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คาํนาํ 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ดจ้ดัการประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยร่วมกับ

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม และสาํนกังานการวิจยัแห่งชาติ จดัใหมี้การประชุม

ทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ระหวา่งวนัท่ี 5-7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ภายใตห้วัขอ้ “นวตักรรมสรา้งสรรคไ์ทย เพ่ือ

เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่ งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals 

(SDGs)) เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหน้ักวิชาการและคณาจารยจ์ากสาขาต่างๆ นาํเสนอผลงานวิจัย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ประสบการณ ์และความชาํนาญ ระหว่างนกัวิชาการ คณาจารยข์องภาครฐัและภาคเอกชน 

ซึ่งจะนาํไปสูค่วามรว่มมือทางการวิจยัและยงัเปิดโอกาสใหนิ้สิต นกัศกึษา ไดแ้สดงผลงานทางวิชาการ โดย

ความรูแ้ละวิทยาการใหม่ๆ ดงักล่าว ยงัไดถ่้ายทอด เผยแพรสู่่สาธารณชน อนัจะนาํมาซึ่งความกินดี อยู่ดี 

และการพฒันาประเทศอยา่งยั่งยืน  

การนาํเสนอผลงานวิชาการประกอบดว้ยภาคบรรยายจาํนวน 177 เร่ือง และภาคโปสเตอรจ์าํนวน 

105 เร่ือง รวม 282 เร่ือง แบง่ออกเป็น 12 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพืช สาขาสตัว ์สาขาสตัวแพทยศาสตร ์สาขา

ประมง สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตร ์สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขา

ศกึษาศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ และสาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นบทคดัย่อฯ เล่มท่ี 3 ซึ่งรวบรวมเร่ืองเตม็ผลงานวิจยัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทัง้ภาคบรรยายและภาคโปสเตอรข์อง สาขาศึกษาศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ และ

สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ซึ่งไดผ้่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประจาํ

สาขา  และนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58   

ในนามของคณะกรรมการดาํเนินงานจดัการประชุมทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 ขอขอบคุณ นักวิจัย 

นักวิชาการ คณาจารยท่ี์ไดน้าํผลงานมานาํเสนอ และผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการในครัง้นี ้

ขอขอบคณุคณะกรรมการทกุฝ่ายท่ีสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รว่มมือกนัจดัเตรียมการประชมุ 

จนทาํใหก้ารประชมุทางวิชาการครัง้นีส้าํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร. ศรปราชญ ์ธไนศวรรยางกรู) 

รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานจดัประชมุทางวิชาการ ครัง้ท่ี 58 

 



 

 

ความสมบูรณข์องการเสนอผลงาน 

ในการประชุมทางวชิาการ คร้ังที ่58 

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประกอบดว้ย หนังสอืรับรองการมาเสนอผลงาน 

และการไดต้พีมิพล์งในเอกสารบทคัดยอ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบนัวิจัยและพฒันาแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

E-mail: kuannualconf@gmail.com 

Website: http://annualconference.ku.ac.th, http://www.rdi.ku.ac.th 

 



I 

สารบัญ 

สาขาศึกษาศาสตร ์(Subject: Education) 

 หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
1. ศษ.1/O10 The Importance of Left/Right Brain Balancing in Foreign Language 

Learning 

By Sitthichai Thepsura 

2 

2. ศษ.1/O34 การพฒันาหนงัสือการต์นูเสรมิทกัษะทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 

Augmented Reality (AR) สาํหรบัเดก็ออทิสติก 

The Development of Supplement Social Skills Cartoon Books  

by Using Augmented Reality Technology for Children with Autism 

โดย องัคณา ขนัตรีจิตรานนท ์

3 

3. ศษ.3/O96 ความสามารถในการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 4 ในสถานการณปั์ญหาทางชีววิทยา 

Grade 10 Students’ Scientific Reasoning Ability  

in Biological Scenarios 

โดย ไอยล์ดา สมภาร, จีระวรรณ เกษสิงห ์และ เมษยะมาศ คงเสมา 

4 

4. ศษ.4/O97 การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 4 เรื่อง เซลลแ์ละการทาํงานของเซลล ์โดยการจดัการเรียนรูต้ามแนว 

สะตีมศกึษา 

 The Development of Creative Problem Solving of Grade 10 Students 

in Cells and Cell Functions by STEAM Education 

โดย กวินนาฏ พลอยกระจ่าง, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน  

และ บญุเสฐียร บญุสงู 

5 

5. ศษ.5/O98 โปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยัของนกัศกึษา 

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชยั 

Moral Promoting Program for Teacher in Affective Domain of Students 

of Faculty of Industrial Education and Technology  

at Rajamangala University of Technology Srivijaya 

โดย วรลกัษณ ์แกว้เอียด และ ฉารีฝ๊ะ หดัยี 

6 

6. ศษ.6/O99 ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้รบิทเป็นฐานท่ีมีตอ่การรูเ้คมีของนกัเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

Effects of Context-Based Learning on Chemical Literacy  

of Upper Secondary School Students 

โดย ภรูิต สงวนศกัดิ,์ ปริณดา ลิมปานนท ์พรหมรตัน ์ 

และ เจนจิรา ปานชมพ ู 

7 



II 

 หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
7. ศษ.7/O176 บทเรียนทอ้งถ่ินกบัการเรียนรูภ้าษาองักฤษ 

Local Lessons and English Language Learning 

โดย สภุทัร สายรตันอินทร ์และ จริยา สายรตันอินทร ์

8 

8. ศษ.8/O177 การพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความรูเ้รื่องแรง มวล  

และกฎการเคลื่อนท่ี ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู ้

โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 

Development of Grade 10 Students’ Transfer of Learning  

of Force and Motion by Using Context-based Learning 

โดย สทุธิดา ใสย่ะ, จีระวรรณ เกษสิงห ์และ พงศกร จนัทรตัน ์

9 

9. ศษ.9/O178 การสาํรวจการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีท่ี 4 ในสถานการณปั์ญหาดา้นสขุภาพ 

The Survey of Grade 10 Students’ Scientific Explanation  

in Health Science Issues 

โดย ณฐัวดี ปฐมมีโชค, จีระวรรณ เกษสิงห ์และ เมษยะมาศ คงเสมา 

10 

10. ศษ.10/O179 การศกึษาผลของการใชรู้ปแบบการสอนฟิสิกสต์ามแนวคิดสะเตม็ศกึษา 

เพ่ือพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ฟิสิกสข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

A Study of STEM Based Physics Instruction on The Development  

of Grade 11 Student’s Innovative Creativity and Achievement 

โดย จีรพรรณ ชวาลสนัตติ, เรขา อรญัวงศ,์ กนัตฤ์ทยั คลงัพหล  

และ อษุา คงทอง 

11 

11. ศษ.11/O180 การพฒันาสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดีย 

บนสมารท์โฟน เรื่อง ไดโอด รายวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ 

หลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต 

The Development of Learning Media Using Multimedia Augmented 

Reality Technology on Smartphone on Diodes Subject  

in Fundamental Electronics Engineering Course, Bachelor of Science 

in Technical Education 

โดย บษุราคมั ทองเพชร, สมพงษ ์แกว้หวงั, ไชยยะ ธนพฒันศิ์ริ,  

กรภทัร เฉลิมวงศ,์ รจนา หนดูาํ และ วราสิรี คาํทิพย ์

12 

12. ศษ.12/O181 การสรา้งสื่อการสอนชดุเครื่องเช่ือมไฟฟ้า รายวิชางานทกัษะช่างพืน้ฐาน 2  

สาํหรบันกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑิต 

Contruction and Efficiency Evalution of The lnstructionnal  Media  

for the Topic “Transformer  Welding Machine” in the Subject  

of Basic Technician Skill II, Bachelor of Industrial Education 

โดย อภิรพ แกว้มาก และ กฤษฎา คงพนู 

13 



III 

สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกจิ 

(Subject: Economics and Business Administration) 
 

   หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
1. ศศ.บธ. 

1/O3 

การใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการรุน่เยาว ์

Social Media Usage for Conducting the Business  

of Young Entrepreneurs 

โดย สธีุรา เดชนครินทร ์

15 

2. ศศ.บธ. 

9/O18 

ความทา้ทาย และทกัษะในยคุอตุสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม 

Challenges and Skills in Small and Medium Enterprises  

in Industry 4.0 

โดย สขุมงคล เลิศภิรมยส์ขุ, พิทวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ์  

และ ยรุพร ศทุธรตัน ์

16 

3. ศศ.บธ.

17/O90 

ความไวว้างใจท่ีสง่ผลตอ่การยอมรบัการใช ้E-HRM ของบริษัทเอกชน 

ในประเทศไทย 

An Effect of Trust on the Acceptance of E-HRM of Private Companies 

in Thailand  

โดย เตชวนั เจริญภณัฑารกัษ ์และ ยรุพร ศทุธรตัน ์

17 

4. ศศ.บธ.

11/O20 

การทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีมีตอ่

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการโรงกลั่นนํา้มนั 

ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

Team Working and Organizational Citizenship Behavior  

on Performance Efficiency of Operational Level Worker  

of Oil Refineries in Leamchabang Industrial Estate 

โดย ทิพยโ์กศล หริ่งกระโทก และ ฐิติมา ไชยะกลุ 

18 

5. ศศ.บธ.

12/O21 

การประยกุตใ์ชส้มการเสน้ตรงภายใตเ้ง่ือนไขการขนสง่เพ่ือจดัเสน้ทาง 

และตารางเวลาการเดินรถท่ีเหมาะสมในการขนสง่สนิคา้ไปประเทศลาว 

กรณีศกึษา: บริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จาํกดั 

Application of Linear Equation for Transportation with Conditions  

for Appropriate Routes and Schedules for Transporting Goods  

to Laos Case Study: CTI Distribution Co., LTD. 

โดย กฤษณา ยินดีขนัธ ์และ ปริญ วีระพงษ ์

19 

 

 

 



IV 

   หน้า 

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
6. ศศ.บธ.

30/O107 

การเสนอแนวทางการแจง้เตือนก่อนท่ีจะซอ่มบาํรุง กรณีศกึษา:  

บริษัท ABC จาํกดั 

Proposal of Notification before Maintenance Case Study:  

ABC Company Limited 

โดย สพุฒัตรา บวัจนัทร ์และ ชลุีกร ชโูชติถาวร 

20 

7. ศศ.บธ.

13/O47 

 

ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความสามารถในการทาํกาํไร  

ทรพัยส์นิไมมี่ตวัตนและมลูคา่หลกัทรพัย ์กรณีศกึษาธุรกิจเกษตร 

และอตุสาหกรรมอาหาร 

Business Performance Profitability Intangible Assets and Stock Value: 

Case Study of Agriculture and Argo-Food Industry 

โดย ธนโชติ บญุวรโชติ และ สภุทัรา ทศันกิจ 

21 

8. ศศ.บธ.

21/O94 
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The Importance of Left/Right Brain Balancing in Foreign Language Learning 

 
Sitthichai Thepsura1 

 

ABSTRACT 

Studies in psycholinguistics and neurolinguistics have given us insights into how the two 

different hemispheres of the human brain work. Broadly speaking, the left hemisphere is proven to be 

responsible for logical thinking, calculation and language use while the right one specializes in 

creative thinking, imagination and artistic creation and innovation. As can be seen in traditional 

language textbooks and classes, learners are either directly or indirectly encouraged to overuse the 

left brain through activities such as rote memorization of vocabulary lists, translation of the target 

words or structures into those of the mother tongue. In this academic article it will be argued with 

empirical evidence that such left-brain oriented methods alone will not be effective for language 

learning (e.g. in terms of grammar and vocabulary learning). The three empirical studies (Thepsura 

& Sriboonyong, 2006; Thepsura, 2014 and Thepsura, 2017) presented herein were conducted on 

three different occasions dated back from 2006 to 2017. They are featured here to show that the right 

hemisphere of the brain is not only helpful, but it is indeed necessary in a more effective and 

successful process of language learning. In sum, the main argument of this academic article is that 

language learning activities that integrate the left and right brain activation in a balanced manner must 

be encouraged for a better learning outcome. In other words, language educators need to raise their 

awareness regarding the roles left/right brain balancing activities in order to achieve the desired goal. 

Also, this paper aims to add to the meager number of right-brain oriented research studies which are 

rarely mentioned in major Applied Linguistics or Second Language Acquisition volumes (e.g. White, 

2003; Ellis, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: psycho-neurolinguistics, left/right brain hemispheres, language learning  
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การพัฒนาหนังสือการต์ูนเสริมทักษะทางสังคมด้วยเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง  

Augmented Reality (AR) สาํหรับเดก็ออทสิตกิ 

The Development of Supplement Social Skills Cartoon Books by Using 

Augmented Reality Technology for Children with Autism 

 

อังคณา ขนัตรีจิตรานนท์1 

Angkhana Khantreejitranon1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนาหนังสือการต์ูนเสริมทักษะทางสังคมดว้ยเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริง (AR) เพ่ือลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กออทิสติก และ 2) หาประสิทธิภาพของหนังสือ

การต์นูเสริมทกัษะทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) กลุ่มตวัอย่าง เด็กออทิสติกจาํนวน 5 คน ใชวิ้ธี

แบบเฉพาะเจาะจง หนังสือการต์ูนเสริมทักษะทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) จาํนวน 5 เรื่อง 

ประกอบดว้ย 1) คาํพดูท่ีไมเ่หมาะสม 2) ควบคมุอารมณต์นเองไมไ่ด ้3) ไมมี่ความอดทน 4)  ไมมี่ปฏิสมัพนัธท์าง

สงัคมกบัผูอ่ื้น และ 5) ไม่สามารถปรบัเปลี่ยนกิจวตัรประจาํวนัท่ีเกิดขึน้ได ้สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 

จาํนวน  รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า โดยในภาพรวมการออกแบบการต์นู

เสริมทกัษะทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) อยู่ในระดบัดี ( X  = 4.30, S.D. = 0.27) การใชห้นงัสือ

การต์ูนเสมือนจริง (AR) ท่ีสรา้งขึน้นัน้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมทกัษะทางสงัคมและ

ช่วยลดพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมของเดก็ออทิสติกได ้ 

 

ABSTRACT 

This purpose of this study were 1) to develop of supplement social skills cartoon books by 

using augmented reality (AR) technology for children with autism, and 2) to evaluate the efficiency of 

the developed of supplement social skills cartoon books by using augmented reality technology (AR). 

The target group of this specific study was 5 children with autism. The social behavioral problems of 

children with autism were 1) speaking inappropriately 2) being unable to control emotions 3) being 

impatient 4) having difficulties with social interaction and 5) unwilling to have flexible routine. The 

statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. The research found that 

the overall quality of augmented reality book design was at good level ( X = 4.30, S.D. = 0.27). It was 

identified that the use of properly constructed AR cartoon book can be effective in promoting the social 

skills and decreasing the inappropriate behaviors of children with autism. 

Key words: augmented reality (AR), children with autism, social skills 
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ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  

ในสถานการณปั์ญหาทางชีววิทยา 

Grade 10 Students’ Scientific Reasoning Ability in Biological Scenarios 
 

ไอยล์ดา สมภาร1*  จีระวรรณ เกษสงิห์1 และเมษยะมาศ คงเสมา2 

Ilada Somparn1*, Jeerawan Ketsing1 and Mesayamas Kongsema2 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้เป้าหมายเพ่ือตรวจสอบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตรข์องนักเรียน           

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 34 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบวดัความสามารถในการ

ใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นคาํถามปลายเปิดจากสถานการณปั์ญหาทางชีววิทยาจาํนวน 6 ขอ้ ครอบคลมุ

องคป์ระกอบของการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตร ์ดงันี ้(1) แบบสมมตินยั (2) แบบนิรนยั (3) แบบอปุนยั และ (4) 

การตั้งสมมติฐานนิรนัย จากนั้นวิเคราะห์เชิงเนือ้หาเพ่ือจัดกลุ่มคาํตอบของนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ ไม่มี

ความสามารถ มีความสามารถบางส่วน และมีความสามารถสมบรูณ ์ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนสามารถระบุและ

ควบคุมตวัแปรไดม้ากท่ีสดุ (46.06%) ซึ่งเป็นองคป์ระกอบของการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั แต่กลบัพบว่านกัเรียน

เกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีความสามารถในการสรุปความทั่วไปจากการคน้หารูปแบบและการตัง้สมมติฐานนิรนัย 

(55.88% และ 61.76% ตามลําดับ) ในขณะท่ีด้านการให้เหตุผลแบบสมมตินัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ 

มีความสามารถบางส่วน (58.82%) ผลการวิจยันีใ้หข้อ้เสนอแนะแก่วงการวิทยาศาสตรศ์กึษาว่าเราควรใหค้วาม

สนใจในการสอนการใหเ้หตผุลเชิงวิทยาศาสตรใ์นดา้นอปุนยัและการตัง้สมมติฐานนิรนยัใหม้ากขึน้  

 

ABSTRACT 

This study aims to explore a class of 34 tenth graders’ scientific reasoning ability. Data were 

obtained from a Biological Scenario test. The test consisted of 6 items involving 4 categories of scientific 

reasoning abilities: (1) abductive (2) deductive (3) inductive and (4) hypothetical-deductive. A content 

analysis was employed for clustering the students’ answers into 3 ability levels: no skill, incomplete skill 

and complete skill. Findings show that the majority of students were in the complete skill level in a 

dimension of control variables (46.06%) which is a part of deduction. However, more than half of the 

students were in no skill level in enumerative generalization and hypothetical-deductive (55.88% and 

61.76%, respectively). A large number of students fell into incomplete skill level in abductive (58.82%). 

Finding from this study suggests contributing to the field of science education in that we should focus 

our teaching more on the dimension of inductive and hypothetical-deductive reasonings.   

Key words: scientific reasoning, biology 
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การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

เร่ือง เซลลแ์ละการทาํงานของเซลล ์โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะตมีศึกษา 

The Development of Creative Problem Solving of Grade 10 Students 

in Cells and Cell Functions by STEAM Education 

 

กวนินาฏ พลอยกระจ่าง1*   ศศเิทพ ปิติพรเทพิน1  และ บญุเสฐียร บญุสงู2 

Kawinnat Ploykrajang1*, Sasithep Pitiporntapin1 and Boonsatien Boonsoong 2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้จดุประสงคเ์พ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

เรื่องเซลลแ์ละการทาํงานของเซลล ์โดยใชก้ารจดัการเรียนรูต้ามแนวสะตีมศกึษา กลุ่มท่ีศกึษาไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 หอ้งเรียน (26 คน) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรู ้จาํนวน                    

3 แผนการจดัการเรียนรู ้และแบบประเมินชิน้งานการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณดว้ย

การหาค่าเฉลี่ย รอ้ยละ และวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพดว้ยการวิเคราะหก์ระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์

แตล่ะขัน้ ผลการวิจยัพบวา่หลงัการจดัการเรียนรูท้ัง้ 3 แผนการจดัการเรียนรู ้นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาอย่าง

สรา้งสรรคใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัดี (รอ้ยละ 57) ถึงดีเย่ียม (รอ้ยละ 43) โดยนักเรียนมีทักษะของกระบวนการ

แกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคใ์นขัน้ท่ี 1 ขัน้ทาํความเขา้ใจปัญหา มากเป็นอนัดบัหนึ่ง  

 

ABSTRACT 

 The propose of this research was to investigate the development of grade 10 students’ creative 

problem solving skill in the learning unit of Cell and Cell Functions using STEAM based teaching. The 

participants were 26 students in grade 10. The research instruments were 3 lesson plans and creative 

problem solving evaluation form. Students’ answers were analyzed by descriptive statistics and content 

analysis. The results showed that after learning through STEAM based teaching, students showed skill 

in creative problem solving at good (57 %) to excellence (43 %) level. Moreover, the results showed 

that creative problem solving in step 1 (understand the challenge) is the highest. 

 

 

 

 

Key words: STEAM education, creative problem solving, cell and cell functions 
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โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจิตพสัิยของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

Moral Promoting Program for Teacher in Affective Domain of Students of Faculty of Industrial 

Education and Technology at Rajamangala University of Technology Srivijaya 

 

วรลักษณ ์แก้วเอียด1*  และ ฉารฝ๊ีะ หดัยี1 
  Woralak kaewead1* and Chareefah Hutyee1  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์เพ่ือพฒันาและศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครู

ดา้นจิตพิสยั ของนกัศกึษาคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั กลุม่

ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 หลกัสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ท่ีมีคะแนนจากแบบวดั

ความเป็นครูดา้นจิตพิสยัตํ่าสดุ จาํนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 15 คน เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจยั คือ โปรแกรมสง่เสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้นจิตพิสยั และแบบวดัความเป็นครูดา้นจิตพิสยั วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชค้า่เฉลี่ย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีของ (Wilcoxon Signed Ranks Test) และ 

(Mann – Whitney U test) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครูดา้น   

จิตพิสยั มีความเป็นครูดา้นจิตพิสยัหลงัทดลองสงูขึน้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสงูกวา่กลุม่ควบคมุ

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ABSTRACT 

 The research aimed to study the effect of development and using the moral promoting program for 

teacher in affective domain of Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of 

Technology Srivijaya were also carefully studied. The experimental group was 30 students of the first year of 

Electronic and Telecommunication Engineering Program, which had the lowest score in set a teacher in 

affective domain ranks test. The students were divided into two groups 15 containing 15 students for 

experimental group and 15 students for control group. The programs and ranks test of moral promoting 

program for teacher in affective domain were applied. The average value, standard deviation, Wilcoxon 

Signed Ranks test, and Mann–Whitney U test were analyzed. The present study exhibited the experimental 

group which using the moral promoting program for teacher in affective domain had a teacher in affective 

domain in statistically significance at the .01 level, and higher than the control group in statistically significance at 

the .05 level.  

 
Key words: promoting moral program a teacher in affective domain, a teacher in affective domain, students 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานทีม่ีต่อการรู้เคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

Effects of Context-Based Learning on Chemical Literacy of Upper Secondary School Students 
 

ภริูต สงวนศักดิ1์*  ปรณิดา ลมิปานนท ์ พรหมรตัน์1   และเจนจิรา ปานชมพู2 

Phurit Sa-nguansak1*, Parinda Limpanont Promratana1 and Janjira Panchompoo2 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้รูปแบบงานวิจยัเป็นแบบทดลองเบือ้งตน้หนึ่งกลุม่วดัครัง้เดียว วตัถปุระสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบ

การรูเ้คมีในแต่ละองคป์ระกอบของนักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐานกับเกณฑม์าตรฐาน 

กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวดักาญจนบุรี จาํนวน 36 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการ

วิจยันี ้ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน ในเนือ้หาเรื่อง กรด – เบส จาํนวน 4 แผน รวมระยะเวลา 

6 สปัดาห ์และแบบวดัการรูเ้คมี วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติคา่เฉลี่ยเลขคณิต สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขนาดของผล 

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติทดสอบ t-test ของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีไดจ้ากการหา

คะแนนจดุตดัดว้ยวิธีการของเบอรก์ ผลการศกึษา พบวา่การรูเ้คมีในองคป์ระกอบการรูเ้คมีดา้นความรูเ้นือ้หาทาง

เคมี ทักษะการเรียนรูร้ะดบัสูง และเจตคติต่อเคมีของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิ ติ ท่ี ระดับ  .05 และองค์ประกอบด้านการประยุกต์ใช้บริบททาง เค มีของนัก เรียน กลุ่มตัวอ ย่ าง 

ไมแ่ตกตา่งกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 sหหหหหหห 

 

ABSTRACT 
This study was a pre-experimental research with posttest only design. The purpose of this study 

was to compare the student’s chemical literacy in each component after learning by context-based 

learning with standard score. The sample was 36 eleventh-grade students from large school in 

Kanchanaburi. This research was conduct in the first semester of academic year 2019 for 6 weeks. The 

research instruments were 4 lesson plans of context-based learning in acid – base concept and a 

chemical literacy test. The data was analyzed by mean score, standard deviation, paired sample t-test 

with standard score from cut-off score by berg’s method. The finding revealed that student’s chemical 

literacy on 3 components consist of chemical content knowledge, higher-order learning skills and 

affective aspects after treatment was higher than standard score at a .05 level of significance whereas 

chemical in context component wasn’t significantly different from standard score.  
 

 

 

Key words: chemical literacy, context – based learning  
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บทเรียนท้องถิน่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

Local Lessons and English Language Learning 
 

สุภทัร สายรัตนอินทร์01*  และจรยิา สายรตันอินทร์12 

Supat Sairattanain1* and Jariya Sairattanain2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนภาษาองักฤษ ระหว่างกลุ่มท่ีใชต้าํราเรียนเชิง

พาณิชย ์(Commercial Textbooks) และเนือ้หาทอ้งถ่ิน กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคือนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน

เรียนในวิชาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเบือ้งตน้จาํนวน 84 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเก็บรวบรวม

ขอ้มลู ไดแ้ก่ บทเรียนท่ีเนน้เนือ้หาทอ้งถ่ิน จาํนวนสองแผน และ แบบทดสอบความรูแ้บบประเมินความสามารถ

ในการอ่านและเขียนภาษาองักฤษ วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชเ้นือ้หาทอ้งถ่ินสูงกว่า

กลุม่ท่ีใชต้าํราเรียนเชิงพาณิชยอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ABSTRACT 

This research aimed at comparing English proficiency between students learning with the local 

content materials and students studying with commercial textbooks. The subjects were 84 students 

enrolled in reading and writing in English. They were divided into two groups, learning with commercial 

textbook and learning with local content materials. The instruments used in the research and data 

collection were two lessons that focus on local content and the English reading and writing ability 

assessment form. Data analysis by means, percentage and standard deviation were used. The results 

revealed that the students studying with local content seemed to have higher scores. P-value was at 

0.05 which considered statistically significant. 

 

 

 

 
Key words: local content, english reading and writing, lesson 
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การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความรู้เร่ืองแรง มวล และกฎการเคลื่อนทีข่อง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 

Development of Grade 10 Students’ Transfer of Learning of  

Force and Motion by Using Context-based Learning 
 

สุทธิดา ใส่ยะ4

1  จีระวรรณ เกษสงิห์1  และ พงศกร จนัทรตัน์52 

Suthida Saiya1, Jeerawan Ketsing1 and Pongsakorn Jantaratana2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัปฏิบติัการในชัน้เรียนนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนความรู ้เรื่อง แรง 

มวล และกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 

เครื่องมือวิจยัประกอบดว้ยแบบวดัการถ่ายโอนความรู ้ซึง่วิเคราะหค์าํตอบของนกัเรียนโดยการใหค้ะแนนและจดั

กลุ่มระดบัการถ่ายโอนความรูเ้ป็น 5 ระดบั คือ การถ่ายโอนไม่เจาะจง การถ่ายโอนตามบริบท การถ่ายโอนแบบ

ใกล ้การถ่ายโอนแบบไกล การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์จากผลการวิจยั พบว่า หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู ้

โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีการถ่ายโอนความรูอ้ยู่ในระดบัท่ี 5 คือ การถ่ายโอนอย่างสรา้งสรรค ์

(รอ้ยละ 53.85) รองลงมาคือระดบัท่ี 4 คือ การถ่ายโอนแบบไกล (รอ้ยละ 42.30) และระดบัท่ี 3 คือ การถ่ายโอน

แบบใกล ้(รอ้ยละ 3.85) ตามลาํดบั ผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การใชค้าํถามของครูในแตล่ะขัน้ของการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใชบ้ริบทเป็นฐาน และการสะทอ้นความคิดและประเมินผลของครูดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชบ้ริบท

เป็นฐานระหว่างทางอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยสนับสนุนใหน้ักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอน

ความรูไ้ด ้ 

 

ABSTRACT 
The classroom action research aims to develop grade 10 students’  transfer ability of learning 

the topics of Force and Motion by using context based learning. The research instrument was the Force 

and Motion Transferability test. The students’ answers were analyzed by scoring and classifying it into 

five levels including:  nonspecific transfer, content transfer, near transfer, far transfer, and creative 

transfer. Findings indicate that after learning through the context-based learning approach the majority 

of students are in the highest level or creative transfer by 53.85%.  A number of students were far 

transfer at 42.30% and near transfer 3.85%, respectively. These findings reflect that teachers' questions 

and on-going reflection and evaluation of the one own context-based learning could help to promote 

students’ development of transfer of learning.  
 

Key words: transfer of learning, context based learning, physics 
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การสาํรวจการสร้างคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  

ในสถานการณปั์ญหาด้านสุขภาพ 

The Survey of Grade 10 Students’ Scientific Explanation in Health Science Issues 

 

ณัฐวดี ปฐมมีโชค6

1*  จีระวรรณ เกษสงิห์1  และ เมษยะมาศ คงเสมา7

2 

Nattavadee Pathommeechok1*, Jeerawan Ketsing1 and Mesayamas Kongsema2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้เป้าหมายเพ่ือตรวจสอบการสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

4 จาํนวน 28 คน ในประเดน็ดา้นสขุภาพ ไดแ้ก่ ความเสี่ยงในการเกิดโรคความดนัโลหิตสงูและโรคไขมนัอดุตนัใน
เสน้เลือด พฤติกรรมการบริโภค และการใหแ้ละรบัเลือด โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบวดัความสามารถใน
การสรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์จากนัน้ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาวิเคราะหใ์นแต่ละองคป์ระกอบของการ
สรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ ขอ้กลา่วอา้ง หลกัฐานและการใหเ้หตผุล เพ่ือจดักลุม่คาํตอบของนกัเรียน
เป็น 3 กลุ่ม คือ ดี ปานกลางและปรบัปรุง ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถสรา้งคาํอธิบายทาง
วิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัปานกลาง (มากกว่ารอ้ยละ 60) เน่ืองจากสามารถตอบคาํถามและแสดงหลกัฐานได้
ถูกตอ้งแต่ไม่ครบถ้วน รวมถึงแสดงเหตุผลไดถู้กตอ้งบางส่วน นักเรียนบางส่วนมีความสามารถในระดับดี
เน่ืองจากสามารถตอบคาํถาม แสดงหลกัฐานและแสดงเหตผุลไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น ขณะท่ีนกัเรียนส่วนนอ้ย
อยู่ในระดบัปรบัปรุง เน่ืองจากตอบคาํถามไดถ้กูตอ้งแตไ่มค่รบถว้น หรือไมส่ามารถตอบคาํถามได ้แสดงหลกัฐาน
ไดถู้กตอ้งแต่ไม่ครบถว้น รวมถึงไม่สามารถแสดงเหตุผล อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่าองคป์ระกอบของการ
สรา้งคาํอธิบายทางวิทยาศาสตรท่ี์นกัเรียนมกัประสบปัญหาคือการใชห้ลกัฐานและการใหเ้หตผุล  

 

ABSRACT 

The study aims to explore a class of 28 tenth graders’ scientific explanation ability relating 
health science issue including (1) risk of hypertension and dyslipidemia (2) dietary habits and (3) blood 
transfusion. Data were collected from Scientific Explanation Diagnostic Test (SEDT). A content analysis 
was employed for classifying the students’ answers into 3 ability levels: competent, developing, and 
unsatisfied level. The findings reveal that the majority of students are at the developing level (more than 
60%) because student show accurate but incomplete claim evidence and reasoning. Many students 
are at the competent level because student show accurate and complete claim evidence and 
reasoning. Only a few is at the unsatisfied level because student show inaccurate or incomplete claim. 
There is no evidence and/or reasoning to support claim. However, the components of scientific 
explanation in which students faced difficulty were the selection on appropriate evidence and the 
formulation of sound reasoning to support their claim.  

 

 

Key words: scientific explanation, biology 
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การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรคเ์ชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกสข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

A Study of STEM Based Physics Instruction on The Development of Grade 11 Student’s 

Innovative Creativity and Achievement 
 

จีรพรรณ ชวาลสันตต8ิ

1*  เรขา อรญัวงศ์1  กนัตฤ์ทยั คลงัพหล9

2  และ อษุา คงทอง1 

Jerapun Chawalsuntati1*, Rekha Arunwong1, Kanreutai Klangphahol2  and Usa Kongthong1 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนกับ
เกณฑ ์2) ศึกษาพัฒนาการความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวัตกรรมของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอน กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จงัหวดัสระบรุี 33 คน โดยการสุม่แบบ
กลุ่ม ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มจับฉลาก ดว้ยเครื่องมือ 1) แผนการจัดการเรียนรูฟิ้สิกส ์4 แผน มีระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด (�̅�𝑥 =4.8, S.D.= 0.447) 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 20 ขอ้ มีค่า IOC 0.80 -1.00  
ค่าอาํนาจจาํแนก 0.20 -1.00 ค่าความยาก 0.20 - 0.80 และความเช่ือมั่น 0.807 3) แบบวดัความคิดสรา้งสรรค์
เชิงนวตักรรม 4 ชุด มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ (�̅�𝑥 = 4.6, S.D. = 0.547) ใชส้ถิติ one sample t-test วิเคราะห์
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนกบัเกณฑ ์และใช ้one - way repeated measure ANOVA วิเคราะหพ์ฒันาการความคิด
สรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม   
 การวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนสูงกว่าเกณฑ ์2) 

นักเรียนมีพฒันาการความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรมสงูขึน้ตามลาํดบั (F = 36.382, p <.05) มีนัยสาํคญัทาง
สถิติ .05 

 
ABSRACT 

 Research was 1) compare student’s achievement with criteria. 2) studied student’s the 
development of Innovative creativity. The sample was Cluster Random Sampling consisted of a class, 
33 students in Saraburi and studied in 1th semester, 2019. Instruments were 1) 4 lesson plans STEM 
based were suitability at the most level (�̅�𝑥 = 4.8, S.D.= 0.447) 2) achievement test was 20 items, IOC 
0.80-1.00, discrimination 0.20 -1.00, difficulty index 0.20-0.80 and reliability .807 3) 4 Innovative 
creativity tests were suitability at the most level (�̅�𝑥 =4.6, S.D.= 0.547). One sample t - test used compare 
the achievement and one - way repeated measure ANOVA used develop Innovative creativity.  
 The results that: 1) The achievement of student, learned through Physics instruction higher than 
the criteria, significance at .05 2) Student developed their Innovative creativity as well as get higher in 
every new learning process (F= 36.382 ,p < .05), significance at .05 
  
 
 
Key words: Innovative creativity, Physics instruction, STEM 
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การพัฒนาส่ือการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริงแบบมัลตมิีเดยีบนสมารท์โฟน 

 เร่ือง ไดโอด รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งต้น หลักสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑติ 

The Development of Learning Media Using Multimedia Augmented Reality Technology on 

Smartphone on Diodes Subject in Fundamental Electronics Engineering Course, Bachelor of 

Science in Technical Education 

 

บุษราคัม ทองเพชร1* สมพงษ์ แกว้หวงั1  ไชยยะ ธนพฒันศ์ิริ1   กรภทัร เฉลมิวงศ์1  รจนา หนดูาํ1  และวราสริ ีคาํทิพย์1 

Bussarakam Tongpet1, Sompong Kaewwang1,  Chaiya Tanaphatsiri1,  Korrapat Chaleamwong1,   

Rotjana Noodam1  and Warasiree Khamtip1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาสื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบน

สมารท์โฟน เรื่องไดโอด 2) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และ 3) ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รียน กลุม่

ตวัอย่าง เป็นผูเ้รียนชัน้ปีท่ี 1 ท่ีเรียนในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ภาคการศกึษา 1/2562 จาํนวน 

24 คน โดยใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แบบประเมินคณุภาพของสื่อ

การเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ

ของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบวา่ 1) สื่อการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริงมีคณุภาพดา้นเนือ้หาอยู่ในระดบัดีมาก 

(X� = 4.70) และมีคณุภาพดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัดี (X� = 4.16) 2) ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู

กวา่ก่อนเรียน หลงัจากเรียนดว้ยสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และ 3) ผูเ้รียนมีความพึง

พอใจตอ่การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียบนสมารท์โฟน อยู่ในระดบัดี (X� = 4.34) 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to: 1) develop the learning media using multimedia augmented 
reality technology on smartphone concerning Diodes, 2) study the learning achievement of learners, 
and 3) study the satisfaction of learners. The samples were 24 first year students who studied in 
Fundamental Electronics Engineering Course for the first semester of academic year 2019. The 
researchers selected the purposive sampling. The research tools used in this study were: 1) the quality 
evaluation forms of learning media using augmented reality technology, the achievement tests and the 
satisfaction surveys of learners. The research indicated that: 1) the quality of learning media using 
augmented reality technology was at the high level, 2) the achievement of learners after learning was 
higher than the achievement of learners before learning after learning with the media using augmented 
reality technology, and 3) the satisfaction of learners on the instruction using multimedia augmented 
reality technology media on smartphone was at the high level. 
Key words: augmented reality technology, learning media, multimedia, smartphone, diodes subject 
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การสร้างส่ือการสอนชุดเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า รายวิชางานทักษะช่างพืน้ฐาน 2  

สาํหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑติ 

Contruction and Efficiency Evalution of The lnstructionnal  Media for the Topic “Transformer  

Welding Machine” in the Subject of Basic Technician Skill II, Bachelor of Industrial Education   
 

อภริพ แก้วมาก10

1 และ กฤษฎา คงพนู1*  

Apirop Kaewmak1and Kritsada Kongphoon1* 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาการทาํงานของเครือ่งเช่ือมไฟฟา้แบบหมอ้แปลงสาํหรบัการเช่ือม
อารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ ์2) สรา้งส่ือการสอนเรื่องเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลง 3) หาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยสื่อการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงโดยวิธีการอารค์ดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลักซ ์ 
4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยส่ือการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลง โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีนาํมา
ศึกษาในครั้งนี ้เป็นผู้เรียนท่ีเรียนรายวิชาทักษะงานช่างพืน้ฐาน 2 จากการเลือกแบบเจาะจงจาํนวน 30 คน  
ในภาคเรียนท่ี 2/2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของส่ือการสอนโดยผู้เช่ียวชาญ 
แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพงึพอใจสาํหรบัผูเ้รยีน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของส่ือการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบหม้อแปลง  
โดยภาพรวมมีคณุภาพดา้นเนือ้หาและดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัดีมาก 2) สื่อการสอนเครือ่งเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลง 
มีประสิทธิภาพ 85.22/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท่ี์ตัง้ไวคื้อ 80/80 3) ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยสื่อการสอนเครื่องเช่ือมไฟฟ้า
แบบหมอ้แปลงมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 4) ผูเ้รยีนมีความพงึพอใจ
ตอ่การเรยีนการสอนดว้ยสื่อการสอนเครือ่งเช่ือมไฟฟา้แบบหมอ้แปลงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (x̄  = 4.63) 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) To study of the operation of transformer welding 
machine for shielded metal arc welding, 2) To make a teaching media for topic of transformer welding 
machine, 3) To find out the learning achievement of the students learning by using the teaching media 
of the transformer welding machine by the method of shielded metal arc welding. and 4) To study the 
satisfaction of the students who study by using the teaching media of the transformer welding machine. 
The samples in this study were specific 30 learners who studied the subject ‘Basic technical skills II’ in 
the semester 2/2561. Tools used in the research were: the quality evaluation form of teaching media by 
experts, test, and satisfaction questionnaire. 
 The results of the research revealed that : 1) The results of the evaluation of the teaching media 
quality of the transformer welding machine, in general, have a very good quality of both content and 
technical quality, 2) The teaching media of transformers welding machine had efficiency of 85.22/82.44 
which is higher than the set criteria 80/80, 3) Students who studied with the teaching media of the transformer 
welding machine have higher learning achievement with statistically significant at the level of 0.05, and  
4) The students were satisfied with the teaching and learning by the teaching media of the transformer 
welding machine as an overall in the highest level (x̄ = 4.63) 
Key words: teaching media 
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การใช้สื่อสังคมออนไลนส์าํหรับการทาํธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นเยาว ์ 

Social Media Usage for Conducting the Business of Young Entrepreneurs 
 

สุธีรา  เดชนครินทร์1* 

Suteera  Detnakarin1* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์จาํแนกตาม เพศ เจเนอเรชั่น สาขาท่ีศกึษา ระดบัการศกึษา รายได ้ประสบการณใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจออนไลน ์และประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการทาํธุรกิจ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการท่ีมี

อายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี จาํนวน 238 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ การแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คา่สถิติเปรียบเทียบตวัอย่างสองกลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลของการวิจยั

คน้พบว่า 1) การใชส้ื่อสังคมออนไลนส์าํหรับการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการรุ่นเยาวอ์ยู่ในระดับมาก และ 2) 

ผูป้ระกอบการรุ่นเยาวท่ี์มีรายได ้ประสบการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ และประสบการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์นการ

ทาํธุรกิจตา่งกนัมีการใชส้ื่อสงัคมออนไลนส์าํหรบัการทาํธุรกิจแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate and compare the social media usage for conducting the young 

entrepreneurs business, classified by gender, generation, program, educational level, income, selling 

online experience, and social media usage experience in the business. The samples of this study were 

238 entrepreneurs who had the age between 18 and 25 years selected by convenience sampling. The 

questionnaires were used as the research tool. Statistics used in data analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, and one-way ANOVA. The results 

found that 1) the social media usage for conducting the young entrepreneurs business was a high level 

and 2) young entrepreneurs who had different income, selling online experience, and social media 

usage experience in the business were different in the social media usage for conducting the business 

at a significance level of 0.05. 

 

 

 
 

 

 

Key words: young entrepreneur, social media usage 
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ความท้าทาย และทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

Challenges and Skills in Small and Medium Enterprises in Industry 4.0 
 

สุขมงคล เลิศภริมยสุ์ข1* พิทวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ์1 และ ยรุพร ศทุธรตัน์1 

Sukmongkol Lertpiromsuk1*, Pittawat Ueasangkomsate1 and Yuraporn Sudharatana1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความทา้ทายและทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามส่วนมากจาก ผูป้ระกอบการ ซึ่งเป็นตวัแทน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จาํนวน 87 ราย พบว่า SMEs ใหค้วามสาํคญัอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางดิจิทัล แต่ยังมีการนาํเทคโนโลยี 4.0 ไปปรบัใชใ้นแผนกลยุทธค์่อนขา้งนอ้ย ในดา้นทักษะพบว่า ทักษะท่ี 

SMEs ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสดุ คือ ความรบัผิดชอบ ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ความสามารถในการทาํงานเป็น

กลุ่ม ภาวะผูน้าํ และ ความฉลาดทางอารมณ ์ตามลาํดบั  แต่ทกัษะท่ีเกิดช่องว่างของทกัษะมากท่ีสดุ คือ ภาวะ

ผูน้าํ การตดัสินใจท่ีรวดเรว็และมุ่งเนน้การแกปั้ญหา การบูรณาการองคค์วามรูจ้ากหลายๆสาขาวิชา การทาํงาน

เชิงรุก และการสื่อสารแบบอินโฟกราฟิก ตามลาํดบั ผลการศกึษานาํไปสู่การปรบัตวั และการจดัการทรพัยากร

มนษุยข์อง SMEs และเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสตูรในสถาบนัการศกึษาสาํหรบัแรงงานใหมท่ี่เตรียมเขา้สู่

ตลาดใหมี้คณุสมติัตรงกบัสิ่งท่ีตลาดตอ้งการ ในยคุอตุสาหกรรม 4.0  

 

ABSTRACT 

 This research aims to study on challenges and skills in the industry 4.0 in small and medium 

enterprises (SMEs)  by collecting 87 questionnaires mostly are entrepreneurs who representing small 

and medium enterprises.  This study found that the digital transformation is important but narrowly 

applied in their company’s strategy. In terms of skills, it found that the most important skills for SMEs 

are responsibility, interpersonal relations, ability to work as a group, leadership and emotional 

intelligence respectively. However, the skills that most gaps are leadership, fast and focused decision 

making to solve problem, interdisciplinary, proactive and infographic communication respectively. This 

result leads to adaptation and human resource management of SMEs, and also be the way to improve 

the curriculum in educational institution for supply new workers to have the right qualifications that the 

market needs in the industry 4.0. 

 

 

 
Key words:  skills 4.0, industry 4.0, SMEs 4.0 
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ความไว้วางใจทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้ E-HRM ของบริษัทเอกชนในประเทศไทย 

An Effect of Trust on the Acceptance of E-HRM of Private Companies in Thailand 

 

เตชวัน เจริญภณัฑารักษ์1* และ ยรุพร ศทุธรตัน์1 

Taychawan Charoenbhantarak1* and Yuraporn Sudharatana1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาถงึความไวว้างใจท่ีสง่ผลตอ่การยอมรบัการใช ้E-HRM เก็บขอ้มลูดว้ย

แบบสอบถามจาก ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษัทเอกชนในประเทศไทย จาํนวน 30 บริษัท โดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน คือ การวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่าความไว้วางใจส่งผลต่อการยอมรับ E-HRM ในด้าน  

E-Employee Profile and E-Leave, E-Learning and E-Training และ E-Performance Management system 

ผ่านการรับรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ส่วนในดา้น E-Recruitment and E-Selection และ E-Compensation 

พบวา่ความไวว้างใจไมส่ง่ผลตอ่การยอมรบั ผลการวิจยันาํไปสูก่ารสรา้งความไวว้างใจในการใชง้าน E-HRM ของ

แผนกการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์ละเป็นแนวทางในการอบรมและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานใน

การใชง้าน E-HRM โดยการสรา้งความไวว้างใจผ่านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านเพ่ือใหเ้กิดการยอมรบั E-

HRM 

 

ABSTRACT 

 This research aims to study on the effect of trust on the acceptance of E-HRM by collecting 30 

questionnaires from human resources of a private company in Thailand. The data was analyzed by 

descriptive statistics including mean percentage and standard deviation. Furthermore, the inferential 

statistics which applied multiple regressions was used to test the hypotheses. This study found that 

trust effects on the acceptance of E-HRM in terms of E-Employee Profile and E-Leave, E-Learning and 

E-Training and E-Performance Management system through the perceived ease of use as the mediator. 

In terms of E-Recruitment and E-Selection and E-Compensation trust does not effect on the 

acceptance. The results lead to the adaptation of trust in the E-HRM of the human resource 

management and as a way to train and develop the competency of employees in using the E-HRM by 

creating trust through the Perceived Ease of Use as the mediator to achieve on the Acceptance of E-

HRM 

 

Key words:  trust, acceptance, E-HRM 
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การทาํงานเป็นทมีและพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององคก์ารทีม่ีต่อประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิานของพนักงานระดับปฏิบัตกิารโรงกล่ันนํา้มันในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

Team Working and Organizational Citizenship Behavior on Performance Efficiency  

of Operational Level Worker of Oil Refineries in Leamchabang Industrial Estate 
 

ทิพยโ์กศล หร่ิงกระโทก1* และ ฐิติมา ไชยะกลุ1 

Thipgoson Ringkrathok1* and Thitima Chaiyakul 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับการทาํงานเป็นทีม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการทาํงานเป็นทีมและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ พนักงานระดบั

ปฏิบติัการโรงกลั่นนํา้มนั ในนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง จาํนวน 362 คน โดยใชแ้บบสอบถามวิเคราะหข์อ้มูล

โดยใชค้า่สถิติรอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณู ผลการวิจยัพบวา่ 

1) ระดับการทาํงานเป็นทีม ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 2) การทาํงานเป็นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to assess the level of team working, organizational citizenship 

behavior and performance efficiency. To study the influence of team working and organizational 

citizenship behavior on performance efficiency. Data were collected from 362 samples of operational 

level worker of Oil Refineries in Leamchabang Industrial Estate. The statistics used included 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results revealed that 1) 

team working, organizational citizenship behavior and performance efficiency at the high level. 2) team 

working influenced on performance efficiency with a statistical significance level at 0.05. 3) 

organizational citizenship behavior influenced on performance efficiency with a statistical significance 

level at 0.05.  

 

 

 

Key words: team working, organizational citizenship behavior, performance efficiency 
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การประยุกตใ์ช้สมการเส้นตรงภายใตเ้งือ่นไขการขนส่งเพือ่จัดเส้นทาง 

และตารางเวลาการเดนิรถทีเ่หมาะสมในการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว  

กรณีศึกษา: บริษัท ซีทไีอ ดสีตริบิวช่ัน จาํกัด 

Application of Linear Equation for Transportation with Conditions for Appropriate Routes  

and Schedules for Transporting Goods to Laos 

Case Study: CTI Distribution Co., LTD. 

 

กฤษณา ยนิดีขนัธ¹์٭ และ ปรญิ วีระพงษ์¹ 

Kritsana Yindeekhan¹٭ and Prin Weerapong¹ 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการจดัเสน้ทางและตารางเวลาการขนสง่สินคา้ไปประเทศลาว โดยการ

จดัเสน้ทางการขนสง่สินคา้และคาํนงึถงึ กรอบเวลา(Time Window) ซึง่กรอบเวลานีคิ้ดจากการทาํงานเฉลี่ยในแต่

ละกิจกรรมของพนกังานขบัรถ ซึ่งศกึษาจากการขนสง่ ระยะทาง รวมไปถึงในเรื่องของขอ้จาํกดัในการเดินทางไป

ถึงหนา้ด่านพรมแดนหนองคาย อีกทัง้ยงัคาํนึงถึงกฎหมายในเรื่องของความเร็ว และจุดพกัรถบรรทุก แลว้นาํมา

จดัตารางเวลาการว่ิงรถ และเสน้ทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งสินคา้แต่ละครัง้ โดยใชแ้นวคิด Shortest Path โดย

การสรา้งสมการภายใตข้อ้จาํกดัตา่ง ๆ ผลการศกึษาพบว่าเสน้ทางท่ีมีความเหมาะสม ดา้นค่าใชจ้่ายและกรอบ

ระยะเวลา คือ  เสน้ท่ีผ่านฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี-นครราชสีมา-โดยปลายทางอยู่ท่ีด่านพรมแดนหนองคาย ส่วน

ด่านสะหวนันะเขตเสน้ท่ีมีตน้ทนุตํ่าท่ีสดุคือ  เสน้ท่ีผ่านสระแกว้-บรุีรมัย-์ยโสธร  คือ 5261.62  บาท และ 4863.9 

บาท ตามลาํดบั เน่ืองจากใชต้น้ทุนในการขนส่งท่ีต ํ่าและสอดคลอ้งกับระยะเวลา อีกทัง้ยังสามารถนาํไปเป็น

ขอ้เสนอแนะใหก้บัพนกังานจดัรถใชใ้นการบริหารค่าใชจ้่ายใหก้บับริษัทใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

ABSTRACT 

This paper purpose to travel planning and transportation schedules to Laos by specifying 

transportation routes (time window) in order to determine the duration of the research report. From 

transportation distance including the restriction of traveling to the front of the Nong Khai border 

checkpoint. While also considering the law of speed and truck rest area. Then bring to schedule the 

car rush and the appropriate route for each product transportation by using the Shortest Path concept 

by creating equations under various limitations. The result of the study found that the route is suitable 

cost and time window. The route that passes Chachoengsao - Prachin Buri - Nakhon Ratchasima - The 

destination is at Nong Khai border checkpoint. As for the Savannakhet checkpoint, the line with the 

lowest cost is The line passing Sa Kaeo-Buriram-Yasothon is 5261.62 baht and 4863.9 baht 

respectively. It can also be used as a suggestion for staff to use the truck to manage expenses for the 

company to be able to meet customer needs appropriate. 

 

Key words: time window, Mimamori, Shortest Path 
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การเสนอแนวทางการแจ้งเตอืนก่อนทีจ่ะซ่อมบาํรุง กรณีศึกษา: บริษัท ABC จาํกัด 

Proposal of Notification before Maintenance Case Study: ABC Company Limited 
 

สุพัฒตรา  บัวจนัทร์1* และ ชลุกีร  ชโูชติถาวร1 

Supattra Buachan1*
 and Chuleekorn Chuchottaworn1 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจยัฉบบันีเ้ป็นการเสนอแนวทางการแจง้เตือนก่อนท่ีจะเขา้ซอ่มบาํรุง กรณีศกึษา : บริษัท ABC

จาํกัด จากปัญหาท่ีพบคือ พนักงานขับรถลืมเลขไมลท่ี์จะเขา้ศูนยซ์่อมในรอบถดัไปและ เน่ืองจากไม่มีการแจง้

เตือนระยะท่ีจะเขา้ศนูยล์ว่งหนา้ซึง่การเขา้ศนูยซ์อ่มไมต่รงระยะอาจสง่ผลกระทบตอ่อายกุารใชง้านต่อเครื่องยนต ์

โดยบทความวิจยันีผู้วิ้จยัไดท้าํการวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาโดยใช ้Fishbone Diagrams และทฤษฎีหลกัการ

วางแผนการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั  (Preventive maintenance) เพ่ือประยุกตใ์ชแ้นวคิด Microsoft office Excel 

Version 2016  ในการสรา้งไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เสน้ทางไทย – กัมพูชา (ด่านปอยเปต - 

พนมเปญ) ของรถหัวลากในแต่ละทะเบียน ผลการศึกษา จากการสรา้งไฟลก์ารแจง้เตือนการเข้าเช็คระยะ

ล่วงหนา้เสน้ทางไทย - กัมพูชา(ด่านปอยเปต - พนมเปญ) พบว่าสามารถนาํไฟลก์ารแจง้เตือนเขา้เช็คระยะไป

ใชไ้ดจ้ริงการทดลองใชแ้ละการประเมินผลความพึงพอใจกบัพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในแผนก จาํนวน 7 คน 

พนักงานมีความพึงพอใจต่อไฟลก์ารแจง้เตือนการเขา้เช็คระยะล่วงหนา้เสน้ทางไทย- กัมพูชา(ด่านปอยเปต - 

พนมเปญ) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( 𝐱𝐱� = 4.34) 

 

ABSTRACT 

 This paper presents a warning approach before maintenance.  Case Study:  ABC Company 

Limited from the problems found are The driver forgot the number of miles to go to the repair center in 

the next round and As there is no notification of the period before going into the center, which is not in 

the period of the repair center may affect the service life of the engine In this paper, the researcher 

analyzed the cause of the problem using Fishbone Diagrams and the preventive maintenance theory 

to apply the Microsoft office Excel Version 2016 concept to create advance check notification files. The 

Thai-Cambodian route (Poipet -  Phnom Penh checkpoint)  of the tractor in each registration.  Results 

from the creation of advance check notification file Thai-Cambodian (Poipet - Phnom Penh) checkpoint 

found that the alert file can be used for real term checks, trials and satisfaction assessments with 7 staff 

involved in the department.  Satisfied with the advance check notification file for the Thai-Cambodian 

route (Poipet - Phnom Penh border) at the highest level ( x̅ = 4.34) . 

 

Key words: 7 QC Tools, fishbone diagrams, preventive maintenance, microsoft office (excel) 
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ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความสามารถในการทาํกาํไร ทรัพยส์ินไม่มีตัวตน 

และมูลค่าหลักทรัพย ์กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

  Business Performance Profitability Intangible Assets and Stock Value:  

Case Study of Agriculture and Argo-Food Industry 

 

ธนโชติ บญุวรโชติ1 และ สุภทัรา ทัศนกจิ1* 

Tanachote Boonvorachote1 and Suphatra Thasanakit1* 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ความสามารถในการทาํกาํไร

ทรพัยส์ินไมมี่ตวัตนกบัมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารโดยใชวิ้ธีวดั

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจดว้ยมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตรแ์ละความสามารถในการทาํกาํไร โดยใชข้อ้มลู

จากงบการเงินของบริษัทธุรกิจกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ระหวา่งปี 2559 ถงึปี 2561 จาํนวน 40 บริษัท 

โดยแบ่งกลุ่มบริษัทเป็นกลุ่มท่ีมีผลประกอบการดีและผลประกอบการผันผวน ผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่า

มลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐศาสตร ์และความสามารถในการทาํกาํไรมีความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนั และทัง้คูล่ว้น

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ราคาหลกัทรพัยส์ามารถอธิบายไดด้ว้ยความสามารถในการทาํ

กาํไรไดดี้กว่ามลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรเ์ล็กนอ้ย โดยภาพรวมแลว้ ดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ธุรกิจกลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารสามารถช่วยเพ่ิมมลูค่าหลกัทรพัย ์แต่การลงทุนในทรพัยส์ินไม่มีตวัตน

ของธุรกิจกลุม่เกษตรและอตุสาหกรรมอาหารยงัไมช่่วยในการเพ่ิมมลูคา่ใหห้ลกัทรพัย ์

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to study the relationship between business performance, 

profitability, intangible assets and stock value of agriculture and Argo-food Industry listed companies. 

Financial data include 40 companies during 2016 to 2018. The method used for analyzing data are 

economic value-added and Profitability. The sample is divided to good and volatile performance 

groups. The research shows that there are positive relation between economic value-added and 

profitability. The study found that profitability can explain stock value better than economic value-added 

does slightly. Both economic value-added and profitability can explain stock value. However, intangible 

assets had no relationship with stock value. 

 

 

 

Key words: intangible assets, stock value, business performance, profitability 
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การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ 

Investment Diversification of Retirement Mutual Funds (RMFs) 
 

ธนพร แซ่ลู่1* และ ธนโชติ บญุวรโชติ1 

Thanaporn Saelu1* and Tanachote Boonvorachote1 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง

ชีพ (Retirement Mutual Fund) เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถงึความเหมาะสมในการเลือกลงทนุของนกัลงทนุ โดยไดท้าํการ

รวบรวมขอ้มลูกองทนุท่ีมีการลงทนุในหุน้ จาํนวน 35 กองทนุ ท่ีมีอายกุองทนุอย่างนอ้ย 5 ปี (มกราคม พ.ศ. 2557 

ถงึ ธนัวาคม พ.ศ. 2561) นาํขอ้มลูมาวิเคราะหห์าความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) และคา่การเบ่ียงเบน

จากดชันีอา้งอิง (Tracking Error) พบว่าค่าเฉลี่ยของการเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิง รอ้ยละ 1.4 – 1.5 ถือว่าเป็น

ค่าท่ีต ํ่า ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 66 และพบว่าการเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิงจะลดลงเม่ือความ

เสี่ยงท่ีเป็นระบบเพ่ิมขึน้ ผลตอบแทนของกองทุนเพ่ิมขึน้ ขนาดของกองทุนใหญ่ขึน้ และปริมาณการซือ้ขาย

หมุนเวียนหลกัทรพัยข์องกองทุนรวมเพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้การเพ่ิมค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุนรวมไม่มีผลในการลด

การเบ่ียงเบนจากดชันีอา้งอิง โดยภาพรวมแลว้ ถือไดว้่ากองทุน RMFs มีการกระจายความเสี่ยงท่ีดี สามารถ

เลียนแบบการลงทนุไดใ้กลเ้คียงดชันีอา้งอิง เป็นประโยชนต์อ่ความมั่นคงของนกัลงทนุในระยะยาว 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the diversification of investment in Retirement Mutual Funds 

(RMFs) by collecting 35 funds established at least 5 years (January 2014 – December 2019). The data 

were analyzed for systematic risk and Tracking error. The study found that tracking errors have negative 

relations with fund systematic risk, fund return, fund size, and fund turnover. No evidence found that 

fund managing expense can reduce tracking error.  Overall, the RMFs has good risk diversification. It 

can be imitated closely the SET index that benefit investors in long run. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: RMFs, investment, systematic risk, tracking error 
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การออกแบบเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่งตู้แช่เยน็:  

กรณีศึกษาบริษัท ธัญญทิพย ์เอ็กซเ์พลส จาํกัด 

Design to Increase the Efficiency of the Refrigerator Transport Route Arrangement:  

The Case Study of Thanyathip Express Co., LTD. 

 

รัตนาพร บุญครอบ1 และ ชลุกีร ชโูชติถาวร1* 

Rattanaporn Boonkrob1 and Chuleekorn Chuchottaworn1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการจดัเสน้ทางการเดินรถขนสง่ตูแ้ช่เย็นใหก้บับรษัิท Bevpro Asia ซึง่เป็นลกูคา้ของบริษัท 

ธัญญทิพย์ เอ็กซเ์พลส จาํกัด วัตถุประสงค ์เพ่ือวางแผนการจัดเสน้ทางการขนส่งตูแ้ช่เย็นใหก้ับลูกคา้ใหมี้

ระยะทางรวมสัน้ท่ีสดุ และเพ่ือเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนการขนส่งใหก้บับริษัทบริษัท ธัญญทิพย ์เอก็ซเ์พลส 

จาํกัด ผูวิ้จัยจึงไดป้ระยุกตใ์ชโ้ปรแกรมเชิงเสน้ในการวางแผนเพ่ือหาเสน้ทางการขนส่งท่ีสัน้ท่ีสุด โดยจากการ

ขนส่งของพนักงานขับรถ 3 โซน ผลจากการการหาระยะทางท่ีสัน้ท่ีสดุ จากพนักงานขับรถโซนท่ี 1 มีระยะทาง

ก่อนจดัเสน้ทางใหม่อยู่ท่ี 202 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเท่ากบั 149 กิโลเมตร พนักงานขับรถโซนท่ี 2 มีระยะทาง

ก่อนจัดเสน้ทางใหม่อยู่ท่ี 242 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเท่ากบั 218 กิโลเมตร พนักงานขับรถโซนท่ี 3 มีระยะทาง

ก่อนจัดเสน้ทางใหม่อยู่ท่ี 224 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเท่ากบั 202 กิโลเมตร ระยะทางรวมก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 

668 กิโลเมตร หลงัปรบัปรุงเสน้ทางเท่ากบั 569 กิโลเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 14.82 ทาํใหส้ามารถจดัส่งตูแ้ช่เย็นได้

เรว็ขึน้และลดเวลาในการขนสง่ 

 

ABSTRACT 

This research is to arrange the refrigerated transport routes for Bevpro Asia, a customer of 

Thanyathip Express Co., Ltd., aiming to plan the shortest distance for the chiller transportation routes 

for customers. And as a way to reduce transportation costs for Thanyathip Express Company Limited, 

the researcher applied a linear program to plan the shortest transportation route. By the transportation 

of 3 drivers, the result of finding the shortest distance From the 1st driver, the distance before re-

arranging is 202 kilometers after the renovation is 149 kilometers. The second driver has the distance 

before re-arranging at 242 kilometers. After the renovation is equal to 218 kilometers. The driver of 3 

The distance before re-arranging is 224 kilometers after the improvement is 202 kilometers. The total 

distance before renovating is 668 kilometers after the improvement of the route. Equivalent to 569 km 

per cent to 14.82 shipped refrigerated making faster and reduce time in transit. 

 

Key words: vehicle routing problem, linear programming, traveling salesman problem 
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                        การศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานขับรถขนส่ง   

                         กรณีศกึษา: บริษัท วิศวกิจ พัฒนา จาํกัด    

           Study of the Quality of Working Life of Transport Drivers:                            

Case Study of Visavakitpatana Co., Ltd 

 

จิราภรณ ์ไชยวิเศษสกุล1 และ วิญ� ูปรอยกระโทก1*                                                                                    

Jiraporn Chaiwisetsakul1 and  Winyu Proykratok1* 

 
                                              บทคัดย่อ      

 ในการศกึษาวิจัยครัง้นีผู้วิ้จัยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ 

ระดบัการศกึษา ท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตการทาํงาน 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นการทาํงานไดแ้ก่ รายได ้และประสบ

การณ์ดา้นการขับรถขนส่งท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานชับรถ 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางให้

ผูบ้ริหารในการปรบัปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยสุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานขับรถขนส่งประจาํบริษัท สาขา

ปทมุธานี จาํนวน 20 คน งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาถงึคณุภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานขบัรถขนสง่ โดยการ

นาํเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ประกอบดว้ย คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพ่ือใชใ้นการศกึษาถงึคณุภาพชีวิตการทาํงานในทัง้หมด 4 ดา้นเพ่ือหาแนวทางในการเสนอการพฒันา 

ไดผ้ลการศกึษาวา่ คณุภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถขนสง่โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั 2.81 

 

     ABSTRACT 

In this research study, the research objectives are 1. To study demographic factors such as 

age, educational level That affect the quality of working life. 2. To study the work factors, such as income 

and experience in the transportation of vehicles that affect the quality of working life of the employees 

and 3. To suggest guidelines for those Management to improve the quality of work life The samples 

were selected to be 20 transportation drivers at Pathum Thani branch companies. This research was 

to study the quality of working life of transport drivers. By using the research instruments, the 

questionnaire with statistical analysis consists of the mean and standard deviation. In order to study 

the quality of working life in all 4 areas in order to find ways to propose the development The results of 

the study are The quality of working life of the transport drivers as a whole At a medium level of 2.81.

  
 
Key words: quality of life, transport drivers, average 
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บุหร่ีไฟฟ้ากับสมมตฐิานเกทสเ์วย:์ กรณีศึกษาประเทศไทย 

E-Cigarette and the Gateway Hypothesis: Thailand Case Study 
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บทคัดย่อ 

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเหตุนาํไปสู่การเกิดขึน้จริงของสมมติฐานเกตเวย์ในเยาวชนหรือไม่ จึงทาํกานศึกษา

พฤติกรรมของเยาวชนในการใชบุ้หรี่ไฟฟ้าและความสมัพันธอ์ย่างเป็นเหตุเป็นผล (Causality) ของสมมติฐาน 

Gateway เครื่องมือแบบสอบถามและวิเคราะหต์วัประกอบหลกั (PCA) เพ่ือจดัอนัดบัความมีอิทธิพลของตวัแปร

ท่ีมีต่อสมมติฐาน Gateway ใชวิ้ธีสาํรวจออนไลนไ์ด ้153 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบันเลิกสูบ

บหุรี่แลว้และหนัมาใชบุ้หรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวมากท่ีสดุ เคยทดลองสิ่งเสพติดอ่ืนท่ีถูกกฎหมายมาก่อน คา่ใชจ้่ายต่อ

เดือนเพ่ือสบูบหุรี่กบัเพ่ือใชบ้หุรี่ไฟฟ้าไมไ่ดเ้พ่ิมขึน้ ไมเ่ห็นดว้ยว่าเรื่องบหุรี่ไฟฟ้าสามารถนาํไปสูก่ารใชส้ิ่งเสพติดท่ี

ออกฤทธ์ิแรงขึน้ ผลจากการวิเคราะหต์วัประกอบหลกั บุหรี่ไฟฟ้านาํไปสูส่มมติฐานเกทสเ์วยจ์ริง แตร่ะดบัความมี

อิทธิพลดงักล่าวกลบัมีค่าตํ่าท่ีสุดในบรรดาตวัประกอบทัง้ 10 ตวั โดยครอบครวัและกลุ่มเพ่ือนมีผลต่อการเกิด

สมมติฐานเกทสเ์วย ์ดงันัน้การกาํหนดใหบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ใช่วิธีป้องกนัเยาวชนหนัเหไปสู่สิ่งเสพ

ติดอ่ืนท่ีออกฤทธ์ิแรงขึน้ 

 

ABSTRACT 

 Whether the e-cig would probably lead youth to the Gateway hypothesis or not ? Studying 

adolescent’ s behavior on the e-cig and conventional cigarette and the causality of the gateway 

hypothesis among the adolescent are conducted with the questionnaire and the Principal Component 

Analysis (PCA) method to rank factors caused the gateway hypothesis. Online survey is conducted 

Totally 153 cases which mostly categorized as person who quitted cigarette but still have vaped the 

only e-cig. They have ever been taken legal drugs before starting the e-cig. No changes in monthly 

expenditure of cigarette and the e-cig consumptions. The e-cig does not lead to stronger drugs. The 

PCA reveals that the e-cig probably causes the gateway hypothesis but with the minimum degree 

among all of 10  factors.  The family and friend are the two main factors causing the gateway 

hypothesis mostly.  Banning the e-cig might not be appropriated way to protect  adolescent to 

stronger drugs. 

 

Key word: gateway hypothesis, e-cigarette, Thailand 
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การวิเคราะหศั์กยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย 

Gem and Jewelry Competitive Potential Analysis and Development Approach of Thailand 

 

รสดา เวษฎาพนัธุ์1*  

Rosada Vesdapunt1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์2 ประการ คือ 1) วิเคราะหศ์กัยภาพการแข่งขนัอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั

ของประเทศไทย และ 2) วางแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์

ปัจจัย 4 ดา้นท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศกัยภาพการแข่งขันอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) ดา้นปัจจัย

การผลิต มีการจา้งงานเพ่ิมขึน้และแรงงานมีความชาํนาญดา้นการเจียระไนเพชรและพลอย แต่การเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนทาํไดย้าก ดชันีผลิตภาพแรงงานลดลง ขาดแคลนบุคลากรดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ ์และวตัถุดิบส่วน

ใหญ่นาํเขา้จากต่างประเทศ 2) ดา้นอุปสงค ์มียอดขายเพ่ิมสูงขึน้ แต่ดุลการคา้อัญมณีและเครื่องประดับขาดดุล           

3) ดา้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน มีการไดร้บัสนับสนุนจากการรวมกลุ่มธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดับ

เพ่ิมขึน้ แต่ความเช่ือมโยงกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจนอ้ย และ 4) ดา้นกลยุทธ์ โครงสรา้ง และสภาพการ

แข่งขนั มีจาํนวนสถานประกอบการเพ่ิมขึน้ แตผู่ป้ระกอบการยงัตอ้งพฒันาสินคา้ท่ีใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละการสรา้ง

ตราสินคา้ ทัง้นีป้ระเทศไทยเสียเปรียบเชิงแข่งขนัแก่ประเทศอินเดียมากท่ีสดุ รอ้ยละ 6.92  นอกจากนีก้ารวางแนวทางการ

พฒันาอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั มี 5 ยทุธศาสตร ์8 แผนงาน และ 12 โครงการ 
 

ABSTRACT 
This research had two objectives 1)  to analyze the competitive potential of Thai gem and 

jewelry industry 2) to establish guidelines for the development way of Thai gem and jewelry industry. 
The result of four factors analysis contributing to Thai gem and jewelry competitive potential 
development were as follows: 1) input side was to increase the employment and workers had the 
expertise in grinding diamond and gemstone but the access to the financial source was difficult, labor 
productivity index decreased, lack of product design personnel and most of the raw materials were 
imported from abroad, 2) demand side was the growth of  sales but  the gem and jewelry trade 
balance had a deficit, 3) the related and supporting industries were the supporting from the increase 
of the gem and jewelry enterprise integration but the linkage to other  branches of production in the 
economy was  low and 4) strategy, structure and competitive condition were the number of 
enterprises increased but entrepreneurs also needed to develop products that used creativity and 
branding. Moreover, Thailand was the most competitive disadvantage to India equaled to 6.92 %. In 
addition, the development way of gem and jewelry industry had 5 strategies 8 plans and 12 projects.  
Key words: gem and jewelry, competitive potential  
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ผลของมาตรการช้อปช่วยชาต ิ2561: การวิเคราะหปั์จจัยการผลิตและผลผลิต 

The Effects of Year–End Shopping Personal Income Tax Allowance for the 2018 Tax Year:  

An Input–Output Analysis 

 

อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ1* 

Arunee Punyasavatsut1* 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้ศึกษาผลกระทบของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ซึ่งกาํหนดให้ผู ้เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาสามารถนาํค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ยางลอ้รถ สินคา้โอทอป และหนังสือ มาหักค่า

ลดหย่อนไดต้ามจริง แตไ่ม่เกิน 15,000 บาท โดยนาํตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยขนาด 180 

สาขาการผลิต มาใชใ้นการวิเคราะหว์า่เม่ืออปุสงคข์ัน้สดุทา้ยของสินคา้ทัง้สามประเภทเพ่ิมขึน้จากมาตรการชอ้ป

ช่วยชาติแลว้ จะทาํใหผ้ลผลิต มูลค่าเพ่ิม และการนาํเขา้ของสินคา้ในสาขาการผลิตต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไร ผลการศกึษาพบว่า นโยบายชอ้ปช่วยชาติส่งผลใหมี้การขยายตวัของผลผลิตมากขึน้ ทัง้สาขาการผลิตท่ี

ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงและสาขาการผลิตท่ีเป็นปัจจยัการผลิตดว้ย โดยสาขาการผลิตยางลอ้รถและปัจจัยการ

ผลิตท่ีเก่ียวขอ้งมีการขยายตวัของผลผลิตมากท่ีสุด ในส่วนของการขยายตวัของมลูค่าเพ่ิม พบว่าสาขาการผลิต

คา้สง่และคา้ปลีกมีการเพ่ิมขึน้ของมลูคา่เพ่ิมอย่างชดัเจน สว่นผลกระทบท่ีมีต่อการนาํเขา้นัน้ พบวา่นโยบายชอ้ป

ช่วยชาติมีผลทาํใหมี้การนาํเขา้สินคา้จากตา่งประเทศเขา้มาเป็นปัจจยัการผลิตเพ่ิมขึน้ 

 

ABSTRACT 

This research studies the effects of the shopping personal income tax allowance for the 2018 

tax year. The program let the purchases of three types of goods be exempted from the personal 

income tax but not exceeding 15,000 baht in total. The three types of goods are tyres, OTOP goods, 

and books. The Thailand Input–Output Table, which includes 180 sectors of production, is used to 

measure the effects of the increases in final demand on total outputs, value added, and imports. The 

results show that the program can stimulate not only the purchases of the three types of products 

directly, but also the purchases of their inputs indirectly. The outputs of Tyres and Tubes Sector and 

its production–related sectors increase most. In case of the effects on value added, it is found that the 

value added of Wholesale Trade Sector and Retail Trade Sector increases significantly. The results 

show that the tax allowance program makes the volumes of imported inputs increase.  

 

 

Key words: year–end shopping personal income tax allowance, input–output analysis  
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ระบบการศึกษาไทยกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

Thai Educational System and Economic Impacts 

 

ศักดิ์สทิธ์ิ บุศยพลากร1* และ ธนา สมพรเสรมิ1 

Saksit Budsayaplakorn1* and Thana Sompornserm1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมุ้ง่เนน้ในการวิเคราะหร์ะบบการศกึษาไทยกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจระหวา่งปี ค.ศ. 1990-

2018 โดยใชวิ้ธี Bivariate Granger Causality Test และ ประมาณคา่ขนาดความสมัพนัธเ์ชิงโครงสรา้งของตวั

แปรดว้ยวิธีสมการถดถอยแบบสองขัน้ตอน (Two stage least squares method: 2SLS) ผลการศกึษาบ่งชีว้า่ ตวั

แปรดา้นการศกึษาท่ีเลือกใชใ้นงานวิจยันี ้ ไมมี่ผลกระทบทางตรงอย่างมีนยัสาํคญัตอ่อตัราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และอตัราการเจรญิเติบโตของรายไดต้อ่หวัของประชากร อย่างไรก็ตามสดัสว่นระหวา่งนกัเรียนตอ่ครู 

ระดบัการพฒันาทนุมนษุย ์ และจาํนวนปีของการศกึษาเฉลี่ย สง่ผลกระทบตอ่อตัราการวา่งงานในประเทศ ทาํให้

เกิดขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายวา่ ประเทศไทยควรใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดแูลสดัสว่นระหวา่งครูและ

นกัเรียนมากท่ีสดุ และการพฒันาทนุมนษุยใ์นภาพรวม เชน่ การครอบคลมุถงึมิติดา้นสขุภาวะ ก็เป็นปัจจยัสาํคญั

ตอ่การจา้งงานในประเทศ นอกจากนีจ้าํนวนปีของการศกึษาเฉลี่ยท่ีสงูขึน้จะช่วยลดปัญหาการจา้งงานลงไดใ้น

ระยะยาวเน่ืองจากจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะ 
 

ABSTRACT 

This research aims to analyze Thai educational system and economic impacts during 1990-

2018. Bivariate Granger Causality Test and Two Stage Least Squares Method (2SLS) are used to 

analyze causal relation among variables, then the structural equation are estimated. The evidence 

indicated that all of our educational variables used in this research are not significantly affect both 

GDP growth and GDP per capita growth; however, the pupil teacher ratio, human development 

indicator, and average years of schooling can affect the unemployment rate in Thailand. The policy 

recommendation from this research is to focus on managing the student teacher ratio as well as 

improving human development in child’s health care because this can create healthy workforce for 

future employment. In addition, an increase in the average years of schooling from secondary school 

to university level can reduce the problems related to the shortage of skilled labor. 
 
Key words: gdp, human development indicator 
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การพัฒนาทุนมนุษยผ่์านระบบการศึกษาและการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Human Capital Development via Education and Economic Growth 

 in ASEAN Economic Community 
 

ศักดิ์สทิธ์ิ บุศยพลากร1* และ ธนา สมพรเสรมิ1 

Saksit Budsayaplakorn1* and Thana Sompornserm1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมุ้่งเน้นในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบ

การศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศระหว่างปี 

ค.ศ. 1990-2018 โดยใชวิ้ธี Pooled Bivariate Granger Causality Test ผลการศึกษาบ่งชีว้่า การลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศและดชันีชีว้ดัดา้นการพฒันาการศกึษาและทุนมนษุย ์อาทิ ดชันีระดบัการศกึษา จาํนวนปีเฉลี่ยท่ี

เขา้เรียน และ สดัส่วนของนกัเรียนต่อครู ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ

และผลผลิตต่อประชากร นอกจากนีจ้าํนวนปีของการศกึษาเฉลี่ยของคนในภูมิภาคยังสามารถดึงดูดการลงทุน

โดยตรงระหว่างประเทศ ผลการศกึษายงัแสดงใหเ้ห็นว่า แมว้่าประเทศต่างๆในภูมิภาคจะเขา้สู่สงัคมผูส้งูวยัท่ีมี

อตัราการเกิดหรืออตัราการเพ่ิมขึน้ของประชากรลดลง แต่ปัญหานีย้งัไม่พบหลกัฐานท่ีส่งผลกระทบต่อกบัอตัรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภมิูภาค 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze causal relation between human capital development via education 

and economics growth in ASEAN Economic Community (AEC). Several human capital development 

variables and key economic indicators at the reginal level of 10 ASEAN countries during 1990-2018 are 

examined by the Pooled Bivariate Granger Causality Test.  The results indicates that the FDI as well as 

education related indicators such as education index, average year of schooling, and pupil-teacher ratio 

can affect output growth in the region. Such evidences indicate that a rise in human capital can cause 

GDP growth and per capita GDP growth. The average year of schooling can attract Foreign Direct 

Investment (FDI). There is no direct evidence to support the idea that lower fertility rate in aging 

society will harm economic growth in this region.   
 

Key words: education, economic growth, AEC 
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การท่องเที่ยวกับการเตบิโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 

Tourism and Economic Growth of Chiang Mai 
 

พุฒพิัฒน ์ทวีวชิรพัฒน์1* 

Puttiphat Thaweevachiraphat1* 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้กึษาถึงสถานการณก์ารทอ่งเท่ียวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ และศกึษาถึง

ความสมัพันธร์ะหว่างการท่องเท่ียวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยันีจ้ะเป็นหลกัฐาน

หนึ่งท่ีไปสนบัสนุนสมมติฐาน “การท่องเท่ียวนาํไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ” โดยใชข้อ้มลูทุติยภูมิ ระหว่างปี 2538-

2559 เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวและวิเคราะหห์าความสมัพันธเ์ชิงเหตุผล ผลการศึกษา

พบว่า ประเทศจีนมีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้ประเทศไทย อตัราการเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียว ค่าใชจ้่ายต่อวนั

ของนกัท่องเท่ียว และรายไดร้วมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุ ในขณะท่ีประเทศออสเตรเลีย เยอรมนี สหราชอาณาจกัร 

และสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายต่อคนและมีจํานวนวันท่ีพักของนักท่องเท่ียวในระดับท่ีสูง ผลการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเท่ียวกับ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า จาํนวนนักท่องเท่ียว

ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้สิงคโปร ์สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเยอรมนีมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพใน      

ระยะยาวกับผลิตภัณฑม์วลรวมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของจังหวดัเชียงใหม่ ขอ้เสนอแนะจากงานวิจัย คือ รฐับาล

ควรใหค้วามสาํคญักบันกัท่องเท่ียวประเทศจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้สิงคโปร ์เยอรมนี และสหรฐัอเมริกา และพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว 

 

ABSTRACT 

This research aims to study the tourism situation and economic growth of Chiang Mai and the 

relationship between tourism and economic growth of Chiang Mai. The results of this research will be a 

piece of evidence supporting the "tourism-led growth hypothesis". The secondary data in 1995-2016 had 

been employed to test the co-integration and Granger causality test. The results indicated that China has 

the highest guest arrival at accommodation establishments and growth rate of guest arrival, expenditure 

per day of tourists, and total income from tourists. While Australia, Germany, the United Kingdom, and 

the United States tourists have a high cost per person and length of stay. The cointegration tests found 

that the tourists in China, Japan, South Korea, Singapore, the United States, Australia, and Germany 

have a long-run relationship with Chiang Mai's gross provincial product. Research recommendation is 

that the government should give priority to tourists from China, Japan, South Korea, Singapore, Germany, 

and the United States and development of tourism infrastructure and facilities. 

 

Key words: tourism, economic growth, chiang mai, cointegration 
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ดัชนีความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร: กรณีศึกษาพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

The Woman’s Empowerment in Agriculture Index: Case Study Central Region of Thailand 
  

สมหมาย อุดมวิทติ1* 

Sommai Udomwitid1* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพ่ือประเมินความเขม้แข็งผูห้ญิงในภาคการเกษตร   

ตามบริบทของประเทศไทย การศกึษาครัง้นีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูจากครวัเรือนเกษตรกรจาํนวน 226 ครวัเรือน และ

เกษตรกรตัวอย่างทั้งสิน้ 414 ราย โดยได้สาํรวจจากเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ

สพุรรณบรุี ผลการศกึษาความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตร พบวา่ มีผูห้ญิงคิดเป็นรอ้ยละ 84.4 ท่ีมีความ

เขม้แข็ง สาํหรบัผลจากการศกึษาความไมเ่ท่าเทียมกนัทางเพศภายในครวัเรือน ปรากฏวา่ คา่ดชันีความเท่าเทียม

กนัทางเพศ (GPI) มีค่าเท่ากบั 0.982 ซึ่งหมายความว่าครวัเรือนเกษตรกรในภาคกลางสว่นใหญ่มีความเท่าเทียม

กนัทางเพศในระดบัสงู ผลจากการคาํนวณดชันีย้่อยทัง้ 2 ค่า เม่ือนาํมาคิดถ่วงนํา้หนกัเป็นค่าดชันีความเขม้แข็ง

ของผู้หญิงในภาคการเกษตร (WEAI) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.959 ผลจากการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าจาํเป็น

จะตอ้งมีการสนบัสนนุแหลง่เงินทุนท่ีไมจ่าํเป็นตอ้งใชห้ลกัทรพัยค์ ํา้ประกนัใหแ้ก่ผูห้ญิง และการสนบัสนนุบทบาท

ผูห้ญิงในครวัเรือนใหเ้พ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในการตดัสินท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตหลกัภายในครวัเรือน อนัจะทาํให้

ความเขม้แข็งของผูห้ญิงในภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study is evaluate the women’s empowerment in the agricultural sector 

of Thailand. This study collected data from 226 households and 414 sample farmers living in 

Kanchanaburi, Lop Buri and Suphan Buri. The collected data was used to calculate the strength index 

of women in agriculture sector. For the study of the women’s empowerment in agriculture sector, 

there was 84.4 percent of women with the empowerment. For the results of the study on gender 

inequality within household, it appears that the Gender Parity index (GPI) is equal to 0.982. This 

means that most of the households in the central region have gender equality. The results of these 

two sub-calculations, when weighted into WEAI, found that the value is 0.959. The results of the study 

suggest that funding or special loan without collateral for women is needed, as well as supporting the 

increase of women’s role in the household, especially in judgments related to primary production in 

the household, which will strengthen the women in agriculture sector. 

 

 

Key words: women’s empowerment, agriculture sector, WEAI 

* Corresponding author; e-mail address: lbcsmu@ku.ac.th 

1ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900 



การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

 

32 

 

ผลกระทบจากการชราภาพของครัวเรือนเกษตรต่อการแบ่งแปลงย่อยทีด่ินในชนบทของ 

ประเทศไทย: หลักฐานจากข้อมูลพาแนล พ.ศ.2543-2560 

The Impact of Aging Farm Households on Land Fragmentation in Rural Thailand:  

Evidence from Panel Data during 2000-2017 
 

อุชุก ด้วงบุตรศรี1* ชรพล จนัทร2 และ ปิยยทุธ จิตตจ์าํนงค์3 

Uchook Duangbootsee1*, Charapon Chantorn2 and Piyayut Chitchumnong3   

 

บทคัดย่อ 

การแบ่งแปลงย่อยท่ีดินส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนแฝงและลดประสิทธิภาพการผลิต โดยคาดว่าการสูงวยัของ

เกษตรกรจะเป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทสาํคัญในบริบทของประเทศไทย แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาในประเด็น

ดงักล่าว งานวิจยันีใ้ชแ้บบจาํลองการแบ่งแปลงย่อยท่ีดินโดยใชข้อ้มูลครวัเรือนแบบพาแนลตัง้แต่ พ.ศ.2543-

2560 เพ่ือตอบโจทย์ดังกล่าว พบว่า  อายุหัวหนา้ครวัเรือนท่ีมากขึน้ส่งผลใหร้ะดับการแบ่งแปลงย่อยลดลง       

ซึ่งเป็นผลจากการลดขนาดพืน้ท่ีเกษตรและจาํนวนแปลง แสดงว่าเกษตรกรสูงวยัจะทาํเกษตรบนท่ีดินท่ีมีขนาด

และจาํนวนแปลงท่ีใกลเ้คียงกนัมากขึน้ ผลิตภาพท่ีดินและสดัส่วนรายไดน้อกภาคเกษตรเป็นอีกปัจจยัท่ีลดการ

แบ่งแปลงย่อย ขณะท่ีปัจจยัท่ีเพ่ิมการแบ่งแปลงย่อย ไดแ้ก่ การสะสมทรพัยส์ินทางการเกษตร ขนาดพืน้ท่ีเช่า 

และจาํนวนกิจกรรมทางการเกษตร ภาครฐัควรส่งเสริมการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพ่ือลดแรงกดดนัในการใช้

ท่ีดิน และสรา้งกลไกท่ีเอือ้ใหเ้กิดการเช่าท่ีดินเพ่ือขยายขนาดแปลงมากกวา่การแบ่งแปลงย่อย 

 

ABSTRACT 
Several studies have shown that land fragmentation increases production costs and reduces 

productivity. While the aging of farm labors in Thailand is apparent, research on its impact on pattern 
of land use, especially land fragmentation, has remained silent. This study is the first to examine such 
issues empirically using panel data from 2000 to 2017. The results show that land fragmentation 
decreases as household heads are aging which results from the downsizing of cultivated land and 
number of plots. This means elderly farmers tend to operate on farm with similar size and number of 
plots. Other factors that hinder land fragmentation include farm productivity and off-farm income. In 
contrast, accumulation of fixed assets, size of land rented in, and number of farm activities are 
positive drivers of land fragmentation. The government should promote off-farm employment to 
reduce pressure on farmland. Mechanism that induces the expansion of plot size through land rental 
is also needed.  
Key words: land fragmentation, aging farmers, thai panel data 
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ผลกระทบของสังคมสูงวัยต่อความหลากหลายในการดาํรงชีพของเกษตรกรไทย  

The Impact of Aging Society on Livelihood Diversifications of Thai Farmers 

 

อุชุก ด้วงบุตรศรี1*  ชรพล จนัทร2  และ ปิยยทุธ  จิตตจ์าํนงค์3 

Uchook Duangbootsee1*, Charapon Chantorn2 and Piyayut Chitchumnong3   

 

บทคัดย่อ 

การวางแผนเพ่ือรองรบัผลกระทบของสงัคมสงูวยัในภาคเกษตรจาํเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งทราบการปรบัตวั

ของเกษตรกรในมิติความหลากหลายในการดาํรงชีพ งานวิจยันีศ้กึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีความหลากหลายใน

การทาํเกษตร ดชันีความหลากหลายของแหล่งรายครวัเรือน และสดัส่วนรายไดน้อกภาคเกษตร ผลการศึกษา

ดว้ยแบบจาํลองเศรษฐมิติโดยใชข้อ้มูลครวัเรือนแบบพาแนล พบว่า การเพ่ิมขึน้ของจาํนวนผูสู้งอายุส่งผลให้

ความหลากหลายในการทาํเกษตรลดลง แต่ช่วยเพ่ิมความหลากหลายของแหลง่รายไดค้รวัเรือนซึ่งส่วนมากเป็น

เงินช่วยเหลือจากภาครฐัและลูกหลานจาํนวนไม่มาก ขณะท่ีสดัส่วนรายไดน้อกภาคเกษตรไม่ไดร้บัผลกระทบ 

แสดงว่าเกษตรกรสูงวยัท่ียงัเลีย้งชีพดว้ยการทาํเกษตรเป็นหลกัตอ้งเผชิญกบัความเสี่ยงจากการผลิตและความ

ขัดสนทางการเงินมากกว่ากลุ่มอ่ืน ผลิตภาพต่อท่ีดินและขนาดท่ีดินเช่าลดความหลากหลายในการทาํเกษตร 

ขณะท่ีการแบ่งแปลงย่อยท่ีดินมีสว่นช่วยเพ่ิมทัง้ความหลากหลายในการทาํเกษตรและรายไดค้รวัเรือน ดงันัน้การ

สง่เสริมการทาํเกษตรหลากหลายสามารถกาํหนดกลุม่เป้าหมายเป็นเกษตรกรท่ีทาํการผลติในลกัษณะแปลงย่อย 

 

ABSTRACT 

Information on the impact of aging society on rural livelihood diversifications is needed for 

policymakers in Thailand. This paper uses a panel data of rural households to investigate such issue 

using off-farm income and Simpson index of farm diversity and household income diversification as 

dependent variables. The results indicate that an increase in numbers of elderly reduces farm 

diversity while increasing total income diversity to the extent that off-farm income remains unaffected. 

The result indicates that elderly farmers, whose significant income is derived from farming, are more 

exposed to risks and financial misery. Negative drivers of farm diversity include farm productivity and 

size of land rented in. Land fragmentation increases both farm diversity and household income 

diversification. Therefore, promotion of farm diversification as a mean to reduce farm risks while 

possibly raising farm income should focus on subsistence farmers who operate on fragmented farm 

lands. 
Key words: diversification, simpson index, aging society, thai panel data 
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The Effects of Banking Competition, Inflation and Transaction Costs on Electronic              

Transaction Service 
 

     Thanarak Laosuthi1* 

 

ABSTRACT 

     The study aims to provide theoretical framework for the impact of banking competition, 

inflation and transaction costs on electronic transaction service. Electronic transaction service in this 

study is referred to the case that depositors can access their accounts from long distance. The 

examples of electronic transaction service are ATM and debit card. The results show that a higher 

degree of competition results in a higher aggregate amount of electronic transaction service. 

Interestingly, the effect of banking competition is stronger when the transaction costs decrease.         

In addition, when the cost of processing electronic transaction service is lower, banks offer a higher 

amount of electronic transaction service. Furthermore, an increase in inflation rate results in a higher 

amount of electronic transaction service. In this manner, banks should compete more in the market 

for electronic transaction service and develop new technology system consistently to lower 

transaction costs. Consequently, depositors will gain more access and use more electronic 

transaction service. 
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Impacts of Social Psychological Factors on Eating Behaviour of Riceberry Rice based 

on The Theory of Planned Behaviour: A Case Study in Bangkok 

 

สุวรรณา สายรวมญาติ1* และ วินยั นาดี2 

Suwanna Sayruamyat1* and Winai Nadee2 

 

ABSTRACT 

This paper studies consumption behaviour for riceberry by analysing social psychological 

factors, which influence eating behaviour of riceberry rice of people in Bangkok area. This work 

adopts the theory of planned behaviour (TPB) as a theoretical lens to study the data collected from 

609 respondents. The preliminary result shows that female workers have positive attitude and are 

more likely to eat riceberry in the future than male workers. Accordingly, older, degree graduates and 

high-income samples are likely to eat riceberry as female workers. Structural equation modelling 

(SEM) analysis on the influence of social psychological factors indicates that attitudes (ATT), social 

norms (SN), and perceived behavioural control (PBC) have indirect positive influence on future eating 

behaviour of riceberry rice. Intention (ITB) plays a mediator role between those three social 

psychological factors and eating behaviour. The highest indirect influential factors ranked from PBC, 

ATT and SN sequentially. The analysis reflects that eating behaviour of riceberry rice in the future is 

defined by internal factors i.e. self-control and positive attitudes and social norms. The regular 

riceberry consumer play a significant role to influence non-regular consumer in turning to eat 

riceberry. The government can take this advantage to promote healthy eating behaviour via the 

influence of social norms. As PBC is reported as the most influential factors, there is a challenge in 

designing a policy that will take the benefit of creating consumer self-control to achieve healthy eating 

behaviour. 
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Factors Affecting the Adoption of Sustainable Practices in Sugarcane Farming  

in Tayninh, Vietnam 

 

Duong Pham Hong1, Thanaporn Athipanyakul1* and Itthiphong Mahathanaseth1 

 

ABSTRACT 

In Vietnam, the sugar and sugarcane industry is developing, especially at the farm level. Most 

sugarcane mills in Vietnam do not operate at full capacity due to insufficient resources. In the context 

of climate change and agricultural resource scarcity, the challenge is to encourage farmers to adopt 

sustainable practices (SPs). However, the adoption rate has been quite low. Therefore, the present 

research study aims to identify the factors affecting the adoption of sustainable practices among 

sugarcane farmers in Vietnam. Since sustainable practices entail a number of technologies, this study 

classifies the level of adoption of SPs into 3 categories: low, moderate, and high. An ordered logit 

model was applied to determine the adoption factors. The results show that there are ten significant 

factors that increase the probability of adoption of sugarcane SPs. In particular, farmers who have 

higher levels of education, their own tractor, a large or average lot size, a high risk tolerance, and use 

electricity as their primary energy source are able to access more information and earn higher profits. 

All of these factors are shown to lead to higher adoption rates of sustainable sugarcane farming 

practices. The recommendations derived from this study are that: (i) all stakeholders, including the 

Vietnam government and sugar cane millers, should expand their education programs for sugarcane 

farmers through mass media, and (ii) millers should launch a new campaign to encourage the use of 

farm machinery and modern equipment by offering soft loans to farmers.  
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The Benefit of Circular Economy Towards Zero Waste 
 

Kannikar Khaw-ngern1, Chainarong Khaw-ngern2 and Phra Nattakitt Udomphol3* 

 

ABSTRACT 

The circular economy aims to change the paradigm in relation to the linear economy, by 

limiting the environmental impact and waste of resources, as well as increasing efficiency at all 

stages of the product economy. The recent warnings about waste pollution and the limits of natural 

resources are encouraging the development of a circular economy. What are its benefits of circular 

economy and the solutions. Zero Waste is a goal that is both pragmatic and visionary, to guide 

people to emulate sustainable natural cycles, where all discarded materials are resources for others 

to use. Zero Waste means designing and managing products and processes to reduce the volume 

and toxicity of waste and materials, conserve and recover all resources, and not burn or bury them. 

Implementing Zero Waste will eliminate all discharges to land, water, or air that may be a threat to 

planetary, human, animal or plant health. 

A zero waste future is one in which goods are shared, designed to last and be easily 

recycled and repurposed. It’s about building a vibrant circular economy, where unwanted materials 

are not disposed in a landfill or incinerator, but become the raw materials for something new. A strong 

circular economy keeps valuable resources circulating in the local economy, supporting good green 

jobs, benefiting the community, and reducing harmful environmental impacts. The gears of the global 

economy, from finance and business models to consumer behavior and law, still embed waste as      

a necessary. By moving toward a circular economy could recoup the $4.5 trillion wasted in the 

current take-make-waste consumer model and generate zero waste scenario.  

This article is document analysis methodology, by reviewing, evaluating documents - both 

printed and online media.  
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การศึกษาส่วนชดเชยความเสี่ยงด้วยแบบจาํลองความเส่ียงระยะยาวกรณีศึกษาประเทศไทย 

Long-Run Risks Model for Solution of Asset Pricing Puzzle: The Case of Thailand 
 

ธวัชชัย บุญสิม1* 

Tawaschai Boonsim1* 

 

บทคัดย่อ 

********งานวิจัยนีใ้ชแ้บบจาํลองความเสี่ยงระยะยาวท่ีประกอบดว้ยแบบจาํลองของอตัราการเติบโตของการ

บริโภคและอตัราการเติบโตของเงินปันผล ซึง่แบบจาํลองทัง้ 2 มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู่ 2 สว่น ดงันี ้(1) a small 

long-run predictable component, (2) กาํหนดใหค้่าความแปรปรวนของการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

โดยพลวัตของแบบจาํลองทั้ง 2 จะเช่ือมโยงกับฟังกช์ันอรรถประโยชนข์อง Epstein and Zin’s (1989) เพ่ือใช้

อธิบายการกาํหนดราคาสินทรพัย ์จากแบบจาํลองจะเห็นวา่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจจะสง่ผล

ใหร้าคาสินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลต่อราคาสินทรัพยใ์นระยะยาว      

อีกดว้ย เม่ือกลับมาพิจารณาในกรณีของประเทศไทยจากการศึกษาพบว่าแบบจาํลองความเสี่ยงระยะยาว

สามารถอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงไดแ้ต่ไมส่ามารถอธิบายปริศนาส่วนชดเชยความเสี่ยงของสินทรพัย์

ท่ีปราศจากความเสี่ยงได ้

 

ABSTRACT 

********This study models consumption and dividend growth rates as containing (1) a small long-run 

predictable component, ( 2)  fluctuating economic uncertainty ( consumption volatility) .  These 

dynamics, in conjunction with Epstein and Zin’s (1989)  preferences, can explain key asset market 

phenomena.  In our economy, financial markets dislike economic uncertainty and better long-run 

growth prospects raise equity prices. In the case of Thailand, the model can explain equity premium 

puzzle but can’t explain risk-free rate puzzle. 
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การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างงาน 

Industrial Concentration and Employment 
 

ภคพร วัฒนดาํรง1* สมบตัิ เหสกลุ2 และ ดิเรก ปัทมสริวิฒัน์3 

Bhagaporn Wattanadumrong1*, Sombat Hesakun2 and Direk Pattamasiriwat3 

 

บทคัดย่อ 

การท่ีเศรษฐกิจกระจกุตวัในบางพืน้ท่ี ไมก่ระจายไปทกุจงัหวดัหรือภมิูภาค เป็นผลของการตดัสินใจเลือก

ทาํเลท่ีตัง้และลงทุนทาํกิจการในพืน้ท่ีของผูป้ระกอบการ   วตัถุประสงคข์องงานวิจยัประกอบดว้ย 1) ศกึษาการ

กระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทนําด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมในธุรกรรมทางเศรษฐกิจพื้นท่ี                

2) วิเคราะหป์ฏิสมัพันธร์ะหว่างทุนและแรงงาน เพ่ือทดสอบขอ้สนันิษฐานท่ีกล่าวว่า ทุนและแรงงานขยายตวัใน

อตัราเดียวกนั  โดยใชข้อ้มลูท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) และ 2) ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม

จาํแนกรายประเภท คณะวิจยัไดน้าํขอ้มลูจดักลุ่มใหมใ่หมี้จาํนวนลดลงเหลือ 19 สาขาอตุสาหกรรมในช่วงเวลาท่ี

ศึกษา ปี พ.ศ. 2556 – 2560   ผลการศึกษาพบว่า นอกจากการกระจุกตัวของการลงทุนอุตสาหกรรมในบาง

จงัหวดัแลว้ มลูคา่อตุสาหกรรมต่อหวัแรงงาน และรายไดต้่อหวัของประชากร ยงักระจุกอยู่กบับางจงัหวดัเท่านัน้ 

ไม่กระจายไปสู่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวดัอาจมีผลต่อการกระจายรายไดท่ี้

สรา้งความเหลื่อมลํา้ตอ่ประชากรในแตล่ะจงัหวดัมากขึน้ 

 

ABSTRACT 
The economic concentration located in some areas without situated in regions or provinces 

equally is to consider from the entrepreneurs’ decision making to select the location and invest in the 
target areas. The main objectives of the research are to 1) study the industrial concentration sector 
which have an important role to create the value added in the local economic transaction 2) analyse 
the relationship between the capital and labour which is to test the hypothesis that the capital and 
labour increase in the same rate. The dataset of GPP and factory by classification during 2013-2017 
was employed. The results show that apart from the industrial concentration investment are in some 
provinces, the industrial values per labour and per capita still be concentrated in only some provinces 
and will not be extend to other group of people. The industrial development in each province may 
effect on income distribution which will derive the increase in population inequality in each province    
 

 

Key words:  concentration, industrial sector, regional, employment, economic inequality  
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ความเส่ียงทีจ่ะเป็นคนจน ชนช้ัน และสัดส่วนคนจนรายจังหวัด 

Risk of Being Poor, Social Class, and Poverty Headcount Ratio by Province 
 

สุวิมล เฮงพัฒนา1* ดิเรก ปัทมสริวิฒัน์2 และ สมบตัิ เหสกลุ3 

Suwimon Hengpatana1*, Direk Patmasiriwat2 and Sombat Haesakul3 

 

บทคัดย่อ 

บทความนีเ้สนอการวิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนจาํแนกตามชนชัน้ในสงัคม และวิเคราะหส์ดัสว่น

คนจนรายจังหวดั ใชข้อ้มูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน ปี พ.ศ. 2560 จากสาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ โดยนิยามครวัเรือนยากจน หมายถึงหวัหนา้ครวัเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตํ่ากว่าเสน้ความยากจนท่ีคาํนวณ

จากรอ้ยละ 60 ของรายไดม้ธัยฐาน (4,123 บาท ต่อคนต่อเดือน) การวิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีจะเป็นคนจนใชก้าร

คาํนวนตามวิธีของ Foster, Greer and Thorbecke (1984) และใชแ้บบจาํลองโพรบิตคาํนวณความน่าจะเป็นท่ี

ครวัเรือนมีรายไดต้ ํ่ากว่าเสน้ความยากจนพรอ้มกบัทดสอบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ชนชัน้ ระดบัการศึกษา อาย ุ

เพศ สภาพเมือง/ชนบท และอนมุานสดัส่วนคนจนเป็นรายจงัหวดั และจดักลุม่จงัหวดัท่ีสะทอ้นความยากจน (สงู-

ปานกลาง-ตํ่า) เพ่ือนาํเสนอเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการสรา้งตวัชีว้ดัในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ คือ 

การจัดสรรงบประมาณพืน้ท่ี (จังหวดั) ท่ีกาํหนดเป้าหมายเพ่ือคนจน โดยตอ้งคาํนึงถึงสดัส่วนคนจนในจังหวดั

หรือกลุม่จงัหวดั 

 

ABSTRACT 
This article proposes an analysis of the risk of being poor by social classes and poverty 

headcount ratio by provinces using Household Socioeconomic Survey 2017. By defining the poverty 
line at 60 percent of median income ( 4,123 Baht/month) , the head of households whose average 
income is below the poverty line is defined as a poor household. The analysis of the risk of being poor 
of households use Foster, Greer and Thorbecke method (1984) and the probit model estimates the 
probability that household incomes are below the poverty line, along with related factors such as 
social classes, education level, age, gender, and living area ( rural/ urban) .  Moreover, deducing 
poverty headcount ratio by provinces and grouping as a high/ medium/ low province group could be 
used as an indicator in determining public policy. Government budget allocation by area targeted to 
the poor is proposing as a budget allocation indicator.    

 
Key words: risk of being poor, social class, poverty headcount ratio, provincial budget allocation 
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การคาดการณท์ศิทางการเคล่ือนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้ตัวชีวั้ด

ทางเทคนิคร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเคร่ือง 

Predicting SET Index Movement Direction Using Technical Indicators and Machine Learning 

 

ปฏิวัติ ขว่งบุญ1* และ ธนา สมพรเสรมิ1 

Patiwat Khuongbun1* and Thana Sompornserm1 

 

บทคัดย่อ 

 การศกึษานีใ้ชต้วัชีว้ดัทางเทคนิคจาํนวน 10 ตวั ท่ีคาํนวณจากขอ้มลูดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยยอ้นหลังจาํนวน 9 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 2,194 วนั มาสรา้งเป็นแบบจาํลองการ

เรียนรูด้ว้ยเครื่องแบบป่าสุ่ม ซึ่งเป็นแบบจาํลองท่ีพฒันามาจากแบบจาํลองตน้ไมต้ดัสินใจ โดยสรา้งแบบจาํลอง

ตน้ไมต้ัดสินใจขึน้มาจาํนวนหนึ่งด้วยชุดข้อมูลท่ีแตกต่างกันและเลือกคาํตอบท่ีแบบจาํลองตน้ไมต้ัดสินใจ      

ตอบเหมือนกนัมากท่ีสดุเป็นคาํตอบของแบบจาํลองป่าสุ่ม เพ่ือทาํนายทิศทางของดชันีตลาดหลกัทรพัยล์่วงหนา้ 

1 วนั จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาํลองโดยใหแ้บบจาํลองทาํนายทิศทางดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 

พ.ศ. 2561 จาํนวน 245 วนั ผลการทดลองพบวา่แบบจาํลองมีคา่ความถกูตอ้งในการทาํนายรอ้ยละ 73.06 และมี

คา่ความแมน่ยาํในการทาํนายสงูถงึรอ้ยละ 80.61 

 

ABSTRACT 

 This study uses 10 technical indicators calculated from the Stock Exchange of Thailand index 

for the past 9 years from 2009 to 2017 for 2,194 days to create a machine learning model with a 

Random Forest uniform which is a model developed from a Decision Tree model by creating many 

Decision Tree models with different data sets and choosing the answer that the Decision Tree model 

answers the most, the same as the answers to the Random Forest model. To predict the direction of 

the stock market index 1 day in advance. From the model's performance test by used the model to 

predict the direction of the stock market index in 2018 for 245 days, the results showed that the 

models were an accuracy score for 73.06 percent and precision score high as 80.61 percent. 

 

 

 

 

Key words: set index, technical indicator, machine learning, random forest, efficient market hypothesis 
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แผนการผลิตทีเ่หมาะสมภายใต้ความเสี่ยงสาํหรับฟารม์อ้อยขนาดเล็กในจังหวัดอุดรธานี 
Optimum Crop Production Plan under Risk for Small Sugarcane Farm  

in Udon Thani Province 
 

ธนากร ยรรยงพาณิชย์1 ธนาภรณ ์อธิปัญญากุล1* และ จกัรกฤษณ ์พจนศิลป์1 

Tanakorn Yanyongpranich1, Thanaporn Athipanyakul1* and Chakrit Potchanasin1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยันีมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือวิเคราะหแ์ผนการผลิตท่ีเหมาะสมภายใตส้ถานการณค์วามเสี่ยงดา้น

รายไดแ้ก่ฟารม์ออ้ยขนาดเล็ก ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรจาํนวน 100 ราย วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชแ้บบจาํลอง target-MOTAD และใชวิ้ธีวิเคราะหแ์บ่งกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นขนาด
ฟารม์ รายไดแ้ละรายจ่าย ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ และกาํหนดการวิเคราะหแ์ผนการผลิตออกเป็น 2 กรณี 
คือ แบบมีเง่ือนไขของเกษตรกรพนัธสญัญาในการผลิตออ้ย และแบบไมมี่เง่ือนไข ผลการวิเคราะหพ์บว่า       เดิม
เกษตรกรทัง้สามกลุม่ผลิตออ้ยตามพนัธสญัญาเพ่ือสง่โรงงาน ปลกูมนัสาํปะหลงัเป็นพืชรอง และปลกูขา้วเหนียว
สาํหรบัการบริโภคในครวัเรือน แผนการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มท่ี 1 และ 2 ภายใตก้ารวิเคราะหแ์บบมี
เง่ือนไขไมแ่ตกต่างจากแผนการผลิตเดิมท่ีเกษตรกรดาํเนินการอยู่ แต่เม่ือไม่มีการกาํหนดเง่ือนไขพบว่า แผนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม ณ ระดบัความเสี่ยงตํ่าเสนอว่าเกษตรกรทัง้สองกลุ่มควรเลือกปลกู มนัสาํปะหลงัเป็น  พืชหลกั 
ขา้วเหนียว และออ้ย เป็นพืชรอง ในขณะท่ีแผนการผลิตท่ีเหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มท่ี 3 จะแตกต่างจาก
แผนการผลิตเดิมท่ีเกษตรกรดาํเนินการอยู่ แผนการผลิตเสนอวา่หากเกษตรกรตอ้งการเผชิญกบัความเสี่ยงดา้น
รายไดใ้นระดบัตํ่า เกษตรกรควรปลกู  ออ้ยเป็นพืชหลกั ขา้วเหนียวและมนัสาํปะหลงัเป็นพืชรอง ตามลาํดบั  

 

ABSTRACT 
A primary objective of this research is to investigate optimal farm plans for small sugarcane 

farms under an income risk situation. Data was collected from 100 sugarcane farmers using a 
purposive sampling technique. Cluster analysis was used to classify farmers into three groups based 
on farm size, income, and expenditures, and a target-MOTAD model was then applied to each farm 
plan under income risk. The existing farm plan decided by farmers requires that farmers grow 
sugarcane under contract with the sugar mill, grow cassava as their second crop, and grow sticky 
rice for household consumption. The target-MOTAD was carried out using two conditional farm plan 
models: those under contract to produce sugarcane, and those without sugarcane farming contracts. 
The results of the conditional farm plans for the first and second group of farmers show that these 
plans do not differ from the existing farm plan in their levels of income risk. The unconditional farm 
plan, however, shows that, if farmers in the first and second group of farmers, want to lower their 
income risk, they should grow cassava as their primary crop, sugarcane as their secondary crop, and 
rice for household consumption. Considering, the optimal farm plan for the third group, there is no 
difference when compared with the conditional and unconditional plans. If sugarcane farmers do not 
want to take any risk, they should consider growing sugarcane as their primary crop, rice as their 
secondary crop, and cassava for household consumption.  

 
 

Key words: sustainability, sugarcane, MOTAD 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกใช้มิวสิกสตรีมมิงแอปพลิเคชัน JOOX 
Factors Influencing the Selection of JOOX Music Streaming Applications 

 

รพินทร ์อุชชนิ1*, กนัตด์นยั ทองทา1, กิตต ์พลอยสกุใส1, ธน อดุมคณารกัษ์1,   

นนทน์ภสั ขอดทอง1, สารศิ คงพลงั1 และ พฒุิพฒัน ์ทวีวชิรพฒัน์1 

Rapin Ujjin1* ,Kuntdanai Thongtha1, Kitt Ploysuksai1, Tana Udomkanaruck1,  

Nonnapat Khodthong1, Sarit Kongpalung1 and Puttiphat Thaweevachirapha1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน JOOX โดย

ประชากรคือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน ท่ีใชบ้ริการมิวสิกสตรีมมิง  

แอปพลิเคชัน โดยเก็บขอ้มลูปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ใชส้ถิติ Chi-

Square เพ่ือทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัการเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั JOOX ใช ้

t-test ทดสอบค่าเฉลี่ยของรายไดร้ะหว่างผูใ้ชแ้อปพลิเคชัน JOOX และผูใ้ชแ้อปพลิเคชันอ่ืน และใชแ้บบจาํลอง 

Binary logistic Regression ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความน่าจะเป็นในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX จาก

การศึกษาพบว่า รายไดต้่อเดือน การมีประสบการณก์ารใชแ้อปพลิเคชันอ่ืน ผูท่ี้ใชเ้ครือข่ายเอไอเอส ค่าบริการ

เฉลี่ยต่อเดือน แนวเพลงท่ีช่ืนชอบ ฟังกช์นัวิทยุ ฟังกช์นัคาราโอเกะ ความรวดเรว็ของแอปพลิเคชนั ราคาท่ีถูกกว่า

รายอ่ืน ความเหมาะสมของค่าบริการ การบริการท่ีดีของบคุลากร และความหลากหลายและคณุภาพของเพลง มี

อิทธิพลตอ่การเลือกใชแ้อปพลิเคชนั JOOX 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors affecting the selection of JOOX 

application. The population is Kasetsart University students, undergraduate, Bangkhen Campus that 

used music streaming application. The primary data was collected by using questionnaires from 400 

people. Chi-square is used to test the relationship between the usage behavior and the selection of 

JOOX application. The t-test is used to examine the average income between the JOOX application 

user and another application user. Estimation of the Binary logistic regression to study the factors that 

may influence the probability of using JOOX music streaming applications. The results suggest that 

income, experience using other applications, the AIS network, average service fee per month, music 

genre, radio functions, karaoke function, application speed, price cheaper than other providers, 

appropriateness of service fees, good service of staff and the variety and quality of music influencing 

the choice of the JOOX application. 
 

Key words: JOOX, music streaming application, affecting factors 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

Factors Influencing the Decision to Resign from the Government Medical Provider to the 

Private Sector in Bangkok Metropolitan Area 
 

พิชญาดา จันทรบุ์ญ1 กมลชนก อรุยิะพงศส์รรค์1  กญัญารตัน ์หนมูาก1 ชนิกานต ์แชม่เลก็1   

ปณิกาญจน ์ธรรมกิจ1 ประพาภร นาวาทอง1  พิชาวฒุิ ใจยั่งยืน1  ฟารดีา เจ๊ะหลี1 ยมลภทัร เจรญิฐานะพนัธุ์1*   

ศิรประภา อารกัษ์พทุธนนัท์1  อรวี ศรพีุม่1 และ พฒุิพฒัน ์ทวีวชิรพฒัน์1 

Pitchayada Janboon1, Kamonchanok Uriyapongsan1, Kanyarat Numak1, Chanigan Chamlek ,  

Panikan Thammakit1, Praphaphorn Nawathong1, Pichawut Jaiyangyeun, Fareeda Chelee1,  

Yamonphat Jareonthanaphan1*, Siraprapa Arakphuttanun1, Orrawee Sripum1  

and Puttiphat Thaweevachiraphat1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์าก
ภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน โดยใชข้อ้มลูปฐมภมิูจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างบคุลากรทางการแพทย ์3 
กลุม่ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์และพยาบาลวิชาชีพ ท่ีทาํงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดย
ใชก้ารทดสอบ t-test  Chi-square และแบบจาํลอง Binary Logistic Regression ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ี
สง่ผลตอ่การตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัสว่น
บคุคล (2) ปัจจยัดา้นการใหค้วามสาํคญักบังานหรือปริมาณงาน (3) ปัจจยัดา้นทศันคติต่ออาชีพ (4) ปัจจยัดา้น
อตัราค่าจา้งและสวสัดิการ (5) ปัจจัยดา้นทัศนคติต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (6) ปัจจัยดา้นทัศนคติต่อ
องคก์ร ปัจจยัในดา้นต่าง ๆ เหล่านีล้ว้นส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกของบุคลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไป   
สู่ภาคเอกชนทัง้สิน้ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรจะมีการออกมาตรการหรือแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา เช่น การกาํหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบใหช้ดัเจนตรงตามตาํแหน่งงาน และการเสริมสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจให้บุคลากรทางการแพทยมี์ความรูส้ึกมั่นคงในการทาํงานในองคก์ร เพ่ือลดแนวโน้มการ
ลาออกของบคุลากรทางการแพทยจ์ากภาครฐัไปสูภ่าคเอกชน 
 

ABSTRACT 
This study aims to examine the factors that influence the decision to resign from the public 

sector to the private sector of healthcare providers. The samples are 400 people of a healthcare 
provider in three groups including doctor dentists and nurses who work in the Bangkok Metropolitan 
Region by using paper and web-based questionnaires. T-test Chi-square test and Binary model are 
used for analyzing information. The result of the study indicates that there are six factors affecting the 
decision to the resignation of the sample from the public sector to the private sector (1) Personal 
factors such as gender, duration of work in the public sector and receipts a scholarship (2) 
Prioritization of work or workload factors (3) Attitude toward career (4) Wage rate and welfare (5) 
Attitude toward working environment (6) Attitude toward organization. All of these factors are 
influencing a healthcare provider to decide to resign from the public sector to the private sector. 
 
Key words: healthcare providers, resignation, public sector 
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เรียนจบไป (ทาํไม) ไม่กลับบ้าน 

After Graduating, Why Won’t You Return to Your Hometown  
 

เหมือนฝัน อคัเนวุทธ1*  วีรยา วิรยิสทิธาวฒัน์1  ลลติวดี คิว้นาง1 
จฑุาพร อศัววชัรนิทร์1 กรรณิการ ์เสงิขนุทด1 และ พฒุิพฒัน ์ทวีวชิรพฒัน์1 

Muanfan Ackanevut1*, Weeraya Wiriyasitthawat1, Lalitwadee Kewnang1, 
Juthaphon Assavawatcharin1, Kannika Soengkhuntod1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบบันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นพฤติกรรมและปัจจยัดา้นจูงใจท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจทํางานในกรุงเทพมหานครหรือภู มิล ําเนาของผู้ ท่ีส ําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย                     

ในกรุงเทพมหานคร ทาํการศกึษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิโดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 391 ชุด ทําการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ T-Test และ Chi-square รวมถึงใช้แบบจาํลอง Binary 

Logistic Regression เพ่ื อ วิ เค ราะห์ห าขน าด ค วาม สัม พั น ธ์ระห ว่างปั จจัย ต่ อ ก ารตัด สิ น ใจ ทํางาน                       

ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานครในทิศทาง

เดียวกนั ไดแ้ก่ ช่วงอายุ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัคนรกั ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกบัเพ่ือน การคาํนึงถงึช่ือเสียง

ขององคก์ร ความตอ้งการขนสง่สาธารณะท่ีหลากหลาย และความตอ้งการทางการแพทยท่ี์หลากหลาย ในขณะท่ี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจทาํงานในกรุงเทพมหานครในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ความตอ้งการอยู่ใกลชิ้ดกับ

ครอบครวั ซึง่นาํไปสูข่อ้เสนอแนะ คือ รฐับาลควรมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ท่ี

ต่างจังหวัดใหใ้กลเ้คียงกับในกรุงเทพมหานคร เช่น ระบบการขนส่งสาธารณะ และการพัฒนาคุณภาพของ

สถานพยาบาล เพ่ือเป็นแรงจงูใจใหแ้รงงานยา้ยกลบัมาทาํงานในภมิูลาํเนา 

 

ABSTRACT 
This study aims to study personal, incentive and lifestyle factors which have an impact on 

decisions of rustic people who graduated from universities in Bangkok and chose to work in Bangkok 
or hometown. The primary data were collected by questionnaires from 391 people who are working in 
Bangkok, and the hypotheses were tested by Chi-square, T-test and Binary Logistic Regression to 
analyze the size and relationship between factors which have an impact on decisions to work in 
Bangkok. The results indicate that age range, desire to live with lover and friend, concerning on the 
reputation of an organization, transportation systems, and medical treatment accessibility have an 
impact on the decision to work in Bangkok. Whereas, desire to live with family has an opposite 
impact. All of these lead to the suggestion that the national budget should be more spent on 
infrastructure especially in rural areas, for instance, transport systems, improvement of local clinics 
so, it will instead attract people to return to work in their hometown.  
Key words: rustic people, medical treatment accessibility, infrastructure 
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การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการลดใช้บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

The Study of Factors Affecting Plastic Reduction Behavior in Kasetsart University 
 

สรรพวัต วงศจ์าํรัส1* วชิรญาณ ์แสงสวุรรณเมฆา1 ทกัษด์นยั นาคา1 และ พฒุิพฒัน ์ทววีชิรพฒัน์1   

Sunpawat Wongjumras1*, Wachiraya Saengsuwanmaykha1, Takdanai Naka1  

and Puttiphat Thaweevachiraphat1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้จุดประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติระหว่างผูท่ี้มีพฤติกรรมลดใชก้ับผูท่ี้มี

พฤติกรรมไม่ลดใช ้และเพ่ือศกึษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมในการลดใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติก รวบรวมขอ้มลู

ดว้ยแบบสอบถามจากบคุลากรและนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน จาํนวน 426 คน ทดสอบ

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมลดใชถ้งุและแกว้พลาสติกดว้ยแบบจาํลอง Binary Logistic Regression ผลการศกึษา

พบวา่ผูท่ี้ตระหนกัถึงโทษของถงุพลาสติกมีความน่าจะเป็นท่ีจะลดใชถ้งุพลาสติกมากกว่าผูท่ี้ไม่ตระหนกั และผูท่ี้

รบัรูโ้ครงการ “KAPI Green Campaign” มีความน่าจะเป็นท่ีจะลดใชแ้กว้พลาสติกมากกว่าผูท่ี้ไม่รับรูอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้จึงควรใหค้วามสาํคญักบัใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูเรื่องโทษของถุงพลาสติกเพ่ือสรา้งความ

ตระหนักต่อสิ่งแวดลอ้ม และควรสรา้งการรบัรูถ้ึงโครงการ “KAPI Green Campaign” ใหม้ากขึน้ เน่ืองจากผูท่ี้

รบัรูโ้ครงการยงัมีนอ้ย 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study and compare the attitude between the single-use 

plastic reduction group. Moreover, this research aims to investigate factors affecting single-use 

plastic reduction behavior.  The study population was 426 students and personnel of Kasetsart 

University Bangkhen Campus. Data collection was conducted by utilizing questionnaire composed by 

the authors and analyzed by using Binary Logistic Regression Model.  The result of the statistic 

significantly indicated that the attitudes towards the environment affect the probability of the plastic 

bag reduction behavior. Another result outstandingly indicated that the probability of the plastic bag 

reduction behavior increases for those who are acknowledged about the “KAPI Green Campaign”. 

Therefore, providing information about plastic bag pollution and promoting the campaign can raise 

awareness regarding the environment concern. 
 

Key words: single-use plastic, single-use plastic reduction behavior, plastic bag, plastic cup 
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ปัจจัยทีส่่งผลให้เกิดหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting non – Performing Loan of Working People in Bangkok 

 

ทัชชภร คาํพงษ์1* กชกร ประทมุมา1 ณฐัวดี ชวนะศกัดิ1์ พิชามญชุ ์เพชรตันกลู1 

พิชามญชุ ์หนโูยม1 พิรยิาพร  งามโคกสงู1 ศภุสณัห ์เขมานรุกัษ์1 สขุมุาล ฟักสวุรรณ1 

สชุญัญา อบทอง1  ณฏัฐชาณา ทิวาวงษ์1 สรุวิภา กลุมาตย์1และ พฒุิพฒัน ์ทวีวชิรพฒัน์1 

Thachaporn Khampong1*, Kochakorn Prathumma1, Natthawadee Chawanasak1, Pichamon Petchrattanakul1, 

Pichamon Nuyom1, Piriyaphorn ngarmkoksung1, Suphasan Khemanurak1, Sukumal phaksuwan1, 

 Suchunya Obthong1, Nuttachana Tiwawong1, Surawipa Kunlamad1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1 

 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลใหเ้กิดหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องคนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างคนวัยทาํงานในเขตท่ีเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานคร 4 เขต ไดแ้ก่ เขตจตุจักร เขตบางรกั เขตคลองเตย และเขตหว้ยขวาง จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของปัจจัยส่วน

บุคคลระหว่างผูท่ี้เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดก้ับผูท่ี้ไม่เป็นหนีท่ี้ก่อใหเ้กิดรายไดด้ว้ยสถิติ t-test รวมถึงทดสอบ

ปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีความสมัพนัธก์บัการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายไดห้รือหนีท่ี้ก่อใหเ้กิด

รายได ้ดว้ยสถิติ Chi-Square test และใชแ้บบจาํลอง Binary Logistic Regression อธิบายตวัแปรท่ีมีผลกระทบ

ตอ่ความน่าจะเป็นของการเกิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้ ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลใหเ้กิดหนีท่ี้ไมก่่อใหเ้กิด

รายไดข้องคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ

การศกึษาปริญญาตรี อาชีพ รายได ้จาํนวนบตัรเครดิตในครอบครอง พฤติกรรมการผ่อนชาํระหนีข้ัน้ต ํ่าหรือคา้ง

ชาํระ การขาดการวางแผนทางการเงิน และการขาดความเขา้ใจในการกูยื้มทางการเงิน   

 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze factors affecting non performing loan of workers in Bangkok.The 

data was collected by using questionaires, distributed to 400 samples in 4 districts examples 
Bangrak, Chatuchak, Klogtoey and Huaykwang.  Moreover, this study applied T-test in order to 
explore the relationships non performing loan.In addition, this study applied chi-square test to explore 
the relationships between gender, status, education, occupation, payment behaviors, and non 
performing loan.  Binary logistic regression was applied to explain the effect of probability of non 
performing loan. The result showed that factors affecting non - performing loan of workers in Bangkok 
examples were gender, age, status, family members, education, occupation, income, credit cards 
and behaviors.  

 
 
 
 

Key words: non-performing loan, factors affecting non-performing loan of workers  
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ผอมเพรียวไม่เกี่ยวยา (ลดความอ้วน) 

No Fat No (Diet) Pills 

 

อารยา จารุไพบูลย์1* พาณิชยภ์กัดิ ์กิคาํ1 กตญั�ตุา งามพรอ้ม1  

ณพสร พิศาลวนิชยก์ลุ1 สารศิา พลูผล1 และพฒุิพฒัน ์ทววีชิรพฒัน์1 

Araya Jarupaibul1*, Panichapak Kikam1, Katunyuta Ngamprom1, 

Napasorn Pisanwanichkul1, Sarisa Poolpol1, and Puttiphat Thaweevachiraphat1 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาถงึพฤติกรรมส่วนบคุคลและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคยา

ลดความอ้วน โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรบ์างเขนท่ีมีความตอ้งการลดความอว้น จาํนวน 400 คน โดยใชวิ้ธีเลือกตวัอย่างตามแบบสะดวก 

ทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Chi-Square t-test และประมาณคา่แบบจาํลองความถดถอยโลจิสติคทวิ เพ่ือ

ใชใ้นการวิเคราะหปั์จจยัและพฤติกรรมท่ีมีผลตอ่ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจบริโภคยาลดความอว้น ผลศกึษา 

พบวา่ คะแนนความพอใจและความมั่นใจในตนเอง ความกลา้เสี่ยงในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน นาที

ในการออกกาํลงักายต่อสปัดาห ์และความสนใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน ๆ มีผลต่อความน่าจะเป็นใน

การตัดสินใจบริโภคยาลดความอว้น โดยขอ้เสนอแนะจากการศึกษา คือ ผูท่ี้ตอ้งการลดความอว้นควรเลือก

วิธีการออกกาํลงักาย และการควบคมุการรบัประทานอาหาร และมหาวิทยาลยัควรจดักิจกรรมสง่เสริมบคุลกิภาพ

และสรา้งความมั่นใจ 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to study behaviors and the factors who decide to take diet 

pills.  By using primary data from questionnaire collected from a sample of students from Kasetsart 

University Bang Khen that has a desire to lose weight by using the convenient sampling method 

distributed to 400 samples.  Moreover, this study applied Chi-Square t-test and binary logistic 

regression model. In order to analyze factors and behaviors that affect the probability of deciding to 

consume diet pills. The study found that self-satisfaction and self-confidence score, risk of consuming 

other dietary supplements, Minutes of exercise per week and interest in other dietary supplements. All 

of these factors affecting the probability to consume diet pills.  The recommendation of the study is 

that people who want to lose weight should choose exercise methods and diet control and 

universities should organize activities about personality development. 

Key word: diet pills, binary logistic regression model, lose weight 
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เหตุไฉนคนไทยจึงไปญ่ีปุ่น 

Why Do Thais Go to Japan 

 

ธนพร คลองประเสริฐ1* พชัร ีสนิแกว้1 นนัทณฏัฐ์ เกียรติศิริ1  

ปานจิตต ์พิชิตกลุ1 พชัราภา เพชรภวูดี1 และ พฒุิพฒัน ์ทวีวชิรพฒัน์1 

Thanaporn Klongprasert1*, Phatcharee Sinkaew1, Nantanat Kiatsiri1, 

Panjit Pichitkul1, Phatcharapha Phetpuwadee1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัฉบบันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่ นหรือประเทศไทยของนักท่องเท่ียวไทย Gen Y (อายุ 22-39 ปี) ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชข้อ้มลูปฐม

ภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 455 ชุด และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ Chi-Square และ

วิธีการวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกสท์วิ ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่ นมีรอ้ยละ 55.16 ของทัง้หมด โดยปัจจัยดา้นช่วงอายุ ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ รายได ้กิจกรรมการท่องเท่ียว ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์การ

สง่เสริมการตลาด สิ่งอาํนวยความสะดวก และความสะอาด สามารถอธิบายถึงการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียว

ประเทศญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวควรมีการลดราคาดา้นการบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวผ่านแอปพลิเคชนั เพ่ิมความเขม้งวดในกฎระเบียบความสะอาดการใชง้านสถานท่ีนัน้ 

ในสว่นภาครฐั ตอ้งคอยติดตามผลการดาํเนินงาน พฒันามาตรการเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียว  

 

ABSTRACT 

This study aimed to study the personal factors and tourism behavior of Thai tourists, Gen Y 

aged 22-39 Year in Bangkok area by using the primary data which is collected the data by using 

questionnaires from 455 people and the hypotheses were tested with Chi-square, and binary logistic 

regression. The results showed that about 55.16% of the samples decide to go to Japan. Factors that 

compose of educational background, ability to communicate in English, income, activity, diversity of 

products, promotion, facilities, cleanliness. All of these factors can statistically significant describe the 

decision of the Thai tourists to travel in Japan. Therefore, tourism operators should reduce the price of 

services related to tourism through the application. Government should develop safety measures in 

tourist attractions, try to control the cleanliness of the public places that have not yet passed the 

criteria.  
Key words: japan, behavior of thai tourists, generation y 
* Corresponding author; e-mail address: Kookkie.11051998@gmail.com 
1ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900 

 

mailto:Kookkie.11051998@gmail.com


การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที่ 58  สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ 

50 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจัดการขยะพลาสตกิของผู้ใช้บริการ Food Delivery 

Factors Affecting the Plastic Waste Management Behavior of Food Delivery Consumer 
 

สุจินดา ไผ่สมบูรณ์1* ณฐักฤษฏิ ์เครง่วิทยา1 ศภุาพิชญ ์ตัง้ถงึถ่ิน1 และ พฒุิพตัน ์ทวีวชิรพฒัน์1 

Suchinda Phaisomboon1*, Nattakrit Krengvittaya1, Suphapit Tangthungthin1 and Puttiphat Taweevachiraphat1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล วิถีชีวิต และปัจจัยทางสังคมระหว่าง

ผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery ท่ีมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกและไม่มีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก 

และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของผู้ใช้บริการ Food Delivery โดยใช้ข้อมูล       

ปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้อาศยัในกรุงเทพฯ และเคยใชบ้ริการ Food Delivery จาํนวน 

400 ชดุ และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test, chi-square และประมาณคา่แบบจาํลองโลจิต (Binary Logistic 

Regression) ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ Food Delivery ท่ีมีพฤติกรรมการจดัการขยะ คิดเป็นรอ้ยละ 52.5 

โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก คือ ปัจจัยดา้นความรูเ้ก่ียวกับ   

การจัดการขยะพลาสติก ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก การคาํนึงถึงบรรจุภัณฑอ์าหาร การเขา้ถึง    

จุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพักอาศยั และการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารของโครงการต่าง ๆ ดงันัน้ สถานศกึษาควรมีการ

ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการจัดการขยะพลาสติกใหแ้ก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมการจัดการขยะ

พลาสติก และลดการเกิดขยะพลาสติกได ้  

 

ABSTRACT 

 This research paper aims to study personal factors, lifestyle, and social factors between food 

delivery users who manage plastic waste and who do not manage plastic waste. In addition, to study 

factors effecting plastic waste management behavior of food delivery users by using primary data 

collected questionnaires from 400 people who live in Bangkok and use food delivery services. T-test 

and chi-square are used for hypothesis testing and binary logistic regression is used for estimating 

model. The study shows that 52.50 percent of food delivery users are those who manage plastic 

waste. Plastic waste management knowledge, plastic waste management attitude, food package 

awareness, waste separation spot accessibility in living area, and accessibility of project information 

are factors effecting probability of food delivery users’ plastic waste management behavior. 

Therefore, schools should cultivate the good plastic management attitude to students in order to 

create plastic waste management behavior and reduce the number of plastic generating. 

 
Key words: food delivery; plastic waste management; consumer behavior 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ และการซือ้ซํา้ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาการซือ้สินค้า 

ผ่านทางเคร่ืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

The Influence of Satisfaction and Repurchasing Factors: Case Study of Purchasing via 

Vending Machine 
 

ศิริวัลยา คชาธาร1*  ยวุรนิธร ไชยโชติชว่ง1 และ ศรนิทิพย ์กาสขุ1 

Sirivalaya Kachathan1*, Yuvarinthorn Chaichotchuang1 and Sarinthip Kasuk1  

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์คือ 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจ อนัไดแ้ก่ การรบัรูค้ณุภาพ 

การรับรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  การรับรูด้า้นการใชง้านท่ีสะดวกสบายของผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่อง

จาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซือ้ซ ํา้ อนัไดแ้ก่ ความพึงพอใจ โดยการใชวิ้จยัเชิง

ปริมาณและใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูซ้ือ้สินคา้ผ่าน เครื่องจาํหน่ายสินคา้

อตัโนมติั จาํนวน 396 ราย จากผูบ้ริโภคท่ีซือ้สินคา้ผ่านเครื่องจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติั  ขอ้มูลนัน้วิเคราะหด์ว้ย

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการวิเคราะหค์วามถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยดา้นการรับรูด้า้นความสะดวกสบาย 

ปัจจัยดา้นการรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน และการรับรูคุ้ณภาพ มีผลอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ 

สาํหรบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจนัน้ก็มีความสมัพนัธท์างบวกต่อการซือ้ซ ํา้ ส่วนผลวิจยัดา้นนยัสาํคญัทางสถิติ 

คือ ทัง้สามปัจจยัมีผลต่อการสรา้งความพึงพอใจ คือ การรบัรูด้า้นการใชง้านท่ีสะดวกสบาย (β=0.40) การรบัรู ้

คณุภาพ (β=0.26) การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (β=0.25) และ ปัจจยัความพึงพอใจ (β=0.80) มีอิทธิพล

ตอ่การซือ้ซ ํา้ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study (1) the factors that influence satisfaction which are the 
following:  the perceived convenience, perceived quality value and perceived ease of use; (2) the 
factors that influence repurchasing decision which is the satisfaction.  The quantitative method is used; 
and a questionnaire is used as an instrument to collect data from 396 customers who have used a 
vending machine. The descriptive analysis includes frequency, percentiles and standard deviations. 
Multiple Regression Analysis is used to analyze the data. Findings suggest that factors (Perceived 
Quality, Perceived Ease of Use and Perceived Convenience) are positively influenced satisfaction. The 
satisfaction factor also has a positive relationship with the repurchasing. The following factors: 
Perceived Convenience (β=0.40), Perceived Quality (β= 0.26), Perceived Ease of Use (β=0.25) show 
a significant level in the regression analysis. The repurchasing is influenced by the satisfaction factors 
and statistically significant (β=0.80). 
 
Key words: repurchasing, satisfaction, vending machine 
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ผลการจัดการเรียนรู้ไวยากรณภ์าษาญ่ีปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ 

Quizlet Application สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

Effectiveness of Japanese Grammar Learning Using Learning Together Technique with  

Quizlet Application for Grade 12 Students 

 

ศรัญยาพร แกล้วกล้า1* 

Saranyapond Kaewkla1* 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์(1) เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรูไ้วยากรณ ์(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการ

จัดการเรียนรูก้่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet Application (3) เพ่ือ

ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียน ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6/4 

โรงเรียนเมืองเชลียง อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ปีการศกึษา 2562 จาํนวน 31 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า (1) แผนการจดัการเรียนรู ้โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT ร่วมกับ Quizlet 

Application สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันาขึน้ทาํใหไ้ดข้ัน้ตอนการจดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

ขัน้เตรียม ขัน้นาํเขา้สูบ่ทเรียน ขัน้สอน ขัน้สรุป และขัน้ประเมินผล โดยใช ้Quizlet Application ในขัน้ท่ี 2, 3 และ 

5 (2) นักเรียนมีคะแนนผลสมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนความกา้วหนา้รอ้ยละ 

64.57 (3) นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ย 4.52  

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were (1) to develop Japanese grammar lesson plans using 

learning together technique with Quizlet Application (2) to compare effectiveness between pre-test and 

post-test results after learning together technique with Quizlet Application (3) to study the students‘  

satisfaction toward the lessons. The population was 31 Grade 12 students of Muang Chaliang School 

in Si Satchanalai District, Sukhothai Province 

The results of the research revealed that (1) the Japanese Grammar learning using learning 

together with Quizlet Application consists of 5 steps of effective learning : preparation, introduction,  

presentation, conclusion and evaluation by apply in steps 2,3 and 5 (2) l the learning achievement of 

post-test is higher than pre-test with 0.6457 of the effectiveness index (3) the students’ satisfaction 

towards Japanese Grammar learning using learning together with Quizlet  Application was at the 

highest level of 4.52 

 

Key words:  Japanese grammar learning, learning together, Quizlet Application 
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ลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลภาษาเชิงคู่ขนานและเชิงเทยีบเคียง  

The Distinctive Features of Parallel Corpora and Comparable Corpora 

 

นิชุตา บุญขาํ0

1*  

Nichuta Bunkham1* 

 

บทคัดย่อ  

 คลังขอ้มูลภาษาท่ีใชใ้นงานวิจัยดา้นภาษาศาสตรมี์หลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะ

แตกต่างกันไป งานวิจัยชิน้นีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะของคลังข้อมูลภาษาเชิงคู่ขนานและ

คลงัขอ้มลูภาษาเชิงเทียบเคียง ทัง้นี ้หากดผิูวเผินจะพบว่าคลงัขอ้มลูทัง้สองประเภทมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาก 

เน่ืองจากแต่ละประเภทประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยสองภาษา อย่างไรก็ตาม จากการศกึษาพบว่า คลงัขอ้มูล

ดงักล่าวมีลกัษณะเฉพาะท่ีชัดเจน กล่าวคือ ขอ้มลูในคลงัขอ้มลูเชิงคู่ขนานจะประกอบดว้ยขอ้มลูภาษาตน้ทาง

หนึ่งภาษาและขอ้มลูภาษาปลายทางหรือภาษาแปลอย่างนอ้ยหนึ่งภาษา ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นใหญ่เป็นรูปแบบภาษา

เขียน ส่วนขอ้มูลในคลงัภาษาเชิงเทียบเคียงจะประกอบดว้ยขอ้มูลภาษาต่าง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมจากผูบ้อกขอ้มลู

ภาษานัน้ ๆ โดยตรง ไม่ผ่านกระบวนการแปลภาษา และส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบภาษาพูด แมว้่าท่ีมาของขอ้มูล 

ในคลงัขอ้มูลเชิงคู่ขนานและในคลงัขอ้มูลเชิงเทียบเคียงจะแตกต่างกนั แต่ขอ้มูลทัง้สองประเภทมีประโยชนต์่อ

การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบต่างและเชิงขา้มภาษาเป็นอย่างย่ิงเน่ืองจากประกอบดว้ยขอ้มูลมากกว่าสองภาษา

เหมือนกนั 

 

ABSTRACT 

There are many types of corpora used in linguistic research. Each type has a particular feature. 

The aim of this study was to highlight the distinctive features of parallel and comparable corpora, which 

are very similar because both of these types of corpora consist of data from at least two languages. 

The results showed that the parallel Corpora consist of source language and its translation in at least 

one language. Most of the parallel corpora are in the written form. Unlike the parallel corpora, the data 

in the comparable corpora consist of various languages data, collected with informants through the 

elicitation process, but not through the translation process. Most of them are in the spoken form. 

Although the sources of data in the parallel and comparable corpora are different, both of these types 

of corpora are very useful for the Contrastive and Cross-linguistic studies. 
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การเปิดรับการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ความผูกพัน และความภักดตี่อแบรนด ์

เคร่ืองสาํอางไทย 

Exposure to Content Marketing in Social Media, Customer Engagement and the Loyalty of 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการเปิดรับการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หา 

ผ่านสื่อสงัคมออนไลนก์ับความผูกพันและความภักดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย และศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความผกูพนักบัความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทย โดยใชแ้บบสอบถาม

ออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยเปิดรับการตลาดเชิงเนือ้หาบนสื่อสังคมออนไลนข์อง

เครื่องสาํอาง 1 ใน 3 แบรนด ์ไดแ้ก่ คิวทเ์พรส มิสทิน และศรีจนัทร ์จาํนวน 385 คน จากผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ การเปิดรบัการสื่อสารการตลาดเชิงเนือ้หาผ่านสื่อสงัคมออนไลนมี์ความสมัพนัธใ์นเชิงบวกกบัความผูกพนั

และความภักดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางไทยอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความ

ผูกพันมีความสมัพันธใ์นเชิงบวกกับความภักดีต่อแบรนดเ์ครื่องสาํอางอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน นอกจากนีย้งัสามารถนาํผลวิจัยครัง้นีม้าใชว้างแผนกลยุทธท์างการสื่อสารตลาดหรือ

เป็นแนวทางในการนาํเสนอเนือ้หาบนสื่อสงัคมออนไลนไ์ด ้
 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the relationship between exposure to content 

marketing via social media and customer engagement and loyalty towards Thai cosmetic brands, and 

study the relationship between consumer engagement and loyalty to Thai cosmetic brands by using 

online questionnaires to collect data from 385 consumers who have been exposed to an official social 

media account of 1 in 3 brands of cosmetics, including Cute Press, Mistine and Srichand. According 

to the hypothesis testing, it was found that exposure to content marketing via social media positively 

correlated with customer engagement and loyalty towards Thai cosmetic brands, with the 0.05 level of 

statistical significance, and the consumer engagement had a positive relationship with loyalty to the 

cosmetic brand, with the 0.05 level of statistical significance. In addition, the results of this research 

can be used to plan marketing strategies or as a way to present content on social media. 

Key words: content marketing, social media, customer engagement, brand loyalty 
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บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาศกัยภาพของชมุชนเกษตรกรท่ีสง่เสรมิการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นวิจัยเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึกและการสนทนากลุ่ม โดยมีผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีดาํเนินงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จาํนวน 5 คน และ  

2) แกนนาํเกษตรกร จาํนวน 20 คน โดยเลือกเจาะจงไปท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการ

ปรบัตวัของเกษตรกร ทัง้หมด 10 ตาํบล รวมทัง้สิน้ 25 คน ผลการศกึษา พบว่า เครือข่ายเกษตรกรมีศกัยภาพท่ี

โดดเด่น ทั้งสิน้ 3 ดา้น ดังนี ้1) การสรา้งความหลากหลายในภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยเฉพาะความรูท้างการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2) ความ

เขม้แข็งของการรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรท่ีจนนาํไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูท้างการเกษตร และ 3) การ

บริการการท่องเท่ียวทางการเกษตร โดยเฉพาะความสามารถในการสรา้งการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและการ

เช่ือมโยงเครือข่ายรา้นอาหารทอ้งถ่ิน รวมถึงท่ีพักแรม แต่ยังพบขอ้จาํกัดดา้นการบริหารจดัการท่ีขาดแผนการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  

 

ABSTRACT 
This study aimed to understand potential in a farming community which promotes agrotourism 

in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This qualitative research applied in-depth interview and focus 

group techniques to gather data from two groups of key informants 1) Five local leaders who ran quality 

of life development activities for farmers and 2) Twenty farmer leaders. Those 25 people were selected 

from participants of Farmer’s Adaptation Capacity Development Project from 10 sub-districts by using 

a purposive sampling technique. Findings revealed that a farmer network had distinctive potential in 

three areas as follow: 1) Creating diversity in local wisdom relating to agritourism resource 

management, especially agricultural knowledge under Sufficiency Economy philosophy, 2) Strength of 

farmer network integration which led to develop of agricultural learning center, and 3) Providing 

agrotourism services, especially competency to create an access to tourist attractions and to link a 

network of local restaurants and hotels. However, management capacity was still limited due to lack of 

concrete agrotourism development plans.  

Key words: agrotourism, farming community 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาชีวิตและผลงานของศาสตราจารย ์ดร.สนิท อกัษรแกว้ ผูน้าํการพลกิ

ฟ้ืนคืนชีวิตผืนป่าชายเลนไทยโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาดว้ยเทคนิคการเก็บขอ้มูลสมัภาษณแ์ละ

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแบบสามเสา้นาํเสนอผลงานความสาํเร็จในศาสตรด์า้นนิเวศวิทยาและ

การจัดการป่าชายเลนซึ่งเป็นศาสตรแ์ห่งแผ่นดินท่ีเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรผ์ลการ

วิเคราะหวิ์จยัความสาํเร็จท่ีสมัพนัธก์บัการดาํเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการอนุรกัษ์ป่าชายเลนและนาํไปสู่การพลิกฟ้ืน

คืนชีวิตผืนป่าชายเลนไทยใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูข้องเยาวชนใหมี้วิญญาณป่านบัเป็นคณุค่าของการสรา้งคนและการ

สรา้งงานท่ีย่ิงใหญ่เพ่ือเป็นพลงัการอนรุกัษค์วามอดุมสมบรูณท่ี์ยั่งยืนของประเทศไทย 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the life, ethical beliefs, and publications of Professor 

Dr. Sanit Aksornkoae, the leader of restoration of mangroves in Thailand. Research methods in 

anthropology were used including collecting data from interviews and various sources of relevant 

empirical evidence. This research presents his successful publications in ecology and mangrove 

management which provide Knowledge of the Land, which is a core belief of Kasetsart University. The 

results of analysis of the key success factors are relevant to the way of life which leads to mangrove 

restoration and conservation in Thailand so that his research can be used as a learning source for youth 

to have a ‘forest mind’. This is considered of great value in terms of people development and job 

creation to fuel the power of sustainable conservation of abundance in Thailand. 
 

Key words: Sanit Aksornkoae, wisdom, mangrove forests-Thailand, coastal biodiversity, restoration, conservation, ecology 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะหก์ลไกทางอุดมการณข์องรฐัท่ีกระทาํผ่านการเรียนการสอนวิชา

หนา้ท่ีพลเมืองระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดย

มองผ่านมโนทศันก์ลไกทางอดุมการณข์องรฐั ของหลยุส ์อลัธูแซร ์ใชแ้นวทางการหาความรูแ้บบต่อตา้นปฏิฐาน

นิยมและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หาและเขียนบรรยายแบบเล่าเรื่อง ผลการศกึษาพบว่า รฐัใชวิ้ชาหนา้ท่ีพลเมือง

เป็นกลไกทางอดุมการณข์องรฐัเพ่ือสรา้งสงัคมท่ีสนัติสขุ แต่ในอีกดา้นหนึ่งรฐัใชวิ้ชาหนา้ท่ีพลเมืองใหก้ลายเป็น

อดุมการณ ์เป็นโล่กาํบงักลไกทางการปราบปรามท่ีใชค้วามรุนแรงของรฐั เพ่ือสรา้งอาํนาจท่ีเหนือกว่าระหว่างรฐั

กบัพลเมือง ใหพ้ลเมืองมีความเช่ือไปในทิศทางเดียวกบัรฐั จนกระทัง้หล่อหลอมใหน้กัเรียนกลายเป็นพลเมืองท่ี

เช่ือฟังรฐั และอยู่ภายใตอ้าํนาจของรฐัดว้ยความยินยอมแบบเตม็ใจหรือไมรู่ต้วั 

 

ABSTRACT 

 This article aims to analyze the ideological state apparatus of civic education subject, 

complying with core curriculum of Thai basic education B.E. 2551 (A.D. 2008), in the Thai Lower 

Secondary Schools. Based on theory of Althusser’s ideological state apparatus, content analysis and 

narrative techniques are employed in the way of anti-positivism paradigm. Adherence to ideological 

state apparatus, the result shows that the State uses civic education subject for conducing to create a 

peaceful society. At the same time, the State uses the subject for producing more power over its citizen 

which shed light on repressive state apparatus. In this regard, the article concluded that the State 

maintains its hegemony through the performance of these two major apparatuses in socializing 

schoolchildren’s obedience. 

 

 

 

 

 

Key words: ideological state apparatus, civic education subject 
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แนวทางการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย ์

Approaches to Control and Promote Personal Income Tax Payment 

of Real Estate Brokers 
 

ศิวพร เสาวคนธ์1

Siwaporn Saowakon1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ 

ผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสังหาริมทรพัย ์เน่ืองจากในปัจจุบันอาชีพดังกล่าวมีการขยายตัวไปพรอ้มกับการ

เติบโตของอสงัหาริมทรพัย ์เม่ือการซือ้ขายและแลกเปลี่ยนอสงัหาริมทรพัยมี์ปริมาณเพ่ิมขึน้ในทกุปี ย่อมสง่ผลให้

อาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัยเ์ติบโตตามไปดว้ยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แมว้่าประเทศไทยจะมีหลกัเกณฑก์าร

จดัเก็บภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาตามท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรษัฎากร แตใ่นทางปฏิบติักลบัพบวา่ผูป้ระกอบอาชีพ

นายหนา้อสงัหาริมทรพัยบ์างกลุม่ยงัหลีกเลี่ยงการเสียภาษาเงินไดบ้คุคลธรรมดา เพราะกรมสรรพากรไมท่ราบวา่

เงินไดท่ี้เกิดขึน้มีแหลง่ท่ีมาจากการประกอบอาชีพ และสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากในปัจจบุนัยงัไมมี่กฎหมายควบคมุ

ผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์อีกทัง้ยังไม่มีระบบควบคุมจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพอันมี

สภาพบังคบัทางกฎหมาย จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีทาํใหมี้การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได ้ดงันัน้ เพ่ือป้องกันการ

หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูป้ระกอบอาชีพนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์และเป็นการยกระดบั 

ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง จงึเห็นควรมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคมุการประกอบวิชาชีพดงักลา่ว   
 

ABSTRACT 
This article aimed to investigate controlling and promoting personal income tax payment of real 

estate brokers.  Due to expansion of this profession along with real estate growth, transaction of real 

estate has been increasing every year, which also has led the growth of real estate broker profession. 

Although Thailand has established the criteria of personal income tax collection in the Revenue Code, 

in practice some of the real estate brokers have avoided to pay personal income tax because the 

Revenue Department does not know the profession’ s income sources.  Moreover, it is partly because 

at present there are no laws to control the real estate brokers and no systems to control professional 

code of conduct as the law binding force.  Therefore, it is one of the reasons for avoiding income tax 

payment. In order to prevent avoidance of personal income tax payment among the real estate brokers 

and to enhance the real estate brokers to be accepted in the international standard and making benefits 

to relevant people, it is recommended to establish specific laws to control this profession.       

Key words: controlling, promote, personal income tax, real estate brokers   
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วัดพระธาตุลาํปางหลวง  อาํเภอเกาะคา  จังหวัดลาํปาง   

A Studies Applied Innovative Sculptures from Wat Phra Thaht Lampang Luang Style   

of Art Ko Kha District, Lampang Province. 

 

ธงชัย ปันสุข1* และ ศิรกิร  อ่ินคาํ1   

Tongchai Pansook1* and Sirikorn Income1 

บทคัดย่อ 

งานสรา้งสรรคป์ระติมากรรมประยกุตจ์ากรูปแบบศิลปกรรม    วดัพระธาตลุาํปางหลวง  ถ่ายทอดความ

สง่างามของรูปทรงชา้งไทยสวมเครื่องทรงประยุกตก์ับลวดลายตน้ศรีมหาโพธ์ิและลายหมอ้ดอกบูรณฆฏะใน

วิหารนํา้แตม้ มีแนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงานเป็นการนาํเสนอ ประติมากรรมรูปชา้งในท่ายืน มีชุดเครื่องทรง 

ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสี เป็นลวดลายประยุกตต์น้ศรีมหาโพธ์ิและลายหมอ้ดอกบูรณฆฏะ ร่วมกับการวาดเสน้

ระบายสีท่ีงดงาม วตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศกึษารูปแบบศิลปกรรมวดัพระธาตลุาํปางหลวงมาสรา้งสรรคผ์ลงาน

ประติมากรรมประยุกต ์  2)  เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงานประติมากรรมประยุกตมี์เอกลกัษณ์ศิลปกรรมวดัพระธาตุ

ลาํปางหลวง     ผลงานท่ีสรา้งสรรคเ์ป็นประติมากรรมสื่อผสม รูปชา้งไทยในท่ายืน จาํนวน 5 ชิน้ นาํเสนองาน

ศิลปะเชิงจดัวางปรบัเปลี่ยนตามพืน้ท่ี  เป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดท้าํการวิเคราะหอ์ธิบายผลงานเป็นรูปทรงชา้ง

ไทยสวมใส่เครื่องทรงท่ีมีผา้คลมุ เป็นชุดเครื่องแต่งตวัของชา้งท่ีพระมหากษัตริยพ์ระราชทานใหใ้นวนัสมโภชขึน้

ระวางเพ่ือเป็นเครื่องยศ โดยประยกุตต์กแตง่ลวดลายจากวดัพระธาตลุาํปางหลวง ดว้ยการใชเ้ศษกระเบือ้งสีและ

การวาดเสน้ระบายสีท่ีออ่นชอ้ยงดงาม 
 

ABSTRACT 

 Creative Sculpture from Wat Phra Thaht Lampang Luang. Conveying the elegance of the 

shape of the Thai elephant with the pattern of the Si Maha Pho tree and the Buranaka flower pot 

pattern in Nam Tam. The concept is Sculpture of Thai elephant shape in standing position Has a set 

of ornaments Decorated with various colored tiles, applied patterns of Sri Mahapho tree and Burapha 

pot flower pattern and drawing beautiful coloring lines. Objective 1) to study the art forms of Wat Phra 

That Lampang Luang to create applied sculpture works 2) To create unique sculpture works of art, 

Wat Phra That Lampang Luang. The creative works are mixed media sculptures 5 pieces of Thai 

elephants The objective was analyzed and explained the work in Thai elephant shape, wearing the 

robe, it is a dress of the elephant that the King gave, applying decorative patterns from Wat Phra That 

Lampang Luang By using colored tiles and drawing lines that are delicately beautiful. 

 

Key words: creative, applied sculptures 
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ทัศนคตขิองหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน           

ในพืน้ทีอ่าํเภอสุขสาํราญ จังหวัดระนอง 

The Family Leader’s Attitude on The Role of Relationship between                                    

The Elder and The Younger Generation in Suk Saran District, Ranong Province 

 

สุรินทรภ์รณ ์ศรีอินทร์1* นชุนารถ วงศจ์าํปา2 และประลนิทร ์ไกรวิชยั1 

Surinporn Sri-in1*, Nuchanard Wongjumpa2 and Pralin Kraiwichai1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยันี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาทศันคติของหวัหนา้ครอบครวัต่อบทบาทในสมัพันธภาพระหว่าง

ผูสู้งอายุกับบุตรหลาน และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาก
หวัหนา้ครอบครวัในเขตอาํเภอสขุสาํราญ จงัหวดัระนอง จาํนวน 486 คน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่ความถ่ี คา่รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test ผลการวิจัยพบว่า หวัหนา้ครอบครวัมีทัศนคติต่อ
บทบาทในสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบับตุรหลาน อยู่ในระดบัดี ผลการศกึษาเปรียบเทียบทศันคติตอ่บทบาท
ในสมัพนัธภาพระหว่างผูสู้งอายุกับบตุรหลาน พบว่า หัวหนา้ครอบครวัท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้
ตา่งกนั มีทศันคติตอ่บทบาทในสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้งูอายกุบับตุรหลานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ทั้งนี ้หัวหนา้ครอบครวัควรมีบทบาทในการเช่ือมประสานใหบุ้ตรหลานและผูสู้งอายุทาํกิจกรรม
ร่วมกันอยู่เสมอ โดยนาํหลกัศาสนามาเป็นแนวทางในการสอนบุตรหลาน รวมทัง้ปลูกฝังใหบุ้ตรหลานมีความ
ภาคภมิูใจในตวับรรพบรุุษ  

 

ABSTRACT 
The purpose of this research were 1)  To study the family leader’s attitude on the role of 

relationship between the elder and the younger generation. 2) To compare the family leader’s attitude 
on the role of relationship between the elder and the younger generation in term of socio-
demographic factors. Data collected from 489 family leaders in Suk Saran district, Ranong province 
using questionnaire. Data analysis comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation,   
t-test and F-test. The finding showed that the family leader’s attitude on the role of relationship 
between the elder and the younger generation were at a good level. Family leader who differed on 
education, occupation and income were significantly different on family leader’s attitude on the role of  
relationship between the elder and the younger generation at the .05 level. The family leader should 
work closely were seen to be a linkage for allowing children and the elderly to always have activities 
together, adopt religious principles as a guideline to teach children. Including, cultivate children to be 
proud of their ancestors. 
 

Key words:  family leader’s attitude, role of relationship, elder, younger generation 
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7. ผศ.ดร.ฉัตรศิร ิปิยะพิมลสิทธ์ิ   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

8. รศ.ดร.พงศป์ระพนัธ ์พงษโ์สภณ  ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

9. ผศ.ดร.สนุทรา โตบวั    ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

10. ผศ.ดร.ทรงชยั อกัษรคิด   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

11. ผศ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห ์   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

12. ผศ.ดร.เอกรตัน ์ทานาค   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
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16. ผศ.ดร.เอกภมู ิจนัทรขนัตี   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

17. ผศ.ดร.อดุมลกัษม ์กลูศรีโรจน ์  ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

18. ดร.มาลินี ประพิณวงศ ์   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

19. ผศ.ดร.เอกรตัน ์ทานาค   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
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23. ผศ.ดร.ดร.วตัสาตรี ดิถียนต ์   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

24. ผศ.ดร.ณฐัพล ราํไพ    ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

25. ผศ.ดร.กอบกลุ สรรพกิจจาํนง   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

26. รศ.ดร.ภทัรวรรธน ์จีรพฒันธ์นธร  ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

27. ผศ.ดร.นลินรตัน ์รกักศุล   ภาควิชาอาชีวศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

28. รศ.ดร.สมบตั ิออ่นศริิ    ภาควิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

29. ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์

30. ดร.ธนนนัท ์ธนารชัตะภมู ิ   ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
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สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกจิ: ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1. ผศ.ดร.กนกวรรณ จนัทรเ์จรญิชยั  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

2. ดร.กนกอร สีมานนท ์    ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

3. ผศ.ดร.กมัปนาท เพ็ญสภุา ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

4. ผศ.ดร.กมัปนาท วิจิตรศรีกมล ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

5. รศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธ์ิเกียรติ  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

6. ม.ล.กณุฑลรตัน ์ทวีวงศ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

7. ผศ.ดร.กลุภา กลุดลิก    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

8. ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์พจนศิลป์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

9. ผศ.ดร.ชญาดา ภทัราคม   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

10. ดร.ชยนัต ์พิภพลาภอนนัต ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

11. รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทกัษ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

12. ผศ.ดร.ชิดตะวนั ชนะกลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

13. รศ.ดร.ฐิตมิา พฒุิทานนัท ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

14. ผศ.ดร.ณคณุ ธรณีนิตญิาณ   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

15. ผศ.ดร.ณฐัพล พจนาประเสรฐิ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

 



16. ดร.ณิธิชา ธรรมธนากลู   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์

17. ดร.เดชรตั สขุกาํเนิด    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

18.ดร.ธนสิน ถนอมพงษพ์นัธ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

19. ผศ.ดร.ธนา สมพรเสรมิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

20. ผศ.ดร.ธนาภรณ ์อธิปัญญากลุ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์
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23. ผศ.ดร.นงนชุ  ปรมาคม   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

24. ผศ.ดร.นนทร ์วรพาณิชช ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

25. ดร.นภสม สินเพิ่มสขุสกลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

26. ผศ.ดร.นชุนาถ มั่งคั่ง ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์
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36. ผศ.ดร.รวิสสาข ์สชุาโต   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์
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38. รศ.ดร.เรวตัร ธรรมาอภิรมย ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์
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41. ผศ.ดร.วลีรตัน ์สพุรรณชาต ิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

42. รศ.ดร.วิจิตตศ์รี สงวนวงศ ์   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

43. ผศ.ดร.วิศษิฐ์ ลิม้สมบญุชยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

44. รศ.ดร.วิษณ ุอรรถวานิช   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

45. ผศ.ดร.วฒุิยา สาหรา่ยทอง   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

46. ดร.ศศเิพ็ญ ภวูพานิช    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

47. ดร.ศศภิา พจนว์าที    ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

48. ดร.ศกัดิส์ิทธ์ิ บศุยพลากร   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

49. ผศ.ดร.ศิวพงศ ์ธีรอาํพน   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

50. ดร.สมหมาย อดุมวิทิต   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

51. ดร.สรวฒัน ์วิศาลาภรณ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

52. ดร.สณัหะ เหมวนิช    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

53. ผศ.ดร.สนัต ิ แสงเลิศไสว   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

54. รศ.ดร.สภุาณี หาญพฒันะนสุรณ ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

55. ผศ.ดร.สมุาลี พุม่ภิญโญ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

56. ดร.สวุพร ผาสกุ    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

57. รศ.ดร.สวุรรณา ประณีตวตกลุ  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

58. ดร.สวุรรณา สายรวมญาต ิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

59. รศ.ดร.เสาวลกัษณ ์กูเ้จริญประสิทธ์ิ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

60. ดร. โสภณ แยม้กลิ่น    ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

61. รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์



62. ผศ.ดร.อภิชาต ดะลณุเพธย ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

63. ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

64. ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร   ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

65. ผศ.ดร.อรรถสดุา เลิศกลุวฒัน ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

66. ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวสัดิส์ทุธ์ิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

67. ผศ.ดร.อคัรนนัท ์คิดสม   ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

68. ผศ.ดร.อารียา โอบเิดียวกว ู   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

69. ผศ.ดร.อิทธิพงศ ์มหาธนเศรษฐ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

70. รศ.ดร.อิสรยิา บญุญะศิริ   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

71. ผศ.ดร.อชุกุ ดว้งบตุรศรี   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

72. รศ.อุ่นกงั แซล่ิม้    ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

73. ผศ.ดร.เออวดี เปรมษัเฐียร   ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร 

คณะเศรษฐศาสตร ์

74. รศ.ดร.ยรุพร ศทุธรตัน ์   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

75. ผศ.ดร.พิทวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ  ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

76. ผศ.ดร.วรญัพงศ ์บญุศริิธรรมชยั  ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

77. ดร.ปานิสรา ทิตาพร    ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

78. ดร.อรวี ศรีบญุลือ      ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 

79. ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชยั  ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบรหิารธุรกิจ 

80. ผศ.ดร.ธีรารตัน ์วรพิเชฐ   ภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ 

81. ผศ.ดร.ศริิรตัน ์โกศการกิา   ภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ 

82. ดร.ชลลดา สจัจานิตย ์    ภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ 

83. รศ.ดร.ภทัรกิตติ ์เนตินิยม   ภาควิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ 

84. ผศ.ดร.พรวรรณ นนัทแพศย ์   ภาควิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ 

 

 



สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกจิ: ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1. รศ.จีรพรรณ กลุดลิก    ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. รศ.จฑุาทิพย ์ ภทัราวาท   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาสหกรณ ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3. รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

4. รศ.นงนชุ องัยรีุกลุ    ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

และทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5. รศ.นภาภรณ ์พรหมชนะ   ผูท้รงคณุวฒุิ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6. ผศ.ดร.บญุจิต ฐิตาภิวฒันกลุ   ผูท้รงคณุวฒุิ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7. ดร.ปรีชา สิทธิกรณไ์กร   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

8. รศ.ดร.ปิติ กนัตงักลุ     ผูท้รงคณุวฒุิ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

9. ผศ.ดร.รชัพนัธุ ์เชยจิตร   คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

10. รศ.วรนนัท ์กิตตอิมัพานนท ์   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

11. รศ.ดร.วินยั พทุธกลู    ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

และทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร ์

12. รศ.วินยั อาจคงหาญ    ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาสหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร ์

13. รศ.ดร.ศรณัย ์วรรธนจัฉริยา   ผูท้รงคณุวฒุิ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

14. รศ.ศานิต เกา้เอีย้น    ผูท้รงคณุวฒุิ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์



15. ดร.ศิวลาภ สขุไพบลูยว์ฒัน ์   คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

16. ผศ.ดร.ศภุชาต ิสขุารมณ ์   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

17. รศ.สมพร อิศวิลานนท ์   ผูท้รงคณุวฒุิ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

18. รศ.ดร.สมศกัดิ ์เพรียบพรอ้ม   ผูท้รงคณุวฒุิ  

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร  

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

19. ผศ.ดร.สงัเวียน จนัทรท์องแกว้  ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

20. รศ.ดร.สนัตยิา เอกอคัร   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

21. รศ.ดร.สาโรช องัสมุาลิน   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

22. ผศ.สชุิน ปลีหะจินดา    ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาสหกรณ ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

23. รศ.ดร.สมุาลี สนัตพิลวฒุิ   ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

24. รศ.สวุรรณา  ธุวโชติ    ผูท้รงคณุวฒุิ ภาควิชาสหกรณ ์ 

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

25. ผศ.ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร     คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

26. ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมลออภกัดี     คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

27. ดร.จรชัวรรณ จนัทรตัน ์   คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

28. ผศ.ดร.ประเสรฐิ สิทธิจิรพฒัน ์  คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

29. ผศ.ดร.ปณทัพร เรืองเชิงชมุ   วิทยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

30. ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชยั   คณะบรหิารธุรกิจและการบญัชี  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

31. ดร.ภทัรวดี เพิ่มวานิชกลุ     คณะบรหิารธุรกิจและการบญัชี  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 



32. รศ.ดร.แกว้ตา โรหิตรตันะ   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

33. ดร.คมน ์พนัธรกัษ ์       คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

34. ผศ.ดร.พฒัน ์พสิิษฐเกษม     คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

35. ผศ.ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม     คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

36. ดร.นพปฎล สวุรรณทรพัย ์   คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรงัสิต 

37. ดร.ธญัภสั เมืองปัน    คณะโลจิสติกส ์มหาวิทยาลยับรูพา 

38. ดร.ฑิภาวิณี สวุรรณวงศ ์รอดบณัฑิต  สาํนกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง 
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