequency, and the person influencing the decision were no 
relationship with opinions on market factors. The price of the product purchase per time was related to the 
opinions on marketing factors affecting the purchasing decision of Super Zip convenience store products, 
Chaiya District, Surat Thani Province with the significance level at 0.05. 
 
Keywords : Service marketing factor towards super zip convenience store, Chaiya District, Surat Thani  
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ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันฉัตร  จารุวรรณโน1* เพชร  รองพล2 และ สุพรรษา ขาวสนิท3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเต็มจ่ายการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน ในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์โดยวิธี Contingent Valuation 
Method (CVM) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) จำแนกตามตำบล จากกลุ่มตัวอย่างช่วงวัยทำงาน
จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากที่สุด อายุระหว่าง 25-29 ปีเป็นส่วนใหญ่ สถานะภาพอยู่
ด้วยกันมีจำนวนมากท่ีสุด และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 16,095 บาท โดย
มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือนเฉลี่ย 6,827.5 บาท คนวัยทำงานส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุ และมองว่าศูนย์บริการ
ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอนาคตมีความจำเป็น อายุท่ีเหมาะสมเข้ารับการให้บริการอยู่ในช่วง 80-89 ป ี

กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายค่าบริการณระดับอัตราค่าบริการ ประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 
บาทต่อวัน มากที่สุด  รองลงมาคือ 1) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน และ 3) ดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้
จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 บาทต่อวันตามลำดับ  ทั้งนี้ในการ Bidding Game ที่เป็นการต่อรอง
ครั้งเดียวพบว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายในราคาที่สูงขึ้นทั้ง 3 ประเภท 

 ด้านปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนยด์ูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน 3 อันดับสูงสุด พบว่า ปัจจัยทางด้าน
บุคลากรมีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.83 และด้านผลิตภัณฑ์/การบริการมีค่าเฉลี่ย 4.78 ตามลำดับ 

คำสำคัญ : ความเต็มใจจา่ยใช้บรกิาร, ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน, การใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุ

  

 
1 อาจารย์, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 
2 ดร., หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 90000 
3 นักศึกษา, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 
1 Lecturer, Bachelor degree of Economics, Songkhla Rajabhat University 90000 
2 Dr., Graduate Diploma Program in Teaching Profession, Songkhla Rajabhat University 90000 
3 Student, Bachelor degree of Economics, Songkhla Rajabhat University 90000 
*Corresponding author: Tel: 0839935697. E-mail address: wanchatt.ja@skru.ac.th 
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Willingness to Pay for Aging Day Care Service in Mueang  Nakhon Si Thammarat District 
Nakhon Si Thammarat Province 

Wanchatt Jaruwanno1 Petch Rongpol2 and Supansa Khaosanit3 

Abstract 

This research aimed to 1) to study the willingness to pay for aging daycare services in Muang District 
Nakhon Si Thammarat Province 2) to study the important factors to pay for aging daycare services in Muang 
District Nakhon Si Thammarat Province, with descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM) 
are used for analyzing. There were 4 0 0  working-age samples with stratified sampling (sub-district 
classification). The results found there were mostly female samples with age between 25-29 years old, most 
of them are living together, graduated bachelor degree, work for hire/officers are what they do for a living. 
The average salary was 16,095 baht by means of 6,827.5 baht average expenditures. The samples generally 
lived with elders and have the opinion of aging daycare service was necessary for the future with 80 - 89 
years old was the appropriate age for this service. 

 The sample had the willingness to pay for aging daycare service type 2 )  slightly take care of 
themselves with 1,000 baht service charge was furthest, with 1) can take care of themselves with 800 baht 
service charge and 3) closely caring with 1,200 baht service charge orderly. However, those 3 service charge 
types were not increased willingness to pay in the Bidding Game questionnaire. 

 The top 3  important factors to pay for aging daycare services found the most important factors 
were the aging daycare services center staffs with 4.85 average, the service process with 4.83 average, and 
the products/services with 4.78 orderly. 

 

Keywords : the willingness to pay, aging daycare services center, aging daycare services 

 

ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอำเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันฉัตร  จารุวรรณโน1* เพชร  รองพล2 และ สุพรรษา ขาวสนิท3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเต็มจ่ายการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน ในอำเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์โดยวิธี Contingent Valuation 
Method (CVM) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) จำแนกตามตำบล จากกลุ่มตัวอย่างช่วงวัยทำงาน
จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากที่สุด อายุระหว่าง 25-29 ปีเป็นส่วนใหญ่ สถานะภาพอยู่
ด้วยกันมีจำนวนมากท่ีสุด และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 16,095 บาท โดย
มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเดือนเฉลี่ย 6,827.5 บาท คนวัยทำงานส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวผู้สูงอายุ และมองว่าศูนย์บริการ
ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันในอนาคตมีความจำเป็น อายุท่ีเหมาะสมเข้ารับการให้บริการอยู่ในช่วง 80-89 ป ี

กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายค่าบริการณระดับอัตราค่าบริการ ประเภทที่ 2) ดูแลตัวเองได้บ้าง ค่าบริการ 1,000 
บาทต่อวัน มากที่สุด  รองลงมาคือ 1) ดูแลตัวเองได้ ค่าบริการ 800 บาทต่อวัน และ 3) ดูแลตัวเองไม่ได้หรือไม่สามารถเดินได้
จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าบริการ 1,200 บาทต่อวันตามลำดับ  ทั้งนี้ในการ Bidding Game ที่เป็นการต่อรอง
ครั้งเดียวพบว่าไม่มีความเต็มใจจ่ายในราคาที่สูงขึ้นทั้ง 3 ประเภท 

 ด้านปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนยด์ูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน 3 อันดับสูงสุด พบว่า ปัจจัยทางด้าน
บุคลากรมีความสำคัญต่อการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวันมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.85 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการการให้บริการมคี่าเฉลี่ย 4.83 และด้านผลิตภัณฑ์/การบริการมคี่าเฉลี่ย 4.78 ตามลำดับ 

คำสำคัญ : ความเต็มใจจา่ยใช้บรกิาร, ศูนย์ดูแลผูสู้งอายุในช่วงเวลากลางวัน, การใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุ

  

 
1 อาจารย์, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 
2 ดร., หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 90000 
3 นักศึกษา, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 
1 Lecturer, Bachelor degree of Economics, Songkhla Rajabhat University 90000 
2 Dr., Graduate Diploma Program in Teaching Profession, Songkhla Rajabhat University 90000 
3 Student, Bachelor degree of Economics, Songkhla Rajabhat University 90000 
*Corresponding author: Tel: 0839935697. E-mail address: wanchatt.ja@skru.ac.th 
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Strategies Competitive Advantage that affect the Success of the Operation Traditional 

Retail Stores in Songkhla District, Songkhla Province 

 
Pheerawas Nookate1*  Bauchompoo Boonpan2  and Kewalee Sangkeaw3 

 

Abstract 
This research aimed to study Strategies Competitive Advantage and operational success in traditional 

retail store Songkhla District Songkhla Province. By conducting a sampling of  380 entrepreneur using a sampling 

method. The questionnaire was used to collect data. The study found that; most of them are female, 40 – 60 

years, marital status, study at a bachelor’s degree and period of business less than 9 years. The results of the 

competitive advantage found that; differentiation strategies, Quick Response strategies and focus strategies 

affect the Success of the operation traditional retail stores equal to 57.5% by a statistical significance at the .01 

level. 

 
Keywords : Traditional Retail Stores, Strategies Competitive Advantage, Success 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ'ความได.เปรียบทางการแข7งขันท่ีส7งผลต7อความสำเร็จในการดำเนินงาน 

ของร.านค.าปลีกแบบด้ังเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
พีรวัส หนูเกตุ1* บัวชมพู บุญพันธ42 และเกวลี แสงแก9ว3 

 

บทคัดย7อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค4เพื่อศึกษากลยุทธ4การสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขันและความสำเร็จในการดำเนินงาน

ของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยทำการลงพื้นที่เก็บข9อมูลกลุLมตัวอยLางจากผู9ประกอบการ 

จำนวน 380 ตัวอยLาง ด9วยวิธีการสุLมกลุLมตัวอยLางแบบงLายโดยใช9แบบสอบถามเปVนเครื่องในการเก็บข9อมูล ผลการศึกษาพบวLา กลุLม

ตัวอยLางสLวนใหญLเปVนเพศหญิง มีอายุ 40 - 60 ปZ มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

น9อยกวLา 9 ปZ ผลการศึกษา กลยุทธ4การสร9างความความได9เปรียบทางการแขLงขัน พบวLา กลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง กลยุทธ4

การตอบสนองอยLางรวดเร็ว และกลยุทธ4มุLงตลาดเฉพาะสLวนสLงตLอความสำเร็จในการดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมเทLากับ

ร9อยละ 57.5 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 

คำสำคัญ : ร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิม, กลยุทธ4การสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขัน, ความสำเร็จ 
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Strategies Competitive Advantage that affect the Success of the Operation Traditional 

Retail Stores in Songkhla District, Songkhla Province 

 
Pheerawas Nookate1*  Bauchompoo Boonpan2  and Kewalee Sangkeaw3 

 

Abstract 
This research aimed to study Strategies Competitive Advantage and operational success in traditional 

retail store Songkhla District Songkhla Province. By conducting a sampling of  380 entrepreneur using a sampling 

method. The questionnaire was used to collect data. The study found that; most of them are female, 40 – 60 

years, marital status, study at a bachelor’s degree and period of business less than 9 years. The results of the 

competitive advantage found that; differentiation strategies, Quick Response strategies and focus strategies 

affect the Success of the operation traditional retail stores equal to 57.5% by a statistical significance at the .01 

level. 

 
Keywords : Traditional Retail Stores, Strategies Competitive Advantage, Success 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ'ความได.เปรียบทางการแข7งขันท่ีส7งผลต7อความสำเร็จในการดำเนินงาน 

ของร.านค.าปลีกแบบด้ังเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
พีรวัส หนูเกตุ1* บัวชมพู บุญพันธ42 และเกวลี แสงแก9ว3 

 

บทคัดย7อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค4เพื่อศึกษากลยุทธ4การสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขันและความสำเร็จในการดำเนินงาน

ของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยทำการลงพื้นที่เก็บข9อมูลกลุLมตัวอยLางจากผู9ประกอบการ 

จำนวน 380 ตัวอยLาง ด9วยวิธีการสุLมกลุLมตัวอยLางแบบงLายโดยใช9แบบสอบถามเปVนเครื่องในการเก็บข9อมูล ผลการศึกษาพบวLา กลุLม

ตัวอยLางสLวนใหญLเปVนเพศหญิง มีอายุ 40 - 60 ปZ มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

น9อยกวLา 9 ปZ ผลการศึกษา กลยุทธ4การสร9างความความได9เปรียบทางการแขLงขัน พบวLา กลยุทธ4การสร9างความแตกตLาง กลยุทธ4

การตอบสนองอยLางรวดเร็ว และกลยุทธ4มุLงตลาดเฉพาะสLวนสLงตLอความสำเร็จในการดำเนินงานของร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิมเทLากับ

ร9อยละ 57.5 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 

คำสำคัญ : ร9านค9าปลีกแบบดั้งเดิม, กลยุทธ4การสร9างความได9เปรียบทางการแขLงขัน, ความสำเร็จ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
โรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

อรวรรณ ขุนหลัด1 อลงกรณ์ ช่างสลัก2* นรารัตน์  เกื้อทอง3 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมริเวอเน
เจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน และพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน มีระดับ
ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 อีกทั้งพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่พักประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุง และพัฒนาโรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด, โรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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Marketing mix factors affecting the decision to use the service River Nature Hotel Surat 

Thani Province 

Orawan khunlad1 Alongkorn Changsuk2* Nararat kuegtong3 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the behavior of choosing accommodation services.  And 
study the factors affecting the choice of accommodation services of Thai tourists who come to stay at the 
River Nature Hotel Surat Thani Province. Data were studied by using a questionnaire from 400 Thai tourists 
to use the data obtained for statistical values such as frequency, percentage, mean, standard deviation, 
One way ANOVA and Regression result.    

  The results of the study found that tourists with different demographic characteristics and 
different tourism behaviors. There are different levels of opinion about the marketing mix factors (7P's) that 
influence the choice of accommodation.  With statistical significance at the .05  level.  The marketing mix 
( 7 P's)  that influence accommodation choices are price, channel, distribution, personnel and physical 
characteristics.  With statistical significance at the .05  level. This research is beneficial to various types of 
accommodation operators to improve and further develop the River Nature Hotel in Surat Thani Province 

Keywords: Behavior, Marketing Mix, River Nature Hotel Surat Thani Province 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
โรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

อรวรรณ ขุนหลัด1 อลงกรณ์ ช่างสลัก2* นรารัตน์  เกื้อทอง3 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักโรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมริเวอเน
เจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ทาง
สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) 
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน และพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างกัน มีระดับ
ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 อีกทั้งพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่พักประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับปรุง และพัฒนาโรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด, โรงแรมริเวอเนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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study the factors affecting the choice of accommodation services of Thai tourists who come to stay at the 
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to use the data obtained for statistical values such as frequency, percentage, mean, standard deviation, 
One way ANOVA and Regression result.    

  The results of the study found that tourists with different demographic characteristics and 
different tourism behaviors. There are different levels of opinion about the marketing mix factors (7P's) that 
influence the choice of accommodation.  With statistical significance at the .05  level.  The marketing mix 
( 7 P's)  that influence accommodation choices are price, channel, distribution, personnel and physical 
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Marketing Factors Affecting Product Purchasing Decision at Madam Nutty Shop,                
San Chao Market, Muang District, Surat Thani Province 

 
Gewalin keawpraju 1* Parwigar Intharamane 2 and Nantida Ammarak3 

 
Abstract 

The purposes of this study were to continually improve and develop the shop. Therefore, it is 
necessary to study the personal customer factors buying products from Madam Nutty Shop, San Chao 
Market, Muang District, Surat Thani, Province. In addition, to study the marketing factors affecting purchase 
decisions of products at Madam Nutty Shop, San Chao Market, Muang District, Surat Thani Province. And 
finally, to study the relationship between customer personal Data and marketing factors affecting product 
purchasing decisions at Madam Nutty Shop, San Chao Market, Mueang District, Surat Thani Province. The 
sample group was 400 customers buying the products at this shop. The research tool used was 
questionnaires. The analysis results of the relationship between personal factors of the customers and 
marketing factors affecting the decision to buy products at Madam Nutty Shop, San Chao Market, Muang 
District, Surat Thani Province were found that gender personal status, education levels, occupations, 
monthly income, types of purchased products, prices of products purchased per time, frequency of 
purchasing per month, and persons influencing customers' buying decisions were no correlation with 
opinions about marketing factors affecting the purchasing decision. The results of this study can be applied 
as information for improving the service efficiency of the shop. This corresponds to the marketing factors 
affecting the product purchasing decision, enabling consumers to receive good service to meet their 
expectations. 
 
 
Key words: Market factors, Service decision, Madam Nutty Shop, San Chao Market, Mueang District, Surat 

Thani Province 
 

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี้ตลาดศาลเจ้า                             
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
เกวลิน แก้วประจุ1* ภาวิกา อินทรมณี2 และนันทิดา  อัมรักษ์3  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาร้านอย่างต่อเนื่อง  จึงต้องการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี้ ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มผีล 
ต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี ้ ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเพื ่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาเลือกซื้อกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมา
ดามนัทตี้ ตลาด ศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ลูกค้าท่ีมาซื้อผลิตภัณฑ์ จำนวน 400 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กับ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี้ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ราคาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือน บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยการตลาดของที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี้ ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้าน ช็อบมาดามนัทตี้ 
ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการของร้าน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้บริโภค
ได้รับบริการที่ดีตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ได้ 
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Marketing Factors Affecting Product Purchasing Decision at Madam Nutty Shop,                
San Chao Market, Muang District, Surat Thani Province 

 
Gewalin keawpraju 1* Parwigar Intharamane 2 and Nantida Ammarak3 

 
Abstract 

The purposes of this study were to continually improve and develop the shop. Therefore, it is 
necessary to study the personal customer factors buying products from Madam Nutty Shop, San Chao 
Market, Muang District, Surat Thani, Province. In addition, to study the marketing factors affecting purchase 
decisions of products at Madam Nutty Shop, San Chao Market, Muang District, Surat Thani Province. And 
finally, to study the relationship between customer personal Data and marketing factors affecting product 
purchasing decisions at Madam Nutty Shop, San Chao Market, Mueang District, Surat Thani Province. The 
sample group was 400 customers buying the products at this shop. The research tool used was 
questionnaires. The analysis results of the relationship between personal factors of the customers and 
marketing factors affecting the decision to buy products at Madam Nutty Shop, San Chao Market, Muang 
District, Surat Thani Province were found that gender personal status, education levels, occupations, 
monthly income, types of purchased products, prices of products purchased per time, frequency of 
purchasing per month, and persons influencing customers' buying decisions were no correlation with 
opinions about marketing factors affecting the purchasing decision. The results of this study can be applied 
as information for improving the service efficiency of the shop. This corresponds to the marketing factors 
affecting the product purchasing decision, enabling consumers to receive good service to meet their 
expectations. 
 
 
Key words: Market factors, Service decision, Madam Nutty Shop, San Chao Market, Mueang District, Surat 

Thani Province 
 

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี้ตลาดศาลเจ้า                             
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาร้านอย่างต่อเนื่อง  จึงต้องการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี้ ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มผีล 
ต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี ้ ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเพื ่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาเลือกซื้อกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมา
ดามนัทตี้ ตลาด ศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ลูกค้าท่ีมาซื้อผลิตภัณฑ์ จำนวน 400 ตัวอย่าง 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้านช็อบมาดามนัทตี้ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ ราคาที่ซื้อ
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ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้าน ช็อบมาดามนัทตี้ 
ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการของร้าน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้บริโภค
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คำสำคัญ:  ปัจจัยตลาด การตดัสินใจใช้บริการ ร้านช็อบมาดามนทัตี้ ตลาดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
1 เกวลิน แก้วประจุ, นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัตาปี สรุาษฎร์ธานี 84000 
2 ภาวิา อินทรมณี,  นักศึกษาระดบัปริญญาตรสีาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัตาปี สรุาษฎร์ธานี 84000 
3 นันทิดา  อัมรักษ์, อาจารย์ประจำหลักสตูร สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยตาปี สรุาษฎร์ธานี 84000 
1Gewalin keawpraju, Undergraduate, Program in Marketing, Tapee University, Surat Thani 84000 
2Parwigar Intharamane Undergraduate, Program in Marketing, Tapee University, Surat Thani 84000 
3 Nantida Ammarak, Facully member, Program in Marketing, Tapee University, Surat Thani 84000 
Corresponding author,E-mail:6311210015@Student.tapee.ac.th 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

574

การศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมบัตรวีซ่าของธนาคารออมสิน 

ปริวรรษ ทองคำดี1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสิรา เสยานนท์2 

 

บทคัดย่อ 

 เนื่องจากประสบปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการบัตร VISA  ในปี 63 ลดลง จากปี 62 33% โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื ่อศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าบัตรวีซ่า และศึกษาพฤติกรรมการจัดการธุรกรรมทางการเงิน ของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวทางหรือตัวแปรในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าธนาคาร 
และกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้าธนาคารในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ในวิธีการศึกษาในรูปแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มร้านค้าที่รับบตัร 
ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด SWOT TOWS การวิเคราะห์สาเหตุและผล  ผลการศึกษาข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ทำให้ได้ แนวทางดังนี้ 1 แนวทางเชิง
รุก นำเสนอขายกลุ่มลูกค้านโยบายรัฐ เนื่องจากฐานลูกค้าชัดเจนสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าและความสามารถในการชำระ โดย ใช้ data 
analysis นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรที่ตรงกับพฤติกรรมการจัดการธุรกรรมทางการเงิน รวมถึง เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการถือบัตรเพิ่มขึ้น 
ส่งไปยังลูกค้าแต่ละกลุ่มในรูปแบบ อัตโนมัติ ในช่องทาง  Email, Line, call เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์  2 
แนวทางเชิงรับ มีการนำระบบ IT มาใช้กับบริการหลังการขายและดูแลลูกค้า มากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางในการตอบโจทย์ลูกค้า  ทุก
กลุ่มและรองรับ พฤติกรรมการเงินของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยผู้ศึกษาเลือกทั้ง  2  แนวทาง เพื่อให้สามารถสนองต่อ กิจกรรมของ
ลูกค้าได้ทุกมิติ  

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, บัตรวีซ่าธนาคารออมสิน 
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Study on ways to increase income from Visa card fees of the Government Savings Bank 

Pariwat Thongkumdee1  Assistant Professor Arisara Seyanont, Ph.D.2 

 
Abstract 

Due to the problem of income from fees and services of VISA cards in 2020, a decrease of 33% from the 
year 2019, with the objective of To study the factors of the marketing mix of Visa card customers and to study the 
behavior of financial transaction management. of the target group including ways or variables to increase credit 
card fee income The sample group was Group of customers who are bank customers and non-bank customers in 
Bangkok in the form of questionnaires and in-depth interviews. Group of merchants that accept cards in the area 
of Bangkok The statistics used in the analysis were percentage, mean and standard deviation, marketing mix theory, 
SWOT TOWS, cause and effect analysis. The results of data collection and analysis resulted in the following 
approaches: 1 proactive approach Offer to sell to customers, government policy Due to the clear customer base, 
customers can be segmented and their ability to pay by using data analysis, offering card products that match their 
financial transaction management behaviors, as well as increasing card holding benefits. Sent to each group of 
customers in an automatic format in the form of Email, Line, call to increase the channel to reach the product 2 
Passive approaches, using IT systems for more after-sales service and customer care, including adding more 
channels to meet customer needs all groups and supports customer financial behavior in its entirety The students 
chose both approaches to be able to respond to Customer activities in all dimensions 

Keywords: Marketing Mix, Government Savings Bank Visa Card 

 

การศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมบัตรวีซ่าของธนาคารออมสิน 
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บทคัดย่อ 

 เนื่องจากประสบปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการบัตร VISA  ในปี 63 ลดลง จากปี 62 33% โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื ่อศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าบัตรวีซ่า และศึกษาพฤติกรรมการจัดการธุรกรรมทางการเงิน ของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวทางหรือตัวแปรในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าธนาคาร 
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ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีส่วนประสม
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รุก นำเสนอขายกลุ่มลูกค้านโยบายรัฐ เนื่องจากฐานลูกค้าชัดเจนสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าและความสามารถในการชำระ โดย ใช้ data 
analysis นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรท่ีตรงกับพฤติกรรมการจัดการธุรกรรมทางการเงิน รวมถึง เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการถือบัตรเพิ่มขึ้น 
ส่งไปยังลูกค้าแต่ละกลุ่มในรูปแบบ อัตโนมัติ ในช่องทาง  Email, Line, call เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์  2 
แนวทางเชิงรับ มีการนำระบบ IT มาใช้กับบริการหลังการขายและดูแลลูกค้า มากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางในการตอบโจทย์ลูกค้า  ทุก
กลุ่มและรองรับ พฤติกรรมการเงินของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยผู้ศึกษาเลือกทั้ง  2  แนวทาง เพื่อให้สามารถสนองต่อ กิจกรรมของ
ลูกค้าได้ทุกมิติ  

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, บัตรวีซ่าธนาคารออมสิน 
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Organizational image and attitude in marketing mix that affects 
Choose to use an electronic card accepting machine (EDC) of the Government Savings Bank 

Prapassorn Pongwichean 1 

Abstract 

         A study of corporate image and market contribution attitudes affecting the choice of using Electronic Data 
Capture ( EDC)  of Government Savings Bank aimed to study the organizational image and to study the attitude of 
the marketing mix service factors that affect to use EDC services of Government Savings Bank.  There are 105 
member stores using Government Savings Bank's EDC service and a group of 8 stores using other bank EDC services. 
The tools were used in this study consist of the questionnaires, interviews, and statistics used to analyze data, 
including the percentage, average, and standard deviation.  The results showed that 105 respondents who chose 
to use electronic card accepting machine (EDC) of the marketing mix service factors that affect. affects the service 
marketing mix.  Product, price, distribution channel marketing promotion, personnel, service process and physical 
components The standard deviation of 0. 79 was at a high level.  Therefore, the information can be used in the 
marketing planning of the marketing mix of services for the Government Savings Bank. 

Keywords : Marketing Mixed Service Factors, Electronics Digital Capture (EDC), Government Savings Bank 

ภาพลักษณอ์งค์กรและทัศนคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ 
เลือกใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของธนาคารออมสิน 

ประภัสสร พงษ์วิเชียร1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDC) ของธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและศึกษาทัศนคติด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลต่อการใช้บริการ EDC ของธนาคารออมสิน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มร้านค้าสมาชิกที่ใช้บริการ EDC ของธนาคารออมสิน จ านวน 
105 ร้านค้า และกลุ่มร้านค้าที่ใช้บริการ EDC ของธนาคารอื่น จ านวน 8 ร้านค้า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 105 คน เลือกใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของธนาคารออมสินท่ีมีผลต่อด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.79 อยู่ในระดับมาก ดังนั้นสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการตลาดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการให้กับธนาคารออมสินได้ 

ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ธนาคารออมสิน 
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Organizational image and attitude in marketing mix that affects 
Choose to use an electronic card accepting machine (EDC) of the Government Savings Bank 

Prapassorn Pongwichean 1 

Abstract 

         A study of corporate image and market contribution attitudes affecting the choice of using Electronic Data 
Capture ( EDC)  of Government Savings Bank aimed to study the organizational image and to study the attitude of 
the marketing mix service factors that affect to use EDC services of Government Savings Bank.  There are 105 
member stores using Government Savings Bank's EDC service and a group of 8 stores using other bank EDC services. 
The tools were used in this study consist of the questionnaires, interviews, and statistics used to analyze data, 
including the percentage, average, and standard deviation.  The results showed that 105 respondents who chose 
to use electronic card accepting machine (EDC) of the marketing mix service factors that affect. affects the service 
marketing mix.  Product, price, distribution channel marketing promotion, personnel, service process and physical 
components The standard deviation of 0.79 was at a high level.  Therefore, the information can be used in the 
marketing planning of the marketing mix of services for the Government Savings Bank. 

Keywords : Marketing Mixed Service Factors, Electronics Digital Capture (EDC), Government Savings Bank 

ภาพลักษณอ์งค์กรและทัศนคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ 
เลือกใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของธนาคารออมสิน 

ประภัสสร พงษ์วิเชียร1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDC) ของธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์องค์กรและศึกษาทัศนคติด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีผลต่อการใช้บริการ EDC ของธนาคารออมสิน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มร้านค้าสมาชิกที่ใช้บริการ EDC ของธนาคารออมสิน จ านวน 
105 ร้านค้า และกลุ่มร้านค้าที่ใช้บริการ EDC ของธนาคารอื่น จ านวน 8 ร้านค้า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 105 คน เลือกใช้เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของธนาคารออมสินที่มีผลต่อด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.79 อยู่ในระดับมาก ดังนั้นสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการตลาดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการให้กับธนาคารออมสินได้ 

ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ธนาคารออมสิน 
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แนวทางการเพิ่มกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ” 
เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองจอก 
 

สุภาภรณ์  ศรีภา1  สุทธาวรรณ  ซาโต้2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล“ธ.ก.ส.รักคุณ”  มีจ านวนน้อย 

หาแนวทางเพิ่มจ านวนกรมธรรม์เพื่อสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต และเพื่อหา
แนวทางให้ลูกค้าเกษตรและครอบครัวเกษตรกรเข้าถึงหลักประกันช่วยคุ้มครองชีวิต ประชากรที่ใช้ศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ลูกค้าผู้มาใช้บริการด้านเงินฝากและสินเช่ือช่วงอายุระหว่าง 15 -70 ปี จ านวน 6,111 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และ
ประชากรที่เป็นพนักงานของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก จ านวน 20 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 19 คน เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่กรมธรรม์
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส.รักคุณ” มีจ านวนน้อย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคาร ท าให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของ
กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าไม่ทราบข้อดีของกรมธรรม์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ยังไม่ตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ผู้ศึกษาจึงเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นการตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ช่วย
สร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก 

ค าส าคัญ : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ”, รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 
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สร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของ ธ.ก.ส. สาขาหนองจอก 

ค าส าคัญ : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล “ธ.ก.ส. รักคุณ”, รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI) ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
2 อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
1  Student of Master of Business Administration Program, School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce.    
2 The professor of financial subjects, School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce.    

 
 

 

Guidelines for adding a personal accident insurance policy “BAAC Rak Khun” 
To generate service and fee income (FBI) to meet the goals of 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Nong Chok Branch 
 

Suphaphon Sripha1 Suthawan Sato2 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study the reasons for the number of personal accident 
insurance policies “ BAAC Rak Khun” , and to find ways to increase the number of policies to generate 
service income and fees (FBI) in the life of welfare deposits. And to find ways for agricultural customers 
and farmer families to access collateral to help protect their lives. The study population was divided into 
2 groups, namely 6,111 customers who use deposit and credit services between the ages of 15-70 years. 
The sample size of 400 people was determined using the quota sampling method. Use questionnaires as a 
tool to collect data.  And population of 20 employees of BAAC, Nong Chok Branch, with 19 informants. 
Data were collected by interviewing and using a structured interview form as a data collection tool. Using 
computer software to analyze data using descriptive statistics such as percentage, mean, standard 
deviation.  The results of the study found that the reasons for personal accident insurance policies. The 
number of “BAAC Rak Khun” is small because it is a new product of the bank. Making it not known to the 
target audience Customers do not know the advantages of the policy.  Distribution channels and public 
relations channels still do not respond to consumer behavior. Therefore, the student chose a solution to 
the problem of marketing promotion.  It is an awareness of the value of the product.  Help to generate 
service income and fees (FBI) for life allowance of BAAC, Nong Chok branch. 
 
Keywords:  Personal Accident Insurance Policies “ BAAC Rak Khun” , Service Income and Fees (FBI)  Life 
Deposit 
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A study of marketing mix factors affecting emergency loan demand factors for 
people affected by COVID-19 : A case study 

Metropolitan Affairs Bureau Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
 

Witoon Pookmaitee1 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study is to understand factors behind the marketing mix which 
affects the demand for the emergency loans for the people affected by the COVID-19 
virus of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. This is obtained by 
collecting data from questionnaires related to the marketing mix and decision making for 
services offered by the bank. The sample group is consisted of 385  people affected by 
the virus in Bangkok, aged 20  years and over who work in agriculture. From 385  people, 
there were 376 went through the screening questionnaires (97.66 percent). Therefore, the 
data obtained is statistically analysed by using the weighted average and standard 
deviation methods. The study found that married men, averaged age of 4 6  with an 
educational level below a bachelor's degree and have an average monthly income is 
15,310 baht have been affected by a reduction in income. They chose a service channel 
offered by the bank's branches. All 7  factors of the marketing mix have a high average of 
need. In descending order, they are: 1. Process 2. Place 3. Physical Evidence  4. Product 
5. Promotion 6. People 7. Price For deciding in using the services, it has been found that 
Products and Physical Evidence affects the decision to apply for a loan from the bank. 
The writer would like to suggest a solution to the problem by increasing customer service 
areas, promoting public relations and products, introducing services procedures and 
clearer separation of service areas. 
Keywords: COVID-19, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Service Marketing 
Mix  

การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านความต้องการขอสินเชื่อฉุกเฉิน
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 : กรณีศึกษา  

สำนักกิจการนครหลวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

วิฑูรย์  ผูกไมตรี1 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อปัจจัย
ด้านความต้องการขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรือลูกจ้างการเกษตร จำนวน 385 คน แบบสอบถามผ่านการคัดกรองจำนวน 376 คน (ร้อยละ 97.66) 
จึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศชาย อายุเฉลี่ย 46 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี อาชีพ
เกษตรกรรมปลูกพืช รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,310 บาท ได้รับผลกระทบคือรายได้ลดลง โดยเลือกใช้ช่อง
ทางการบริการจากสาขาของธนาคาร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ปัจจัย มีค่าเฉลี่ยของความ 
ต้องการระดับมาก เรียงลำดับมากไปน้อย ได้แก่ 1. กระบวนการ 2. ช่องทางการจัดจำหน่าย  3. ลักษณะ
ทางกายภาพ 4. ผลิตภัณฑ์ 5. การส่งเสริมการตลาด 6. พนักงาน 7. ราคา ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจขอสินเชื่อจากธนาคารผู้ศึกษา
ขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาจากการศึกษา โดยการเพ่ิมพ้ืนที่บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์แนะนำ
ผลิตภัณฑ์และข้ันตอนการใช้บริการและการแยกพ้ืนที่ให้บริการที่มีความชัดเจน 
คำสำคัญ: โควิด-19, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  
_____________________________ 
1นาย, หลักสตูร MBA Online คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ 10400 
1Mr., MBA Online Program, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of 
Commerce, Bangkok, 10400 Thailand 
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A study of marketing mix factors affecting emergency loan demand factors for 
people affected by COVID-19 : A case study 

Metropolitan Affairs Bureau Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
 

Witoon Pookmaitee1 
 

Abstract 
 

 The purpose of this study is to understand factors behind the marketing mix which 
affects the demand for the emergency loans for the people affected by the COVID-19 
virus of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. This is obtained by 
collecting data from questionnaires related to the marketing mix and decision making for 
services offered by the bank. The sample group is consisted of 385  people affected by 
the virus in Bangkok, aged 20  years and over who work in agriculture. From 385  people, 
there were 376 went through the screening questionnaires (97.66 percent). Therefore, the 
data obtained is statistically analysed by using the weighted average and standard 
deviation methods. The study found that married men, averaged age of 4 6  with an 
educational level below a bachelor's degree and have an average monthly income is 
15,310 baht have been affected by a reduction in income. They chose a service channel 
offered by the bank's branches. All 7  factors of the marketing mix have a high average of 
need. In descending order, they are: 1. Process 2. Place 3. Physical Evidence  4. Product 
5. Promotion 6. People 7. Price For deciding in using the services, it has been found that 
Products and Physical Evidence affects the decision to apply for a loan from the bank. 
The writer would like to suggest a solution to the problem by increasing customer service 
areas, promoting public relations and products, introducing services procedures and 
clearer separation of service areas. 
Keywords: COVID-19, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Service Marketing 
Mix  
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Approaches for increasing the number of users of BAAC INSURE  

application in Bangkok  

 

Rhasika Hemapranon1 Theerakorn Udomratanamanee2 

 

Abstract 

        This study was mixed research between quality and quantity and the study 

approach on the basis of problem. The objectives of this study were to study the causes 

of problems of the number of users who used service of buying rice insurance via BAAC 

Insure application and to find approaches for increasing a number of users, In Bangkok. 

Qualitative research collected data by quota sampling of farmers who bought rice 

insurance through branches and via application for 20 people by using interview form for 

content analysis. Quantitative research collected data by randomizing the sample of 400 

farmers who bought rice insurance by answering questionnaires. Data was analyzed by 

using statistics, including frequency, percentage, One-Way ANOVA and multiple regression 

analysis at 95% confidence interval. The causes of problem were analyzed by using 

fishbone diagrams. Strategies for problem solving by using TOWS Matrix table. The results 

indicated that factors of buying behavior of insurance, technology acceptance and 

marketing mix that affected buying rice insurance via application, causes of farmer do 

not used service of buying rice insurance via BAAC Insure application is most of the 

customers are elderly, the application must not be used by the family, together with a 

BAAC branch near the house, convenient transportation, and customers who like to have 

staff to recommend the service while using the service at the branch and increasing the 

number of users consist of training for application use to staff and stimulating staff to be 

enthusiastic for explaining procedures of application use. 

 

Keywords: Rice Insurance, Application, Technology Acceptance, Consumer Behavior, 

Marketing 

 

 
 

แนวทางการเพิ่มยอดผูซื้อประกันภัยขาวนาปผานแอปพลิเคชัน บีเอเอซี อนิชัวร  

(BAAC INSURE)  ในกรุงเทพมหานคร  

 

รษิกา เหมะปราณนต1 ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี2 

 

บทคัดยอ 

                งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยประเภทผสมผสานเชิงคุณและเชงิปริมาณ เปนการศึกษาบนพ้ืนฐานของปญหา มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหายอดผูใชบริการซื้อประกันภัยขาวนาปผานแอปพลเิคชนับีเอเอซี อินชัวร และหา

แนวทางการเพ่ิมยอดผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลโดยการสุมกลุมปาหมายแบบโควตา

จากเกษตรกรที่ซื้อประกันภัยขาวนาปผานสาขาและผานแอปพลเิคชัน จำนวน 20 ราย โดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะห

ขอมลูเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  และงานวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลโดยการสุมกลุมเปาหมายเกษตรกรที่ซื้อ

ประกันภัยขาวนาป จำนวน 400 ราย โดยตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก คาความถี่ รอยละ วิเคราะห

ความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 วิเคราะห

สาเหตุของปญหาโดยใชผังกางปลาและหากลยุทธในการแกไขปญหาโดยใชตาราง TOWS Matrix ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อประกันภัย ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมผีลตอ

การเลือกซื้อประกันภยัขาวนาปผานผานแอปพลิเคชัน สาเหตุทีเ่กษตรกรไมซื้อประกันภัยผานแอปพลิเคชนั เนื่องจาก 

สวนใหญเปนผูสูงอายุใชงานแอปพลิเคชันไมเปน ตองใหคนในครอบครัวดำเนินการให มสีาขา ธ.ก.ส. ใกลบานเดนิทาง

สะดวก และชื่นชอบที่มีพนักงานคอยแนะนำในการใชบริการระหวางที่ใชบริการท่ีสาขา แนวทางการเพ่ิมยอดผูใชบริการ 

ไดแก อบรมใหความรูเก่ียวกบผลติภัณฑประกันภัยขาวนาปพรอมกับวิธีการใชงานและการแกปญหาเบื้องตนหากเกิด

ขอผิดพลาดใหแกพนักงาน เพ่ือใหเกิดความรูและมั่นใจในการแนะนำผลิตภัณฑและกำหนดเปาหมายสรางแรงจูงใจให

พนักงาน 

 

คำสำคัญ: ประกันภัยขาวนาป แอปพลิเคชัน การยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

 
1บันฑิตวิทยาลัย, กลุมวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 10400 
2อาจารย ดร., กลุมวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 10400 
1Graduate School, Marketing Group, Faculty of Business Administration, University of the Thai 

Chamber of Commerce, Bangkok, 10400, Thailand 
2Lecturer Dr., Marketing Group, Faculty of Business Administration, University of the Thai 

Chamber of Commerce, Bangkok, 10400, Thailand 
3Corresponding author: Tel.: 061-4592450 E-mail address: rhasika.he@gmail.com 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

583

 
 

Approaches for increasing the number of users of BAAC INSURE  

application in Bangkok  

 

Rhasika Hemapranon1 Theerakorn Udomratanamanee2 

 

Abstract 

        This study was mixed research between quality and quantity and the study 

approach on the basis of problem. The objectives of this study were to study the causes 

of problems of the number of users who used service of buying rice insurance via BAAC 

Insure application and to find approaches for increasing a number of users, In Bangkok. 

Qualitative research collected data by quota sampling of farmers who bought rice 

insurance through branches and via application for 20 people by using interview form for 

content analysis. Quantitative research collected data by randomizing the sample of 400 

farmers who bought rice insurance by answering questionnaires. Data was analyzed by 

using statistics, including frequency, percentage, One-Way ANOVA and multiple regression 

analysis at 95% confidence interval. The causes of problem were analyzed by using 

fishbone diagrams. Strategies for problem solving by using TOWS Matrix table. The results 

indicated that factors of buying behavior of insurance, technology acceptance and 

marketing mix that affected buying rice insurance via application, causes of farmer do 

not used service of buying rice insurance via BAAC Insure application is most of the 

customers are elderly, the application must not be used by the family, together with a 

BAAC branch near the house, convenient transportation, and customers who like to have 

staff to recommend the service while using the service at the branch and increasing the 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเดบติ สมาร์ทไลฟ ์ธนาคารออมสินภาค 1 
กรุงเทพมหานคร 
ธานนท์ นาคเนียม1 

บทคัดย่อ 

         การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเดบิต สมาร์ทไลฟ์ จากธนาคารออมสินภาค 1 กรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต สมาร์ทไลฟ์ ธนาคารออมสิน และเพื่อก าหนดปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต สมาร์ทไลฟ์ มีการใช้บริการตามเป้าหมายของธนาคาร โดย
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ของธนาคารออมสิน ภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล อันได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากและน าแต่ละด้านมาพิจารณาถึงปัญหาท่ีควรน ามาปรับปรุง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมบริการ โดยควรเพ่ิม
ความสะดวกของพื้นที่ในการจอดรถโดยเฉพาะของลูกค้าที่มาใช้บริการ ในด้านผลิตภัณฑ์บริการ ควรมีรูปแบบภาพสีสัน 
ลวดลายสวยงามบนบัตร เพื่อเพิ่มสิ่งดึงดูดให้ลูกค้าลูกค้ามีความสนใจมากยิ่งขึ้น ในด้านราคา ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับ
บัตรค่อนข้างมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง จึงท าให้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจสมัครบริการกับทางธนาคาร ในด้านกระบวนการให้บริการ 
การจัดเอกสารแนะน าวิธีการใช้บริการและสถานที่ใช้บริการยังมีความซับซ้อนและไม่สะดวกพอส าหรับความต้องการของ
ลูกค้า ในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ พนักงานต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางครั้งจะท าให้เกิดความไม่
สะดวกใจได้ ส่วนในด้านช่องทางส่งเสริมการตลาดนั้น ควรเพิ่มความเข้าใจให้ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดย
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์มากขึ้น  

ค าส าคัญ : การตัดสินใจ บัตรเดบิตสมาร์ทไลฟ์ ธนาคารออมสิน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
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Decision service Smart Life Debit Card Government Savings Bank  
Region 1 Bangkok 

Naknuem Tarnon1 

Abstract 
        The study of the decision to use Smart Life Debit Card service from Government Savings Bank 
Region 1 , Bangkok, aims to study the decision to use the Government Savings Bank's Smart Life Debit 
Card products and to determine the marketing mixed service factor that effect to using the Smart Life 
debit card products can reach to the target of bank.  The tools used in this study are interview 
questionnaires and statistics to analyze data, including percentage, average, and standard deviation. 
According to the results of the study, respondents had a high level of opinion on the overall marketing 
mixed service factors and when taking each aspect to consider the issues that should be improved, 
including the term of service environment, which should increase the convenience of parking area, 
especially for customers who come to use the service.  In terms of service products, there should be 
colorful and beautiful patterns on the card to increase the attracting attention of customers.  In price, 
Annual fees for cards are higher than competitors.  As a result, the customer has not yet decided to 
apply for the service with the bank. In terms of service process, the arrangement of documentation of 
service and the place are also complex and inconvenient to meet the needs of customers. In the field 
of service personnel, employees must have training on providing services to customers.  In terms of 
marketing promotion channels, sometimes it makes customers feel uncomfortable about distributing 
products.  In terms of marketing channels, customers should be increased in their understanding of 
access to product information by publicizing more product information.  
Keywords : Decision, Smart Life Debit Card, Government Savings Bank, Service Marketing Mix 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเดบติ สมาร์ทไลฟ ์ธนาคารออมสินภาค 1 
กรุงเทพมหานคร 
ธานนท์ นาคเนียม1 

บทคัดย่อ 
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แนวทางแก้ปัญหายอดจําหน่ายสนิค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปผ่านช่องทาง Branch Outlet 
ที่ต่ำกว่าเป้าหมายของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟลิ สุขุมวิท54 

 
รัชฎาภรณ์ วงศ์สุวรรณ1* สุทธาวรรณ ซาโต้2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งน้ีเป็นการศึกษา แนวทางแก้ปัญหายอดจําหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปผ่านช่องทาง 
Branch Outletที่ต่ำกว่าเป้าหมายของธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 โดยศึกษาความต้องการสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป
ของลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทราบสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ลูกค้าของสาขา
ต้องการ 2) เพ่ือสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปได้มากข้ึนเป็นไปตามเป้าหมาย 3) เพ่ือหาข้อมูลยืนยันสาเหตุของ
ปัญหา 4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสาขาในการแก้ไขปัญหา โดยสุ่มลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 จำนวน 400 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีร้านที่ซื้อเป็นประจำ มักซื้อสินค้าเดิมเป็นประจำ 
ซื้อเฉพาะยี่ห้อสินค้าที่ชื่นชอบ ไม่ทราบว่าที่สาขามีสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปใดบ้างจำหน่าย ไม่ชื่นชอบสินค้าที่เคยซื้อ
เน่ืองจากราคาสินค้าแพง คุณภาพไม่ดี ไม่มีสินค้าท่ีต้องการและการจัดโปรโมชั่นที่สาขามีน้อย เลือกแนวทางแก้ปัญหา คือ ลอง
นำสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปอื่นมาวางจำหน่าย ลดสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไปที่ลูกค้าไม่สนใจและลดสินค้าที่ลูกค้าให้
ความเห็นว่ามีราคาสินค้าแพง คุณภาพไม่ดีลง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ พูดแนะนำ เชิญชวนให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และซื้อสินค้าไป
ทดลอง อีกท้ังสาขาควรวางจำหน่ายข้าวเพ่ือสุขภาพ ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาต่อไป 
คำสำคัญ : สินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป, ช่องทาง Branch Outlet, เป้าหมาย, แพง, คุณภาพไม่ดี 
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Solution to the problem of selling agricultural and general products through the 
Branch Outlet channels that are lower than the goal of the BAAC,  

The Phyll Sukhumvit 54 branch 
 

Ratchadaporn Wongsuwan1* Suthawan  Sato2 

 
Abstract 

 This independent study was the study of Solution to the problem of selling agricultural and general 
products through the branch outlet channels that are lower than the goal of the BAAC, The Phyll Sukhumvit 
54 branch by studying the demand for agricultural and general products of  BAAC customers, The Phyll 
Sukhumvit 54 branch.This independent study have a purpose 1) To know agricultural and general products 
that the customers of the branch want. 2) To be able to sell more agricultural and general products as 
goaled. 3) To find information to confirm the cause of the problem. 4) To develop the potential of the 
branch in solving problems. A random number of 400 customers of BAAC, The Phyll Sukhumvit 54 branch 
were collected by questionnaire and studied secondary data. The results of the study found that customers 
have stores that shop regularly, tend to purchase products they used to buy regularly, buy only their favorite 
brands, do not know what agricultural and general products the branch has for sale, dislikes the product 
that have been purchased due to expensive product price and poor quality, there is no desired product 
and at the branch, there are few promotions. I choose a solution is to try to bring other agricultural and 
general products to sell, reduce agricultural and general products that customers are not interested and 
reduce products that customers commented to be expensive and poor quality, put up publicity signs, 
suggest and Inviting customers to be aware and buy products to try. In addition, branch should keep going 
to sell healthy rice, jasmine rice and jasmine rice Thung Kula. 
Keywords: agricultural and general products, Branch Outlet channels, goal, expensive, poor quality 
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รัชฎาภรณ์ วงศ์สุวรรณ1* สุทธาวรรณ ซาโต้2 

 

บทคัดย่อ 
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ต้องการ 2) เพ่ือสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไปได้มากข้ึนเป็นไปตามเป้าหมาย 3) เพ่ือหาข้อมูลยืนยันสาเหตุของ
ปัญหา 4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสาขาในการแก้ไขปัญหา โดยสุ่มลูกค้าธ.ก.ส.สาขาเดอะฟิล สุขุมวิท54 จำนวน 400 คน เก็บ
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ทดลอง อีกท้ังสาขาควรวางจำหน่ายข้าวเพ่ือสุขภาพ ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาต่อไป 
คำสำคัญ : สินค้าเกษตรและสินค้าท่ัวไป, ช่องทาง Branch Outlet, เป้าหมาย, แพง, คุณภาพไม่ดี 
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การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อระบบอิสลาม กรณีศึกษา 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขายะหา 

 
วรชัย เพชรแสงฉาย1* และ ธีรข์กรณ์ อุดมรตันะมณี2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุที่อัตราการเติบโตสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา 
ลดลง และเสนอแนวทางการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อระบบอิสลาม สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. สาขายะหา กำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน และเก็บข้อมลู
โดยใช้แบบสอบถาม นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบค่าที สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ลูกค้าเงินกู้ที่ที่ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลาม จำนวน 6 คน ผู้บริหาร และพนักงาน ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายสินเชื่ออิสลาม จำนวน 4 คน โดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล จากนั้นใช้
แผนผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา ใช้เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix ในการสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหา ผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.50 ไม่
ทราบว่ามีสินเชื่อระบบอิสลามให้บริการ รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสื่อสารยัง ขาดการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาธนาคารควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อระบบอิสลามให้มากขึ้น ด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อขยายการเติบโตสินเช่ือระบบอิสลาม 
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The study of difficulties and proposed solutions to increase Islamic finance for Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Yaha branch. 

 
Worachai Pechsangchay1* and Theerakorn Udomratanamanee 2 

 
Abstract 

The study aims to analyze difficulties and solutions to increase Islamic finance for Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Yaha branch. The research applied a mixed quantitative 
and qualitative method. The quantitative sample is 4 0 0  loan customers of BAAC Yaha branch. Data 
collection is done using questionnaires. Quantitative data analysis is descriptive statistics, frequency, 
percentages, averages, standard deviations, t-Test and One-way ANOVA. The qualitative sample is 6 Islamic 
finance customers along with 4 BAAC Yaha branch executives and officers. Data collection is done using 
semi-structured in-depth interviews. Qualitative data analysis is done by coding and content analysis. The 
cause of problem is identified using Fish bone diagram. The solution is investigated using SWOT Analysis and 
TOWS Matrix tools. The result found that most of respondents were unknow that Islamic finance available 
on BAAC Yaha. Research findings also show that customers are aware of the existence of Islamic financial 
institutions, but they know very little about details of products and services on offer. However Islamic 
finance's growth potential is high given Yaha's Muslim-majority demographics and low banking account 
according to the management information system. Islamic finance penetration is likely to increase through 
awareness campaigns, new products, and the greater use of fintech to target customers. 
 
Keywords : Islamic financial, Marketing Mix, Consumer Behavior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อระบบอิสลาม กรณีศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุที่อัตราการเติบโตสินเชื่อระบบอิสลาม ธ.ก.ส. สาขายะหา 
ลดลง และเสนอแนวทางการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อระบบอิสลาม สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. สาขายะหา กำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน และเก็บข้อมลู
โดยใช้แบบสอบถาม นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบค่าที สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ลูกค้าเงินกู้ท่ีที่ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อระบบอิสลาม จำนวน 6 คน ผู้บริหาร และพนักงาน ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ่ายสินเชื่ออิสลาม จำนวน 4 คน โดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล จากนั้นใช้
แผนผังก้างปลาหาสาเหตุของปัญหา ใช้เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix ในการสร้างทางเลือกสำหรับแก้ไขปัญหา ผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.50 ไม่
ทราบว่ามีสินเชื่อระบบอิสลามให้บริการ รวมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสื่อสารยัง ขาดการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาธนาคารควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อระบบอิสลามให้มากขึ้น ด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อขยายการเติบโตสินเช่ือระบบอิสลาม 
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Abstract 
 

          The study subject Guidelines for increasing the loan balance of the Franchise Credit Project 
of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The objective is to find the reasons why 
the project loan increase did not meet the target and to find ways to increase credit balance to 
meet the target. Quantitative data analysis by collecting questionnaires from business development 
employees at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives are 169 people under the 
Eastern Branch Affairs Department were used to analyze the data by using percentage, mean and 
standard deviation. Qualitative data analysis by interviewing Employees of the Personal Loan 
Department under the head office Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives are 2 people 
were analyzed to find the cause and find a solution to the problem. 
          The results showed that Reasons for the failure of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives Franchise Credit Scheme did not meet the target caused by customers not knowing 
that the bank has this type of loan and do not know the criteria for borrowing money according to 
the project This was caused by the bank's lack of public relations. The bank defines the type of 
franchise business that can provide credit, but does not cover all types of businesses. The solut ion 
to the problem is to create awareness among customers through public relations. Improving credit 
products to cover all types of businesses Employee potential development and the development 
of technology to facilitate customers to reduce congestion of customers who come to contact 
branches. 
Keywords: Franchise Credit, Increasing the loan balance. 

แนวทางการเพ่ิมยอดสินเช่ือโครงการสินเช่ือธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit) 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 
ปรีชา คูคำ1   อัศวิณ ปสุธรรม2 

 
บทคัดย่อ 

 
          การศึกษาเรื ่อง แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อโครงการสินเชื ่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit) ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้การเพิ่มยอดสินเชื่อตามโครงการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการเก็บแบบสอบถามจากพนักงานพัฒนาธุรกิจประจำสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก จำนวน 169 คน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์พนกังานฝ่ายสินเชื่อบุคคล สังกัดสำนักงานใหญ ่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 2 คน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
          ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้การจ่ายสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit) 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดจากลูกค้าไม่ทราบว่าธนาคารมีสินเชือ่
ประเภทนี้ และไม่ทราบหลักเกณฑ์การกู้เงินตามโครงการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากธนาคารขาดการประชาสัมพันธ์ ธนาคาร
กำหนดประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ที่สามารถให้สินเชื่อได้ยังไม่ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ 
การสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้ครอบคลุมทุกประเภท
ธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพือ่ลดความแออดั
ของลูกค้าที่มาติดต่อสาขา 
คำสำคัญ: สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ การเพิ่มยอดสินเชื่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

591

Abstract 
 

          The study subject Guidelines for increasing the loan balance of the Franchise Credit Project 
of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. The objective is to find the reasons why 
the project loan increase did not meet the target and to find ways to increase credit balance to 
meet the target. Quantitative data analysis by collecting questionnaires from business development 
employees at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives are 169 people under the 
Eastern Branch Affairs Department were used to analyze the data by using percentage, mean and 
standard deviation. Qualitative data analysis by interviewing Employees of the Personal Loan 
Department under the head office Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives are 2 people 
were analyzed to find the cause and find a solution to the problem. 
          The results showed that Reasons for the failure of the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives Franchise Credit Scheme did not meet the target caused by customers not knowing 
that the bank has this type of loan and do not know the criteria for borrowing money according to 
the project This was caused by the bank's lack of public relations. The bank defines the type of 
franchise business that can provide credit, but does not cover all types of businesses. The solut ion 
to the problem is to create awareness among customers through public relations. Improving credit 
products to cover all types of businesses Employee potential development and the development 
of technology to facilitate customers to reduce congestion of customers who come to contact 
branches. 
Keywords: Franchise Credit, Increasing the loan balance. 
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Study the guidelines for increasing credit payments under the Agricultural SME Loan 
Strengthening Project a case study of the Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives. 
 

Nita supanchanaburee1 

 
Abstract 

 
 Study the guidelines for increasing credit payments under the Agricultural SME Loan Strengthening 
Project. Objectives are study the causes and factors that resulted in the disbursement of loans did not meet 
the project goals and seek guidelines for increasing loan payments to meet the project goals. This research uses 
questionnaires to collect quantitative research data together with in-depth interviews as qualitative research 
data. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The sample group 
was The Bank's customers. There are farmers, individuals, entrepreneurs (juristic persons), community financial 
institutions, community enterprises, farmers groups and agricultural cooperatives in area operation of the BAAC 
Metropolitan Affairs Bureau were 100 people. The results of the study found mix factors that should be improved 
in 3  areas. There are service channels, public relationship, and Loans products. Guidelines to increasing credit 
payments. The students chose an aggressive marketing approach by searching for names and customer 
information. Select customers who meet the conditions according to the project, specific presented public 
relations through a variety of methods such as sending a letter informing details of the loan project or permission 
to meet customers and operators to clarify project details because it is a solution with relatively low operating 
costs. Branches can start operating themselves immediately and tends to increase loan payments. Then the 
students have brought to plan a project named “Target Group Targeting Project”. 
Keywords: Agricultural SME Loan Strengthening, Agricultural Cooperatives, Agriculture business 
                                         . 
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นิตา สุพรรณชนะบุรี1 

 

บทคัดย่อ 

ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือตามโครงการสินเช่ือเสริมแกร่ง SME เกษตร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุ
และปัจจัยที่ส่งผลให้ยอดจ่ายสินเช่ือไม่เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงหาแนวทางในการเพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการนิติบุคคล สถาบันการเงินชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
กลุ ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที ่ดำเนินงานของสำน ักกิจการนครหลวง จำนวน 100 คน งานวิจัยครั ้งน ี ้ใ ช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือเสริมแกร่ง SME เกษตร ที่ควรนำมาปรับปรุง 3 ด้านได้แก่ ด้านช่องทางการบริการ ด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือ ผู้ศึกษาเลือกแนวทางทำการตลาดเชิงรุก 
โดยการสืบค้นรายช่ือและข้อมูลลูกค้า คัดเลือกลูกค้าท่ีเข้าเง่ือนไข เจาะจงนำเสนอประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น ส่ง
จดหมายแจ้งรายละเอียดและเชิญชวนให้ใช้บริการ หรือขออนุญาตเข้าพบลูกค้าและผู้ประกอบการเพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการ
หากมีโอกาส เพราะเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่มีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ สาขาเร่ิมดำเนินการเองได้ทันที และมีแนวโน้มช่วย
เพิ่มยอดจ่ายสินเช่ือได้ดีและตรงประเด็นที่สุด โดยผู้ศึกษาได้นำมาวางแผนโครงการช่ือ “โครงการเจาะกลุ่มเป้าหมาย” 
คำสำคัญ : สินเช่ือเสริมแกร่ง SME เกษตร, สหกรณ์การเกษตร, ธุรกิจเกษตร 
____________________________ 
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1 Miss., MBA Online Program, Faculty of Business Administration, University of the Thai Chamber of 
Commerce, Bangkok, 10400 Thailand                  
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Agricultural Cooperatives 
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Abstract 
 

A study of approaches to increase credit payments for cassava cultivation 
enhancement project case study bank for agriculture and cooperatives. The objectives 
are: To study the reasons why the project loan disbursement did not meet the target 
and to find ways to increase credit balance to meet the target.; extending credit 
according to the project in Chaiyaphum Province, 100 people and the group of 
informants are head office staff Two people in charge of the project to increase the 
efficiency of cassava cultivation were analyzed for statistical percentage, mean and 
standard deviation. The results showed that most of the respondents surveyed were 
male, aged between 30-39 years, marital status, bachelor's degree, monthly income 
15,001 - 30,000 baht, 6-10 years of work experience. The respondents gave their 
opinion on the overall marketing mix factors at a very good level, as follows: 1. Price 
2. People 3. Physical Evidence 4. Place 5. Products 6. Processes 7. Promotion, 
respectively, and incentives affecting loan payment according to the project. Overall, 
the overall level is very good, in order of importance: 1. Interest rate 2. Maximum loan 
amount 3. Repayment period 4. Fees 5. Speed of payment Credit approval. 6. 
Employee service. 7. Documents used for applying for a loan are not be hard. By taking 
each aspect into consideration the problems that should be improved and a solution 
has been established by developing communication and public relations channels. 
Develop a variety of products, promote the integration of farmers and streamline the 
credit approval process. 

Keywords: Credit Payments from the Project of increasing the Efficiency of Cassava 
Cultivation, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives  
 
 

แนวทางการเพิ่มยอดจ่ายสนิเชื่อโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 
พัชรภรณ์  พรหมประทานพร1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดจ่ายสินเชื ่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน
ส าปะหลัง กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่
ท าให้การจ่ายสินเชื่อตามโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อหาแนวทางการเพิ่มการจ่ายสินเชื่อ
ตามโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานพัฒนาธุรกิจและหัวหน้าหน่วย ในจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 100 คน และ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ พนักงานส านักงานใหญ่ ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน น ามาวิเคราะห์
สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี ต าแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดภาพรวมระดับดีมาก เรียงล าดับความ
เหมาะสมได้แก่ 1) ราคา  2) พนักงาน   3) ลักษณะทางกายภาพ  4) ช่องทางการจัดจ าหน่าย          
5) ผลิตภัณฑ์ 6) กระบวนการ 7) การส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ และแรงจูงใจที่มีผลต่อการจ่าย
สินเชื่อตามโครงการ ภาพรวมระดับดีมากเรียงล าดับความส าคัญได้แก่ 1) อัตราดอกเบี้ย  2) วงเงินกู้
สูงสุด 3) ระยะเวลาการช าระเงินคืน 4) ค่าธรรมเนียม 5) ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
6) การบริการของพนักงาน 7) เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อไม่ยุ่งยาก โดยน าแต่ละด้านมา
พิจารณาถึงปัญหาที่ควรน ามาปรับปรุง และได้ก าหนดแนวทางแก้ไข โดยพัฒนาช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเช่ือให้ทันสถานการณ ์
 
ค าส าคญั: สินเชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
_____________________________  
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แอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง 
 

โซฟียา ดอเส็น11 เดียวาตี เจ๊ะอุบง1  และสุดา เธียรมนตรี2*2 
 

บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้จังหวัดพัทลุงเป็นหนึ่งในเมืองรองต้องห้ามพลาด เนื่องจากมีการ

พัฒนายกระดับสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก การประชาสัมพันธ์ให้สถานท่ีท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักในสังคมออนไลน์ เพื่อให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยการน าเทคโนโลยีอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือท่ีน ามาสู่การลดความเหลื่อมล  าใน
สังคม สร้างความยั่งยืนในการสร้างธุรกิจให้กับชาวบ้านในชุมชน  งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ
การจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนมือถือที่รองรับทุกการใช้งาน
ของระบบปฏิบัติการบนหลายแพลตฟอร์ม โดยนักท่องเที่ยวสามารถด าเนินการจองที่พัก ดูรายละเอียดและสถานะการจอง
ที่พัก ส่วนเจ้าของที่พักสามารถน าที่พักมาลงทะเบียนในระบบ และจัดการในส่วนของข้อมูลรายละเอียดการจองที่พักได้ 
และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของเจ้าของที่พัก และอนุมัติการลงทะเบียน ยกเลิกการลงทะเบียน และ
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อย่างยั่งยืน  ผู้วิจัยได้ท าการประเมินประสิทธิภาพระบบจากการทดลองใช้งานและตอบแบบสอบถามโดยผู้ใช้จ านวน 30 
คน ผลการประเมินพบว่าประสิทธิภาพการใช้งานของแอปพลิเคชันนี อยู่ในระดับดี 
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A Prototype Application of Homestay Management for Tourists in  
Phatthalung Province 

 
Sofiya Dosen1  Diawatee Che-ubong1  and Suda Thianmontri2* 

 
Abstract 

At present, the Tourism Authority of Thailand has made Phatthalung to be one of the must-visit 
secondary cities. Due to the large number of developments in tourist attractions. Public relations for 
tourist attractions to be known on social media to be widely known by using smart device technology 
will be a tool to reduce inequality in society. To create sustainability to build a business for locals in the 
community. This research aims to develope a prototype application for homestay management for 
tourists in Phatthalung Province. In the form of a mobile application that supports all applications of the 
operating system on multiple platforms, visitors can proceed to book accommodation, view details and 
status of bookings. The owner can register the property in the system and manage the booking details 
section, and the administrator can check the owner's registration and approve the registration. You can 
cancel registration and view all homestay booking details. The benefits of this research will be able to 
optimize the services and operations of the homestay business in the digital age. This leads to revenue 
generation and sustainable business growth. The researchers evaluated system performance from trials 
and responded to questionnaires by 30 users. The results show that the performance of the application 
is good.    

  
Keywords : application, tourism, Phatthalung accommodation  

 

ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปส ำหรับธุรกิจอู่ซ่อมรถขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

ฟารีดล นิรมาณกุล11 ศาสตรวุฒิ รุง่เรือง1  และสุดา เธียรมนตรี2*2 
 

บทคัดย่อ 
ธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME เป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมการผลิต การบริการ หรือการจ าหน่าย ที่มีขนาดเล็กถึง

ขนาดกลาง  มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน  ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ โดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการการใช้งานของธุรกิจ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปบนเดสก์ทอปแพลตฟอร์มส าหรบัธุรกิจอู่ซ่อมรถขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถในเขตอ าเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งโดยมากจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือกิจการที่มีตน้ทุนในการด าเนินงานไมม่ากและยังไมม่ี
ระบบจัดการที่ดี  ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความต้องการใช้งานจากผู้ที่เกี่ ยวข้องร่วมกับการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารเพื่อการออกแบบและวิจัยพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ด้วยการออกแบบที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชันที่
ต้องการใช้งานเองได้จากฟังกชันที่มีอยู่ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลพนักงาน การประเมินราคาซ่อม การเปิด -ปิด 
รายการซ่อม การจัดการอะไหล่สินค้าคงคลัง การสั่งซื้อ และการจัดการผู้ขาย ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้ส่วนการท างาน
ใด ๆ ได้อิสระ  ผู้วิจัยได้ท าการประเมินโดยทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้จริงประกอบด้วยเจ้าของอู่ และช่างซ่อม จ านวน 3 คน ด้วย
การทดสอบ UX testing และใช้วิธีการ black box testing ประเมินด้วยการตอบแบบสอบถามจากการทดลองใช้งาน
ระบบโดยผู้ใช้จ านวน 30 คน ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่าซอฟต์แวร์
สามารถท างานถูกต้องตามกรณีที่ใช้ในการทดสอบ และความพอใจของผู้ประเมินท่ีมีต่อการใช้งานซอฟต์แวร์อยู่ในระดับดี 
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A Software Package for the Small and Medium Enterprises Garage in 
Phatthalung Province 

 
Fareedol Niramankul1  Sattrawut Roongrueng1  and Suda Thianmontri2* 

 
Abstract 

Small and Medium Enterprises engage in small or medium size of the production, service or 
sales activities. There are various technologies used in SME operations. Software operation is one of 
technology use to meet the business needs. The purpose of this study is to develop a software package 
for small and medium-sized enterprises in Pa Payom district, Phatthalung province. These will be a single 
joint venture with low cost and no good management system. We perform the data analysis process to 
interview and collect documents from relevant personnel. The design and development software allows 
users to choose the functions they want: from employee data management, estimate the cost of repairs, 
perform repair and maintenance transaction, and spare parts inventory management including purchase 
and supplier management. Users can decide to use or not use any work process freely. We conducted 
two tests on the actual users, including the UX tests of garage owners and maintenance personnel. Black 
box test is performed as a system testing by 30 users. Statistical analysis used percentage, mean and 
standard deviation. The results show that the software can run correctly in test cases. Evaluators' 
satisfaction with the use of software is good. 

         
Keywords : software package, garage software, SME  
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การออกแบบของที่ระลึกเพือ่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิน่จังหวัดสงขลา 

โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ 1* 

บทคัดย่อ 

 การจัดท้าของที่ระลึกเป็นการย้้าเตือนให้นักท่องเที่ยวระลึกถึงและกลับมาเที่ยวอีกครั้ง การสร้างชุมชนหัตถกรรมให้
น้าอัตลักษณ์มาประยุกต์ใช้จึงเป็นเรื่องส้าคัญ  วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา     
2) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส้าหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การออกแบบของที่ระลึกจังหวัดสงขลา มีวิธีการด้าเนินงาน คือ 1) ก้าหนดขอบเขตด้านพื้นที่ ย่านเมืองเก่าสงขลา และชุมชน   
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บันดาลไทย ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  2) ก้าหนดขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วย    
อัตลักษณ์ย่านเมืองเก่า วิถีชีวิต ทักษะงานช่าง 3) การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษา พบว่า ชาวสงขลาเช้ือสาย
ไทยมีลวดลายตกแต่งอาคารโทนสีเขียว ชาวสงขลาเช้ือสายจีนมีลวดลายตกแต่งอาคารโทนสีแดง สงขลาเช้ือสายมลายู             
มีลวดลายตกแต่งอาคารโทนสีฟ้า การวิจัยครั้งนี้ออกแบบของท่ีระลึก จ้านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย หมวก กระเป๋า 
ผ้าพันคอ เสื้อยืด ที่ติดตู้เย็น ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยว ด้านการผลิต พบว่า ชุมชนมี
ความพึงพอใจในเรื่องของลวดลายสามารถผลิตได้ง่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.95 ด้านความสวยงาม พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในเรื่องของการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37   

ค าส าคัญ: การออกแบบ, ของที่ระลึก, วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
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Design Souvenirs to Reflect Local Culture, Songkhla Province. 

Chotiphong Boonrit 1* 

Abstract 

 Making souvenirs is a reminder for tourists to remember and come back to visit again. It is important 
to create handicraft community, which apply the identity.  The objectives of this research are 1)  to study 
local culture in Songkhla 2) to design souvenirs product for tourism in Songkhla 3) to study   the satisfaction 
of tourists towards souvenir design in Songkhla Province.  There are methodology of operation 1)  Define 
area boundaries of SongKhla old Town and communities, which are under the supervision of The Center of 
Thai Inspiration, Songkhla Provincial Cultural Office 2)  Determine the scope of content, comprising the 
identity of the old town, way of life, craftsmanship skills 3) Data design and analysis. The study found that 
Songkhla people of Thai descent had building decorative patterns in green tones.  Songkhla people of 
Chinese descent had building decorative pattern in red tones and Songkhla of Malay descent had building 
decorative patterns in a blue- toned.  This research has designed souvenirs consisting of 5 products; hats, 
bags, scarves, t- shirts and refrigerators magnets.  The results of the satisfaction study on the satisfaction of 
the target group who are tourists in terms of products showed that the community was satisfied with             
the pattern, easily produced at a high level with an average of 3.95.  In terms of beauty, it was found that 
tourists were satisfied with the reflection of local culture in Songkhla Province at a high level, the average 
is 4.37. 

Keywords: Design, Souvenir, Songkhla province Cultural 
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 อัตลักษณล์วดลายและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 
IDENTITY, PATTERNS AND PRODUCTS THAT REFLECT THE CULTURAL WAY OF THE  

OLD CITY, SONGKHLA PROVINCE. 

นวัทตกร อุมาศิลป์1 ณัฐชนา นวลยัง2 และชไมพร มิตินันท์วงศ์3 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราววิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า จังหวัด

สงขลา โดยศึกษาข้อมูลจากเรื่องราววิถีชีวิตบริเวณย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

อาคารบ้านเรือนการตกแต่งสถาปัตยกรรม การแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ในครัวเรือน อาหาร เป็นต้น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการในย่านเมืองเก่า นักวิชาการ นักท่องเที่ยว การ

สังเคราะห์ข้อมูลได้แนวทางการออกแบบลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลาและแนวทางรูปแบบของการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลวดลายอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา นั้นมีศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี การตกแต่งสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ของใช้ในครัวเรือน การแต่งกายและอาหาร มีความเป็นพหุวัฒนธรรม ไทย จีน

และมุสลิม ในความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากการเป็นเมืองท่าในอดีต ด้วยสงขลาเป็นเมืองท่าที่เชื่อมโยง

การค้าขายกับชาวจีนและชาวเปอร์เซียจากคาบสมุทรมาลายู จากข้อมูลงานวิจัยนำไปสู่การออกแบบลวดลายอัตลักษณ์จากพหุ

วัฒนธรรมประกอบด้วยลักษณะลวดลายเถาว์ธรรมชาติไม้เลื้อยของศิลปวัฒนธรรมมาลายู ลายเส้นอักษรสัญลักษณ์บนเครื่อง

กระเบื้องลายครามจากเมืองจีน ลวดลายฉลุเข็มขัดเงินและเครื่องประดับของคนไทยภาคใต้ และลวดลายจากแม่พิมพ์ไม้สำหรับทำ

ขนมทองเอก ขนมสัมปันนีในย่านเมืองเก่าสงขลาและพิมพ์ไม้โบราณในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดี ใช้สีที่ปรากฎ ใน

งานสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยสีครามน้ำเงินจากสีประตูหน้าต่างไม้ สีน้ำตาลจากสีกระเบื้องหลังคาดินเผา 

ผลการวิจัยได้ลวดลายอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา สร้างสรรค์เป็นผ้าปาเต๊ะที่วิถีวัฒนธรรมการแต่งกายของคนสงขลาและ

คนภาคใต้  

  
คำสำคัญ: อัตลักษณ์, ลวดลาย, ผลิตภัณฑ์, วิถีวัฒนธรรม, เมืองเก่า จังหวัดสงขลา 
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IDENTITY, PATTERNS AND PRODUCTS THAT REFLECT THE CULTURAL WAY OF THE OLD 

CITY, SONGKHLA PROVINCE. 

Nawatthakorn Umasin 1
 Natchana Nuanyang

 2 and Chamaiporn Mitinunwong3
 

Abstract 

 

The objective of this research was o create patterns, identity and products that reflect the cultural lifestyle of 

the old town of Songkhla by studying the data from the lifestyle stories in the old town of Songkhla, consisting 

of stories of art and culture, traditions, houses, architecture decorations, dress codes, ornaments. Household 

items, food, etc is a qualitative research by using questionnaires and stakeholder interview tools. entrepreneurs 

in the old town, academics, tourists The synthesis of data was a guideline for designing patterns that were the 

identity of the old town, Songkhla province and model guidelines for creating products from identity patterns 

in Songkhla Province The results of the study revealed that the old city of Songkhla province has art and culture 

traditions. house building architecture decoration household items dress and food There is a multicultural Thai, 

Chinese and Muslim in the cultural diversity that has been influenced by the former port city. Songkhla was a 

port city that connected trade with the Chinese and Persians from the Malay Peninsula. From the research data 

led to the design of Symbolic calligraphy on porcelain from China. Openwork patterns on silver belts and 

accessories of southern Thai people. and patterns from wooden molds for making Thong-ek desserts Sampannee 

sweets in Old Town Songkhla and ancient wood prints in the Folklore Museum. Thaksin Khadi Institute 

multicultural identity patterns consisting of natural vines and ivy motifs of Malay arts and culture. use the color 

shown in the architecture of houses It consists of indigo blue from the color of the wooden doors and windows. 

Brown from the color of terracotta roof tiles. The results of the research revealed the identity pattern of the 

old town of Songkhla province. Created as a batik cloth in the way of dress culture of Songkhla and southern 

people. 
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บทคัดย่อ 
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สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลวดลายอัตลักษณ์จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา นั้นมีศิลปวัฒนธรรม
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คนภาคใต้  

  
คำสำคัญ: อัตลักษณ์, ลวดลาย, ผลิตภัณฑ์, วิถีวัฒนธรรม, เมืองเก่า จังหวัดสงขลา 
 

 

 

 

 

 

																																																													
1
  ดร., หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 90000 

2
 อาจารย์, หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 90000 

3
 ดร., หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 90000 

IDENTITY, PATTERNS AND PRODUCTS THAT REFLECT THE CULTURAL WAY OF THE OLD 

CITY, SONGKHLA PROVINCE. 

Nawatthakorn Umasin 1
 Natchana Nuanyang

 2 and Chamaiporn Mitinunwong3
 

Abstract 

 

The objective of this research was o create patterns, identity and products that reflect the cultural lifestyle of 

the old town of Songkhla by studying the data from the lifestyle stories in the old town of Songkhla, consisting 

of stories of art and culture, traditions, houses, architecture decorations, dress codes, ornaments. Household 

items, food, etc is a qualitative research by using questionnaires and stakeholder interview tools. entrepreneurs 

in the old town, academics, tourists The synthesis of data was a guideline for designing patterns that were the 

identity of the old town, Songkhla province and model guidelines for creating products from identity patterns 

in Songkhla Province The results of the study revealed that the old city of Songkhla province has art and culture 

traditions. house building architecture decoration household items dress and food There is a multicultural Thai, 

Chinese and Muslim in the cultural diversity that has been influenced by the former port city. Songkhla was a 

port city that connected trade with the Chinese and Persians from the Malay Peninsula. From the research data 

led to the design of Symbolic calligraphy on porcelain from China. Openwork patterns on silver belts and 

accessories of southern Thai people. and patterns from wooden molds for making Thong-ek desserts Sampannee 

sweets in Old Town Songkhla and ancient wood prints in the Folklore Museum. Thaksin Khadi Institute 

multicultural identity patterns consisting of natural vines and ivy motifs of Malay arts and culture. use the color 

shown in the architecture of houses It consists of indigo blue from the color of the wooden doors and windows. 

Brown from the color of terracotta roof tiles. The results of the research revealed the identity pattern of the 

old town of Songkhla province. Created as a batik cloth in the way of dress culture of Songkhla and southern 

people. 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนำวิก



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

607



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

608



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

609



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

610



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

611

13



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

612



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

613



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

614



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

615

13



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

616

 

 
 
                    
      

 
 

   คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ที่ 001/2565 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565  

 

                   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมงานและการดำเนินการ
โครงการด ังกล ่าวเป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อยและส ัมฤทธ ิ ์ผล อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 31                      
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจ
และมอบหมายหน้าที ่ให้แก่ผู ้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ฉบับลงวันที ่ 20 
พฤศจิกายน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รายนามดังนี้ 
           

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า    ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น   รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุฎา  คีรีรัฐนิคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  ก้งซุ่น   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ  คิดด ี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                                                             /18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์... 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

617

 

 
 
                    
      

 
 

   คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ที่ 001/2565 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565  

 

                   ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมงานและการดำเนินการ
โครงการด ังกล ่าวเป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อยและส ัมฤทธ ิ ์ผล อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 31                      
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจ
และมอบหมายหน้าที ่ให้แก่ผู ้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ฉบับลงวันที ่ 20 
พฤศจิกายน 2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รายนามดังนี้ 
           

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า    ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น   รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์  เบญจศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุฎา  คีรีรัฐนิคม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา  ก้งซุ่น   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  เทพนวล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนาฎ  คิดด ี   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                                                             /18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์... 

 
                                                    -2- 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  ปักเข็ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา  ก้องกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงิหา  ประสิทธิ์พงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชุมคง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนินาท์  จันทร์สูรย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย  เหมือนมาศ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิากร  กล้าณรงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช  แก้วจำนงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์  ภิบาล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์  ขุนพล   ผู้ทรงคุณวุฒิ    
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย พรหมอินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์  กาญจนสำราญวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
36. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา    ผู้ทรงคุณวุฒิ   
37. อาจารย์ ดร.อนินทร์  พุฒิโชติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
38. อาจารย์ ดร.นิจกานต์  หนูอุไร    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
39. อาจารย์ ดร.คณิดา  สินไหม    ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ    
           1. ทำหน้าที่ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการควบคุมการนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละ Session 
           2. พิจารณาตัดสินรางวัลผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการดำเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น 
                                                             

                         สั่ง  ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
                                                          รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 

ที ่002/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565  
 
            ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยทักษิณ ก ำหนดจัดกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำร
โครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ ำนำจและ
มอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณและอธิกำรบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 
2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ  ครั้งที่ 32 
ประจ ำปี 2565  รำยนำมดังนี้ 
 

1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      รองประธำนกรรมกำร 
4. รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร 
6. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  7. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
8. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
9. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
10. นำงจินตนำ หลงพงค์      กรรมกำร 
11. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง     กรรมกำร 
12. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
13. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
                   /14. นำงสำว... 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ 

ที ่002/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565  
 
            ด้วยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยทักษิณ ก ำหนดจัดกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจ ำปี 2565 ดังนั้น เพ่ือให้กำรเตรียมงำนและกำรด ำเนินกำร
โครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ ำนำจและ
มอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณและอธิกำรบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 
2553 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ  ครั้งที่ 32 
ประจ ำปี 2565  รำยนำมดังนี้ 
 

1. ฝ่ายเลขานุการ   
 1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร   ที่ปรึกษำ 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย      รองประธำนกรรมกำร 
4. รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
5. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร 
6. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 

  7. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
8. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
9. นำงชุติมำ ยอดเก้ือ      กรรมกำร 
10. นำงจินตนำ หลงพงค์      กรรมกำร 
11. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง     กรรมกำร 
12. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
13. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
                   /14. นำงสำว... 
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14. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
15. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
16. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร 
17. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
18. นำยอัถพงศ ์ ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
19. นำยเจษฎำ  ถวิลธรรม     กรรมกำร 
20. นำงเสำวนีย์  แสงสีด ำ  ทองชุม     กรรมกำร 
21. นำงสำววำรุณี  ทิพย์โอสถ     กรรมกำร 
22. นำงสำววันวิสำข์  แก้วสมบูรณ์     กรรมกำร 
23. นำงสำวศรัณญำพัชต์  พุทธชรกำญจน์    กรรมกำร 
24. นำยนำรำ  สิงคมำศ      กรรมกำร 
25. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
26. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
27. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
28. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   - ประสำนกำรจัดโครงกำรในภำพรวม และติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
   - จัดท ำหนังสือติดต่อประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยใน ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
   - อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรจัดโครงกำร 
 
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและองค์กรสัมพันธ์  ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. หัวหน้ำฝ่ำยสื่อสำรองค์กร     กรรมกำร 
4. นำงอำรีย์  แย่งกุลเชำว์      กรรมกำร 
5. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
6. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร  
7. นำงสำวรำนี   ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
8. นำยชำญณรงค์  คงทน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          /หน้ำที่และ... 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
          - จัดท ำแผ่นโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 
 - ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำน Website/face book/line ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย 
 
3. ฝ่ายวิชาการและตัดสินผลงาน 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
4. นำงชุติมำ  ยอดเกื้อ      กรรมกำร 
5. นำงจินตนำ  หลงพงค์      กรรมกำร 
6. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
7. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 

 

8. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
9. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
10. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร     กรรมกำร 
11. นำยอัถพงศ์  ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
12. นำยเจษฎำ  ถวิลธรรม     กรรมกำร 
13. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
14. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
15. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่ำนระบบกำรประชุม
วิชำกำรฯ  

- ประสำนผู้ทรงคุณวุฒิใน Session และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดประชุมประเมินผลกำรน ำเสนอผลงำน
แบบออนไลน์ 
 
 

4. ฝ่ายพิธีการ 
1. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร  

                                                                                                       /3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์... 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
          - จัดท ำแผ่นโปสเตอร์เพ่ือประชำสัมพันธ์ พร้อมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ทุกชนิด 
 - ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำน Website/face book/line ป้ำยวิ่ง ของมหำวิทยำลัย 
 
3. ฝ่ายวิชาการและตัดสินผลงาน 

1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรกมล  ไกรวงศ์     กรรมกำร 
4. นำงชุติมำ  ยอดเกื้อ      กรรมกำร 
5. นำงจินตนำ  หลงพงค์      กรรมกำร 
6. นำงสำวขวัญใจ นิ่มดวง      กรรมกำร 
7. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 

 

8. นำยชำญณรงค์ คงทน       กรรมกำร 
9. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
10. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร     กรรมกำร 
11. นำยอัถพงศ์  ปิ่นทองพันธ์     กรรมกำร 
12. นำยเจษฎำ  ถวิลธรรม     กรรมกำร 
13. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
14. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
15. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 - ด ำเนินกำรรวบรวมผลงำนใน Session และจัดส่งผลงำนให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผ่ำนระบบกำรประชุม
วิชำกำรฯ  

- ประสำนผู้ทรงคุณวุฒิใน Session และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดประชุมประเมินผลกำรน ำเสนอผลงำน
แบบออนไลน์ 
 
 

4. ฝ่ายพิธีการ 
1. หัวหน้ำส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ     ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร  
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3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สิรยิำ  สิทธิสำร    กรรมกำร 
4. นำงสำวขวัญใจ  นิ่มดวง     กรรมกำร 
5. นำยจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
6. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
7. นำยนรัณยู ไชยประสิทธิ์     กรรมกำร 
8. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 
9. นำยชำญณรงค์ คงทน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
  - ด ำเนินกำรด้ำนพิธีกำร พิธีกร ในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  - ร่ำงค ำกล่ำวรำยงำน  ค ำกล่ำวเปิด ส ำหรับพิธีเปิด 
  - จัดเตรียมประวัติ ไฟล์ข้อมูลในกำรบรรยำยของวิทยำกร 
  - ด ำเนินกำรมอบรำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนเด่น 
 

5. ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ 
1. นำงสำวขวัญใจ  นิ่มดวง     ประธำนกรรมกำร 
2. นำยญำณวุฒิ  สุนทรกิจ     กรรมกำร 
3. นำยอนุชำ  ชีช้ำง        กรรมกำร 

 4. นำยกฤษฎำ คงหนู       กรรมกำร 
 5. นำยไชยอุดร  ษรเดช        กรรมกำร 
      6. นำยวิเชียร  ขุนเพชร      กรรมกำร 
      7. นำยวรวุฒิ  อินทร์ทองแก้ว     กรรมกำร 
 8. นำยปรเมศว์  กำแก้ว      กรรมกำร 

9. นำยปรณรรท์  ก้องพลำนนท์     กรรมกำร 
10. นำยมำรุต  คงแก้ว      กรรมกำร 

 11. นำยกฤษดำ  สุวรรณกำรณ์     กรรมกำร 
      12. นำยศรัณย์วิช  บุษบำ      กรรมกำร 
      13. นำยวรวรรธก์  สุกใส      กรรมกำร 
      14. นำยธรีะยุทธ  ขันอินทร์       กรรมกำร 
      15. นำยไพรัช  เพ็งจันทร์      กรรมกำร 
 16. นำยชำญณรงค์ คงทน      กรรมกำร 

       17. นำยนรัณยู  ไชยประสิทธิ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                    /หน้ำที่และ... 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงและรูปแบบกำรน ำเสนอผลงำน และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับประสำน

สถำนที่กำรจัดประชุม 
 - ประสำนในห้องประชุมย่อย และอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรน ำเสนอผลงำน 

- เผยแพร่และถ่ำยทอดข่ำวสำรกิจกรรมของกำรประชุมในหลำกหลำยช่องทำงสื่อ ทั้งบุคลำกรภำยในและ
บุคลำกรภำยนอก 
 
6. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร 
          3. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำร 

 2. นำงสำวนพรัตน์ ทัดมำลำ     กรรมกำร 
6. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 

          4. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์     กรรมกำร 
       5. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 - ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในเงินของโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
          - รับเงินค่ำลงทะเบียนพร้อมออกใบส ำคัญรับเงิน 
          - รวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยเพื่อรำยงำนมหำวิทยำลัย 
 

7. ฝ่ายอาหาร 
1. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 

 3. นำงสำวสุนิษำ วิเชียรบุตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันตลอดงำนประชุม 
 

 
                                                                                                           /8. ฝ่ำยลงทะเบียน... 
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8. ฝ่ายลงทะเบียนและจัดท าเอกสารการประชุม 
 1. นำงสำวรำนี ซุ่นเซ่ง      ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงวิไลรัตน์  จันทร์ผลึก     กรรมกำร 
 3. นำงสำวจุฑำทิพย์  ชูช่วย     กรรมกำร 
4. นำงชุติมำ  ยอดเกื้อ      กรรมกำร 
5. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
6. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 
7. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
8. นำยจรัญ  ปัจฉิมเพ็ชร      กรรมกำร 
9. นำงสำวสุนิษำ  วิเชียรบุตร     กรรมกำร   

  10. นำงสำวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   
 - รวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม จัดท ำไฟล์เล่มประกอบกำรประชุม และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - จัดเตรียม พิมพ์ และประสำนเกี่ยวกับเกียรติบัตร ของที่ระลึก เป็นต้น 
 - จัดส่งเอกสำรให้กับผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

9. ฝ่ายประเมินผล 
  1. นำยชำญณรงค์  คงทน      ประธำนกรรมกำร 
       2. นำงสำวพิมพ์ณดำ มณีวงค์     กรรมกำร 

3. นำงสำวอรอนงค์  สักสงค์     กรรมกำร 
4. นำงสำววันวิสำห์  แก้วสมบูรณ์     กรรมกำร 
5. นำยสิทธิกร  แซ่หล่อ      กรรมกำร 
6. นำงสำวนพรัตน์  ทัดมำลำ     กรรมกำร 

      7. นำงสำวรำนี  ซุ่นเซ่ง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดโครงกำร และจัดท ำรำยงำนเสนอมหำวิทยำลัย  
                  

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ จะเสร็จสิ้น 
                                                                                                                                                                                                        

                      สั่ง  ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2565 

          
 
                                                              (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
                                                   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
                                                                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

624



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

625



การประชุุมวิิชุาการระดัับชุาติิมหาวิิทยาลััยทักษิิณ ครั�งท่� 32 ประจำำาปี 2565 
“นวััตกรรมสัังคมยุุค Next Normal”

626



การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 32 ประจำป 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรศัพท 0-7460-9600 ตอ 7254/7256 มือถือ 08-1540-7304 

เว็บไซต http://conference2022.tsu.ac.th 
E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com




