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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดการประชุมวิชาการอยางตอเนื ่องเปนประจำทุกป โดยรวมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแหงชาติ จัดใหมีการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 
59 ระหวางวันท่ี 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต Theme “New Normal KASETSART for Sustainable 
Development Goals (SDGs)” เพื ่อมุ งสงเสริมใหน ักวิชาการและคณาจารยจากสาขาตางๆ นำเสนอ
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และความชำนาญ ระหวางนักวิชาการ คณาอาจารยของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือทางการวิจัยและยังเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา ไดแสดงผล
งานทางวิชาการ โดยความรูและวิทยาการใหมๆ ดังกลาว ยังไดถายทอด เผยแพรสูสาธารณชน อันจะนำมาซ่ึง
ความกินดี อยูดี และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

การนำเสนอผลงานวิชาการประกอบดวยภาคบรรยายจำนวน 229 เรื่อง และภาคโปสเตอรจำนวน 
169 เรื่อง รวม 398 เรื่อง แบงออกเปน 12 สาขา ไดแก สาขาพืช สาขาสัตว สาขาสัตวแพทยศาสตร สาขา
ประมง สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร สาขาวิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาศาสตร 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เอกสารฉบับนี้เปนบทคัดยอ เลมที่ 3 ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอรของ สาขาศึกษาศาสตร สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ และสาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งไดผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจำสาขา เพ่ือ
นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 59   

ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั ้งที ่ 59 ขอขอบคุณ นักวิจัย 
นักวิชาการ คณาจารยท่ีไดนำผลงานมาเสนอ และผูท่ีสนใจเขารวมการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกฝายที่สละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิด รวมมือกันจัดเตรียมการประชุม จนทำใหการ
ประชุมทางวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ประสบการณและเทคนิคของกระบวนการสําหรับเจาหนาท่ีศูนย

เรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
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กฤตพจน จงเจริญ, เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล 
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The development model toward innovative way of school as learning community under 
the Office of the Primary Educational Service Area in Loei Province 
 
Veeradej Maneenop 
Muang Loei school under the Loei Primary Educational Service Area Office 1, Loei 42000, Thailand 
E-mail address: laokhamhommv@gmail.com 
 
Abstract 

The purposes of this research were to (1) study an innovative way of school as learning 
community; (2) study factors affecting the innovative way of school as learning community; 
(3) construct a model of the development model toward an innovative way of school as learning 
community; and (4) evaluate a model toward the development model toward an innovative way 
of school as learning community under the Office of the Primary Educational Service Area in 
Loei Province. The research methodology was a mixed method research using sequential 
explanatory design. The research was divided into three phases; (I) to study the components of 
Innovative Way of School as Learning Community using synthesis document analysis and in-
depth interview with five selected experts (purposive sampling) and CFA analysis. (II) to study 
factors affecting the innovative way of school as learning community using Hierarchical Linear 
Model.  (III) construct and evaluate the model  drafted using documents analysis  and in-depth 
interview from five selected experts, and using Multi-Attribute from a sample of 11 selected 
experts. The instruments used in the study were semi-structured interviews verifying the 
propriety, feasibility, accuracy and utility. Data were analyzed using basic statistics such as 
frequency and percentage. The research found that; 1) A model toward toward Innovative Way 
of School as Learning Community under the Office of the Primary Educational Service Area 
in Loei Province include; (1) Leadership (2) Strategic planning (3) Using innovative strategy, 
(4) Challenge vision and (5) Assessment and shares knowledge. 2) The school level, classroom 
level and student level affected the innovative way of school as learning community. 3) The 
development model toward an innovative way of school as learning community under the 
Office of the Primary Educational Service Area in Loei Province as a whole showed that 
propriety, feasibility, accuracy and utility at the highest level. 
Keywords: The development model, innovative way of school as learning community 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคคิด

นอกกรอบท่ีมีเว็บสนับสนุน วิชาการผลิตและการตัดต่อภาพยนตร์ส้ันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (2) เพ่ือศึกษา

ความคิดสร้างสรรค์โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคคิดนอกกรอบท่ีมีเว็บสนับสนุน (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคคิดนอกกรอบท่ีมีเว็บสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 34 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบบนัทึกอนุทิน แบบทดสอบวดั

ความคิดสร้างสรรค ์แบบความพึงใจ  เคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง

คุณภาพ ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลการศึกษาการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคคิดนอกกรอบท่ีมี

เวบ็สนบัสนุน ช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด (2) ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรคข์อง

นกัเรียนทั้ง 3 วงรอบ พบว่ามีนกัเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค ์เพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนตอ่การจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  

คําสําคัญ: ความคิดสร้างสรรค,์ เทคนิคคิดนอกกรอบ, เวบ็สนบัสนุน 

 

Abstract 

The purposes of this research were (1) To study the results of the creative thinking development by lateral thinking 

technique with supporting web of short film production and editing for Mathayomsuksa 6 (2) To study creative thinking 

by lateral thinking technique with supporting web (3) To study the satisfaction of students for lateral thinking technique 

with supporting web. The target group in the research was 34 students in mathayomsuksa 6 The research tools were learning 

management plans. Memorandum Creativity test, satisfaction model, data analysis tools, including quantitative data 

analysis Qualitative data analysis. The results of the research were as follows: (1) The creative thinking development by 

lateral thinking technique with supporting web which increased creativity of students to meet the specified criteria. (2) The 

students’ creativity study results consist of 3 cycles. Therefore, students had a continuous increase in their creativity score. 

(3) The satisfaction of the students was at a high level. Students are satisfied with the correct and modern learning 

arrangement. 

Keywords: creativity, thinking outside the box, support web 
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การพฒันาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด เร่ือง ปฏิกริิยารีดอกซ์ ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจําลองเป็นฐาน 

Development of Grade-12 students’ representational competence about Redox reaction through 

model-based learning 

 

ณภัทร สุขนฤเศรษฐกุลa,*, ชาตรี ฝ่ายคําตาa, พจนารถ สุวรรณรุจิb 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนน้ีมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาพฒันาการดา้นสมรรถนะในการนาํเสนอตวัแทนความคิด

เร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์ ของนกัเรียนเม่ือเรียนรู้ผ่านการจดัการเรียนรู้แบบจาํลองเป็นฐาน กลุ่มท่ีศึกษาคือ นกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 26 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบวดัสมรรถนะการนาํเสนอตวัแทน

ความคิดเร่ือง ปฏิกิริยารีดอกซ์ จากนั้นทาํวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาเพ่ือจดัระดบัของสมรรถนะของการนาํเสนอตวัแทน

ความคิด ซ่ึงปรับปรุงจากเกณฑ์ของ Kozma and Russell (2007) ผลการวิจยัพบว่า (1) หลงัจดัการเรียนรู้ นกัเรียนส่วนใหญ่

สามารถนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับจุลภาค โดยรูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดคือการใช้ภาพวาดร่วมกับสัญลักษณ์  

(2) ตัวแทนความคิดมีความสัมพนัธ์กับมโนทศัน์ทางเคมี โดยนักเรียนมีพฒันาการด้านสมรรถนะการนาํเสนอตวัแทน

ความคิดในระดบัท่ีสูงขึ้น แต่นกัเรียนยงัมีมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนอยูบ่างส่วน (3) การใชค้าํถามเชิงอุปมาอุปมยัช่วยส่งเสริม

การนาํเสนอตวัแทนความคิดในระดบัจุลภาค และสัญลกัษณ์ รวมถึงช่วยตรวจสอบมโนทศัน์ 

คําสําคัญ: การจดัการเรียนรู้แบบจาํลองเป็นฐาน, ปฏิกิริยารีดอกซ์, สมรรถนะในการนาํเสนอตวัแทนความคิด 

 

Abstract 

The propose of this classroom action research was to examine the development of students’ representational 

competence in redox reaction topic while engaging model-based learning. The participants of this study were 26 grade-12 

students. The representational competence survey was used as a research tool. The data were analyzed and categorized 

using criteria adapted from Kozma and Russell (2007). The results indicated that (1) after engaging model-based learning, 

most of students represented the redox reaction at sub-microscopic level using visual and symbolic modes; (2) the 

representation related with conceptual understanding in which students could improve representational competence even 

though they have alternative concept in redox reaction. (3) questions relevant to analogy could support students’ 

representational competence at sub-microscopic and symbolic level which included verifying conceptual understanding. 

Keywords: model-based learning, redox reaction, representational competence 
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การพฒันาการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

เป็นฐานในรายวิชาชีววิทยา 

The development of 11th grade students’ media literacy using project-based learning in biology 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพฒันาการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชาชีววิทยา กลุ่มท่ีศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบวดัการรู้เท่าทนัส่ือ วิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ร้อยละ และค่าพฒันาการสัมพทัธ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์

เน้ือหาในแต่ละองคป์ระกอบของการรู้เท่าทนัส่ือ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนทุกคนมีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือหลงัเรียนมากกว่า

ก่อนเรียน โดยนกัเรียนมีการรู้เท่าทนัส่ืออยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 55.17) ถึงระดบัดี (ร้อยละ 44.83) เม่ือพิจารณาดา้น

องคป์ระกอบพบว่า นกัเรียนมีพฒันาองคป์ระกอบดา้นการสร้างสรรคส่ื์อไดดี้ท่ีสุด โดยมีระดบัพฒันาการสัมพทัธ์ในการ

สร้างสรรค์ส่ืออยู่ในระดบัสูง ส่วนระดบัพฒันาการสัมพทัธ์ในการเขา้ถึงส่ือ การวิเคราะห์ส่ือ และการประเมินส่ือ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

คําสําคัญ: การจดัการเรียนรู้ชีววิทยา, การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน, การรู้เท่าทนัส่ือ 

 

Abstract 

 The purpose of this classroom action research was to investigate the development of 11th grade students’ media 

literacy using project-based learning in biology. The participants were 29 students in grade 11. The research instruments 

were lesson plans and media literacy tests. Quantitative data were analyzed by mean, percentage and development score. 

Qualitative data were analyzed by content analysis. The results showed that all students had improved their media literacy 

after learning through project-based learning, students showed media literacy at medium level (55.17%) to good level 

(44.83%). In addition, media creation seemed to be the most developed media literacy component, and had the development 

score at high level. Meanwhile, media access, media analysis, and media evaluation had development score at medium 

level. 

Keywords: learning management in biology, media literacy, project-based learning 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับส่ืออินโฟกราฟิก เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

An implement of learning activities using STAR strategy with infographic for promoting 

mathematical knowledge on the topic of linear equations in one variable for Mathayom Suksa 1 

students  
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บทคัดย่อ  

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนกัเรียนท่ี

ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธี STAR ร่วมกบัส่ืออินโฟกราฟิก  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวดันวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบวดัความรู้ทางคณิตศาสตร์  ผลการวิจยัพบว่า (1) แผนการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธี ร่วมกบัส่ืออินโฟกราฟิก มีประสิทธิภาพเท่ากบั 74.94/74.87 (2) คะแนนเฉล่ียความรู้เชิง

มโนทศัน์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธี STAR ร่วมกบัส่ืออินโฟกราฟิก ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ร้อย

ละ 70 ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 และ (3) คะแนนเฉล่ียความรู้เชิงมโนทศัน์ของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใชก้ลวิธี STAR ร่วมกบัส่ืออินโฟกราฟิก ไม่ตํ่ากว่าเกณฑร้์อยละ 70 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05   

คําสําคัญ:  กลวิธี STAR, ความรู้ทางคณิตศาสตร์, ความรู้เชิงกระบวนการ, ความรู้เชิงมโนทศัน,์ ส่ืออินโฟกราฟิก   

  

Abstract  

 The purposes of this research were to study the Mathematical knowledge on linear equations in one variable by 

using the STAR strategy with infographic. The sample group was 30 students in academic year 2019 from Wat Naunnoradit 

School, Bangkok. They were selected by cluster random sampling technique. The research instruments are lesson plans by 

using STAR strategy with infographic and Mathematical knowledge test. The result revealed that (1) the efficiency of 

lesson plans by using STAR strategy with infographic was 74.94/74.87, (2) the average of the conceptual knowledge of 

students taught by using STAR strategy with infographic was not less than 70 percent at .05 level of significance and (3) 

the average of the procedural knowledge of students taught by using STAR strategy with infographic was not less than 70 

percent at .05 level of significance. 

Keywords: conceptual knowledge, infographic, mathematical knowledge, procedural knowledge, STAR strategy 
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การพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาการใช้ต้นกกของชุมชนในโรงเรียน 

ตําบลเวียงเหนือ อาํเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

The lesson plan development based on integrating community wisdom of using Papyrus from 

schools in Wiang Nuea Sub District, Wiang Chai, Chiang Rai 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาการใช้กกในตาํบลเวียงเหนือ 

อาํเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและครูในพ้ืนท่ี กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ปราชญชุ์มชนและครูกลุ่ม

สาระการงานอาชีพในพ้ืนท่ี เคร่ืองมือในการวิจยัไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและการประเมินค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการวิจยัมีดงัน้ี แผนการจดัการเรียนรู้

ไดพ้ฒันาตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน2551สาระการงานอาชีพ กาํหนดขอบเขตเน้ือหาโดยการบูรณาการภูมิปัญญา

การใช้ต้นกกในชุมชน มี 7 ขั้นตอนได้แก่ (1) การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสอบถามปัญหาและความต้องการ (2)วิเคราะห์

คาํอธิบายรายวิชา (3) วิเคราะห์จุดประสงคร์ายวิชา (4) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้จากตวัช้ีวดั (5) วิเคราะห์กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ (6) วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล (7) วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ จึงได้แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน ระดับ

ประถมศึกษา 2 แผนคือ (1) การทาํกระดาษกก (2) ผลิตภณัฑจ์ากกระดาษกก ระดบัมธัยมศึกษา 2 แผนคือ (1) ภูมิปัญญาการ

ใชต้น้กกในทอ้งถ่ิน (2) การทาํกระดาษกกและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษกก ทั้ง 4 แผนมีค่าความสอดคลอ้งส่วนมากคือ 1.00  

คําสําคัญ: ตน้กก, แผนการจดัการเรียนรู้, ภูมิปัญญา  

  

Abstract 

 This research aimed to develop the lesson plan by integrating using papyrus wisdom which focused on the 

collaboration from people and teachers in the community. The samples included the professions of using papyrus in the 

community and the teachers from occupations department in Wiang Nuea. The research instrument was an in-depth 

interview and the evaluation of Index of Item Objective Congruence (IOC) by analyzing content and the congruence. The 

result showed that the lesson plans were developed based on National Core Curriculum (B.E.2008). The occupation 

department set the scope of content by integrating using papyrus wisdom in community. There were seven steps of setting 

the content including (1) investigating problems and needs by group discussion, (2) analyzing course description,  

(3) analyzing course objectives, (4) analyzing course indicators, (5) analyzing teaching and learning process, (6) analyzing 

the lesson plans, and (7) analyzing the learning resources. Apart from that, four lesson plans were set. Two lessons plans 

were set for primary including making papyrus paper and product from papyrus. Another two lessons plans were set for 

secondary including the wisdom of using papyrus in community and making papyrus products. All four lessons plans got 

the objective congurence at 1.00. 

Keywords: Papyrus, lesson plan, wisdom 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและ 

ความพึงพอใจในการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะอาชีพสําหรับกลุ่มแม่บา้น ตาํบลเวียงเหนือ อาํเภอเวียงชัย 

จงัหวดัเชียงราย กลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มแม่บา้นจาํนวน 30 คน เลือกดว้ยวิธีการเจาะจง ใชแ้บบสอบถาม แบบประเมินความ

สอดคลอ้งของหลกัสูตร แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ผลวิจยัพบว่าหลกัสูตรประกอบไปดว้ย 7 

องค์ประกอบ คือ (1) หลกัการและเหตุผล (2) วตัถุประสงค ์(3) เน้ือหา (4) โครงสร้าง (5) กิจกรรมฝึกอบรม (6) ส่ือ/วสัดุ

อุปกรณ์ และ (7) การวดัผลประเมินผล ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลกัสูตรอยู่ในระดับดีมาก ความสอดคล้อง 

ขององคป์ระกอบของเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัทุกดา้น ผลสัมฤทธ์ิการใชห้ลกัสูตรของผูร่้วมการฝึกอบรมมีผลการรับรู้

หลงัอบรมสูงกว่าก่อนเขา้รับการฝึกอบรม ผลประเมินทกัษะของผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมคะแนนผา่นเกณฑ์ท่ีกาํหนด และความ

พึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด  

ความสําคัญ: การพฒันาหลกัสูตร, ทกัษะอาชีพ, เวียงเหนือ 

 

Abstract 

 This research aims to develop vocational skills courses from the resource-based community. Study achievement and 

satisfaction of applying the training courses to enhance occupational skills for housewives. The sample of this study is 30 

housewives. The instruments used in the research were questionnaire, assessment form for curriculum suitability and 

consistency, Use questionnaires, curriculum suitability and consistency assessment, achievement test. And Satisfaction 

Assessment Form. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and index of item objective congruence. 

Results of the study were: the course consists of 7 elements (1) principles and reasons (2) objective (3) content (4) structure 

(5) training activities (6) media/materials (7) evaluation. The appropriateness of the course elements is so good, and consistency 

of course elements are consistent across all aspects. The training achievement was higher than before training. Participants 

have skills in training at a high level. And the satisfaction of trainees from training courses was at the highest level. 

Keywords: career skills, curriculum development, Wiangnue 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือพฒันาการคิดผลิตภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะโดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต กลุ่มท่ีศึกษาไดแ้ก่ นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงมีนกัเรียนจาํนวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ 

จาํนวน 2 แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบประเมินช้ินงานการคิดผลิตภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการหาค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาดว้ยการวิเคราะห์การคิดผลิตภาพ ผลการวิจยัพบว่าหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

โดยใช้แบบจาํลองเป็นฐาน นักเรียนมีการคิดผลิตภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี (x� = 30, 22.22%) ถึงดีเย่ียม (x� = 34.5, 

77.78%) โดยนกัเรียนมีการคิดผลิตภาพในดา้นความคิดสร้างสรรคม์ากเป็นอนัดบัหน่ึง 

คําสําคัญ: การคิดผลิตภาพ, การเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใชแ้บบจาํลองเป็นฐาน, ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to investigate the development a class of grade 10 student’ productive thinking 

using Model-Based Inquiry in biodiversity. The participants were 27 tenth-grade students. The research instruments were 

2 lesson plans and productive thinking form. Students’ answers were analyzed by descriptive statistics and content analysis. 

The result showed that after learning through Model-Based Inquiry, students showed productive thinking at good (x� = 30, 

22.22%) to excellence (x� = 34.5, 77.78%) level. Moreover, the result showed that productive thinking is creative thinking 

is the highest. 

Keywords: biodiversity, model-based inquiry, productive thinking 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสิกส์และการรู้คิดของนกัเรียน และ  

(2) วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีแสดงองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของการรู้คิดและ

ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสิกส์กบัหลกัฐานเชิงประจกัษ ์กลุ่มตวัอย่างคือนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 187 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติบรรยายและโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า (1) ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง

ฟิสิกส์อยู่ในระดบัปานกลาง และการรู้คิดอยู่ในระดบัสูง และ (2) กรอบแนวคิดการวิจยัสอดคลอ้งกบัหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

โดยการรู้คิดมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสิกส์ องคป์ระกอบของความสามารถในการแกปั้ญหา

ฟิสิกส์ไดแ้ก่ การระบุตวัแปร สมการ กระบวนการแกปั้ญหา คาํตอบและหน่วย องค์ประกอบของการรู้คิดไดแ้ก่ ความรู้

เก่ียวกบัการคิด และการกาํกบัควบคุมการคิด 

คําสําคัญ: การรู้คิด, ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสิกส์ 

 

Abstract 

  The purposes of this research were to (1) study physics problem solving abilities and metacognition of students 

and (2) examine fitness of conceptual framework showing components and relationship between metacognition and physics 

problem solving abilities with the empirical evidences. Samples were 187 upper secondary school students. Data were 

analyzed using descriptive statistics and structural equation model. Research results revealed that (1) physics problem 

solving abilities were in the moderate level and metacognition was in the high level and (2) conceptual framework was 

fitted to the empirical evidences. Metacognition had positive effect on physics problem solving abilities. Physics problem 

solving abilities components were identifying variables, equations, problem solving procedures, magnitude and unit of 

answer. Metacognition components were knowledge of cognition and regulation of cognition. 

Keywords: metacognition, physics problem solving abilities 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้เร่ืองวิทยาการคาํนวณกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (48 คน) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบวดัการคิดเชิงคาํนวณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนาและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอุปนยั ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของการคิดเชิงคาํนวณ เห็นดว้ย

อยา่งย่ิงว่าการคิดเชิงคาํนวณมีความสําคญัสาํหรับทุกคน นกัเรียนส่วนใหญ่ เห็นดว้ยว่าปัจจุบนัวิทยาการคอมพิวเตอร์เขา้มา

มีบทบาทในสายงานวิทยาศาสตร์ นักเรียนร้อยละ 85.4 ไม่เคยเรียนวิชาวิทยาการคาํนวณมาก่อนและร้อยละ 29.16 เขา้ใจ

ความหมายของการคิดเชิงคาํนวณ ผลการประเมินการคิดเชิงคาํนวณ พบว่านักเรียนกว่าร้อยละ 60 มีการคิดเชิงคาํนวณ

พ้ืนฐานอยูใ่นเกณฑค์ุณภาพระดบัดีขึ้นไป  

คําสําคัญ: การคิดเชิงคาํนวณ, ชีวสารสนเทศ, วิทยาการคาํนวณ 

 

Abstract 

The objectives of this research are to investigate students’ learning experiences regarding computing science and 

assess their computational thinking. Data were collected from 48 students by a questionnaire and a computational thinking 

test and analyzed using descriptive statistics and inductive approach. The findings indicated that the students strongly 

agreed that computing science were important and essential for all, but only 29.16 percent of them had sound understanding 

of its definition. The majority of the students agreed that computing science has been playing a role in scientific research, 

but 85.4 percent of them had never studied computing science. The results from computational thinking test showed that 

more than 60 percent of students have high level of computational thinking. 

Keywords: bioinformatics, computational thinking, computing science 
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บทบาทผู้ปกครองในการช่วยเหลือการเรียนรู้ท่ีบ้านของนักเรียนพเิศษในช้ันเรียนรวม ระดับประถมศึกษา

กรณีศึกษาโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร 

Parents’ roles in learning at home of elementary inclusive students: A case study of 

Sanghirunwittaya School, Bangkok 

 

วรรณพร เพช็รดี*, ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 

Wannaporn Petchdee*, Pawinee  Srisukvatananan 

สาขาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 

Major of Special Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 

* Corresponding author. E-mail address: gift_pe@harrowschool.ac.th  

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาทผูป้กครองในการช่วยเหลือการเรียนรู้ท่ีบา้น โดยใชโ้มเดลการมีส่วน

ร่วมของผูป้กครองของ Hoover-Dempsey และ Sandler เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ เคร่ืองบนัทึกเสียง และแบบสังเกต

การเย่ียมบา้น ศึกษากบัผูป้กครองของนกัเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย

วิเคราะห์เน้ือหาและบรรยายผลเป็นรายกรณี ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการสอน ผูป้กครองเป็นผูส้อน 1 ราย จา้งครูสอน 1 ราย 

และช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนร้องขอ 6 ราย ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มผูป้กครอง 3 ราย จดัพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน และกาํหนดเวลา

การทาํงาน อีก 5 รายให้นักเรียนนั่งทาํงานตามความพอใจและไม่กาํหนดเวลา ด้านการให้กาํลงัใจผูป้กครองทุกคนให้

กาํลงัใจ ให้สอบถามครูเม่ือนกัเรียนทาํไม่ได ้ชมเชยและให้รางวลัคือ การอนุญาตให้เล่นและดูโทรทศัน์เม่ือทาํงานเสร็จ และ

ผูป้กครองตอ้งการติดต่อส่ือสารกบัครู เพ่ือสอบถามเร่ืองการเรียนเสริมและดา้นการเรียนหรือพฤติกรรมของนกัเรียน 

คําสําคัญ: การเรียนรู้ท่ีบา้น, นกัเรียนเรียนรวม, บทบาทผูป้กครอง 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the parents’ roles in learning at home. The research based on Hoover-

Dempsey and Sandler’s parent involvement model.  Interview, audio recording and home visit observation were employed 

to 8 parents who parenting 8 special needs students attended elementary inclusive classrooms in 2019. The data was 

analyzed by content analysis. The finding showed that 1 parent instructed the child, 1 provided tutor, and 6 supported when 

needed.  In environment management, 3 parents scheduled learning time and set quiet area, and 5 parents gave students 

choices when and where to learn.  In encouragement, all parents encouraged and guided students to ask teachers when they 

struggled.  Also, parents reinforced with playtime and watching TV when students completed their works. Finally, the 

parents’ need was to contact class teachers, inquiring about after school tutoring program and their child’s learning and 

behaviors. 

Keywords: inclusive students, learning at home, parent’s roles 
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รูปแบบการพฒันาสู่ความเป็นห้องเรียนวิถีคุณภาพ (ห้องเรียนผู้ฮู้) ภายใต้แนวคิดการศึกษา 4.0 สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 

The development model of Smart Quality way Classroom under the concept of education 4.0, the Loei 

Primary Educational Service Area Office 1 
 

นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม 

Nutjareeporn Thumsongkram 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เลย 42000 

Department of Supervision, Monitoring and Evaluation the Loei Primary Educational Service Area Office 1, Loei 42000, 

Thailand 

E-mail address: nutjaree552@gmail.com  

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างรูปแบบการพฒันาสู่ความเป็นห้องเรียนวิถีคุณภาพ (ห้องเรียนผูฮู้้) 

ภายใตแ้นวคิดการศึกษา 4.0 (2) ประเมินรูปแบบการพฒันาความเป็นห้องเรียนวิถีคุณภาพ (ห้องเรียนผูฮู้)้ การวิจยัเป็นแบบ

ผสมผสานวิธี แบ่งการวิจยัออกเป็น 3 ขั้นตอน ประเมินรูปแบบ โดยจดัประชุมสนทนากลุ่ม ผูท้รงวุฒิ 9 ท่าน และจดัประชุม

อภิปรายหาฉันทามติจากพหุคุณลกัษะ วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย วิเคราะห์

เน้ือหาแล้วสรุปและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นห้องเรียนวิถีคุณภาพ (ห้องเรียนผู ้ฮู ้) ผลการวิจัยพบว่า  

(1) รูปแบบการพฒันาสู่ความเป็นห้องเรียนวิถีคุณภาพ (ห้องเรียนผูฮู้)้ ภายใตแ้นวคิดการศึกษา 4.0 ประกอบ ดว้ย 6 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 กาํหนดกรอบภารกิจหลกั ขั้นท่ี 2 เสริมศกัยภาพทีมงาน ขั้นท่ี 3 นาํสู่การปฏิบติั ขั้นท่ี 4 เร่งรัดติดตาม ขั้นท่ี 5 ถามหา

ผลงาน และขั้นท่ี 6 ประสานความสําเร็จ (2) ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า ดา้นความครอบคลุม ดา้นความเหมาะสม ดว้ย

ความเป็นไปได ้และดา้นความประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น และผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

คําสําคัญ: รูปแบบการพฒันา, ห้องเรียนวิถีคุณภาพ, สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 

 

Abstract 

This research the objectives are to (1) create the development model of Smart Quality way Classroom Under the 

concept of education 4.0 (2) Evaluate the development model of Smart Quality way Classroom Under the concept of 

education 4.0, Mixed Method Research with a descriptive design divided the research into 3 steps. Evaluate the model 

Development By organizing a discussion meeting for a group of 9 qualified persons and Multi - Attribute Consensus 

Reaching, Data was analyzed using basic statistics such as frequency and percentage which were then summarized and 

presenting. The research results were found that (1) The development model of Smart Quality way Classroom Under the 

concept of education 4.0, consists of 6 stages as follows: Step 1: Set the main mission framework, Step 2: Strengthen the 

team potential, Step 3 lead to action, Step 4 Accelerate the follow-up, step 5, ask for results, and step 6 coordinate success 

(2) the evaluation of the development model in terms of coverage. Suitability With possibility and benefits Are in most all 

aspects and passed the assessment criteria. 

Keywords: Smart Quality way Classroom, the development model, the Loei Primary Educational Service Area Office 1 
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การส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกบัส่ือสังคม 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั 

Solving problem thinking abilities using Weir Model with social media at  

Kaennakhon Wittayalai School 
 

เจติยา ริตจันทร์*, ประวิทย์ สิมมาทัน, ชํานาญ ด่านคํา 

Jetiya Ritchan*, Prawit Simmatun, Chamnan Dankam 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 

Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham 44000, Thailand 

* Corresponding author. E-mail address: Jayjayrit@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปฏิบติัการส่งเสริมความสามารถ

การคิดแกปั้ญหา (2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการ

เรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดของเวียร์ร่วมกบัส่ือสังคม กลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั 

จาํนวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกอนุทิน แบบทดสอบ

ความสามารถการคิดแก้ปัญหา แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า (1) การศึกษาปฏิบติัการส่งเสริมความสามารถการคิดแกปั้ญหาพบว่านกัเรียนผ่านเกณฑท่ี์กาํหนด (2) ผล

การศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน พบว่านกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาเพ่ิมขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก จากแบบบนัทึกอนุทินและ

แบบสัมภาษณ์สามารถวิเคราะหค์วามสามารถการคิดแกปั้ญหาได ้4 ดา้น คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอ

วิธีการแกปั้ญหาและผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหา 

คําสําคัญ: การคิดแกปั้ญหา, แนวคิดของเวียร์, ส่ือสังคม 

 

Abstract 

The purposes of this classroom action research has three objects consist (1) To study the results of solving problem 

thinking 2) To study abilities of solving problem thinking (3) To study the satisfaction of students for solving problem 

thinking abilities using Weir model with social media. The target group was 44 students at Kaennakhon Wittayalai school. 

The research instruments were learning management plan, interview form, student journals, solving problem test and 

satisfaction questionnaire. The statistics used mean, percentage and standard deviation. The results of the research as 

follows: (1) Development of solving problem thinking increased to meet the specified criteria. (2) The students’ solving 

problem thinking abilities increase continuously in their score. (3) The satisfaction of the students was at a high level. The 

abilities of solving problem thinking could be analyzed by interview form and student journals consist of 4 steps as follows: 

problem identification, problem analysis, problem solution and result of problem solution. 

Keywords: social media, solving problem thinking, Weir model 
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การพฒันาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุมชน:  
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The development of potential on community participatory action research personnel: A case study 

of the Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ (1) ศึกษาสภาพการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนของ

บุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (2) ศึกษาพฒันารูปแบบและประเมินการส่งเสริมศกัยภาพดา้นการวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชากรของการวิจยัคือ บุคลากร

สายวิชาการในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาํนวน ท่าน 80 เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบวดัความรู้ และแบบประเมินรูปแบบ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า (1) สภาพการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน

ของบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.91, SD = 0.71) ทศันคติต่อการวิจยัปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.74, SD = 0.76) และระดบัความรู้เก่ียวกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วมกับชุมชน อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ียร้อยละโดยรวมเท่ากับ 74.68 (2) รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีลกัษณะเป็นองค์ประกอบ 3 

ขั้นตอน ขั้นการวางแผน ขั้นร่วมกิจกรรม และขั้นร่วมติดตามและประเมินผล และผลของการประเมินรูปแบบการส่งเสริม

ศกัยภาพดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( X = 3.91, SD = 0.61)  

คําสําคัญ: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมชุมชน, ศกัยภาพ, ส่งเสริม  

 

Abstract 

The objectives of this research were to (1) to study of community participatory action research personal in the 

faculty of industrial education, (2) to develop and evaluate the model of enhancing teachers’ competency by community 

participatory action research in the faculty of industrial education. The populations in this research were 80 lectures of the 

faculty of industrial education. The research instruments were questionnaire, achievement test, and evaluation form. The 

data analysis were frequency, percentage, the average, and standard deviation The results of the study were (1) The study 

of community participatory action research personal in the faculty of industrial education was at very high level ( X = 3.91, 

SD = 0.71), have good attitude ( X = 3.74, SD = 0.76) and score of achievement at good level (74.68) (2) The model of 

enhancing teachers’ competency by community participatory action research in the faculty of industrial education consisted 

of three steps: plan, action, and evaluate and observe, and the results of model evaluation with agree level ( X = 3.91,  

SD = 0.61) 

Keywords: potentiality, encourage, community participatory action research personnel 
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การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วนของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

A study of mathematics errors and misconception in the addition and subtraction of fractions of 
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ภานุวัฒน์ บุราณa,*, จิตราภรณ์ บญุถนอมb, นพพร แหยมแสงb 

Panuwat Burana,*, Chitraporn Boonthanomb, Nopporn Yamsangb 

a นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กรุงเทพมหานคร 10240 
b ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กรุงเทพมหานคร 10240 
a Master of Education, Department of Mathematics Education, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University,  

Bangkok 10240, Thailand 
b Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240, Thailand 

* Corresponding author. E-mail address: Panuwat.buran@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้บกพร่องและมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก

และการลบเศษส่วน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 140 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยขอ้บกพร่องและมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการ

บวกและการลบเศษส่วน แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 16 ขอ้ และแบบอตันยัจาํนวน 4 ขอ้ รวมทั้งหมด 20 ขอ้ วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยหาความถ่ี ร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีขอ้บกพร่องและมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ 4 ดา้น คือ 

ดา้นการตีความจากโจทย ์ดา้นทฤษฎีบท สูตร กฎ นิยาม และสมบติั ดา้นการคิดคาํนวณ และดา้นการตรวจสอบการแกปั้ญหา 

และสาเหตุท่ีทาํให้เกิดข้อบกพร่องและมโนทัศน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ คือ นักเรียนมีการแปลความหมายจาก

ประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้ง มีการนาํขอ้มูลมาใชผ้ิด ขาดความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัหลกัการบวกเศษส่วน 

ขาดทกัษะและขาดความระมดัระวงัในการคิดคาํนวณ ไม่หาคาํตอบตามท่ีโจทยต์อ้งการ และทาํไม่เสร็จ 

คําสําคัญ: การบวกและการลบเศษส่วน, ขอ้บกพร่องและมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนทางคณิตศาสตร์ 

 

Abstract 

 This research aims to study the Mathematics Errors and Misconception in the Addition and Subtraction of 

Fractions. The sample group that used in this study is 140 students of Prathomsuksa 6 Students of Watabeak’s school 

Network, Office of Primary Education Chaiyaphum Zone 3 in the second semester of the academic year 2020, by cluster 

random sampling. Tools used in this research is the concept of mathematical diagnostic test on the Addition and Subtraction 

of Fractions consist of 16 items 4-multiple choices and 4 items subjective test, total 20 items. Data were analyzed by 

frequency, percentage. The result of this research showed that the students have mathematics errors and misconception in 

4 fields were interpretation, the definition, technical errors and unverified solutions. The study revealed the following 

causes of mathematics errors and misconception: misinterpretation, misused data, lack of basic knowledge in the Addition 

of Fractions, lack of computing skill and lack of careful thinking in computing, misinterpreting instructions and not 

completing the test. 

Keywords: addition and subtraction of fractions, mathematics errors and misconception 
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โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์ เพ่ือพัฒนาทักษะ 

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

Learning management program through inquiry-based processing and conceptual mapping  

to develop the critical thinking skills of students at risk with learning disabilities in grade 6 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต่อความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อความบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ (1) แผนการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบสอบร่วมกบัการใชผ้งัมโนทศัน์ (2) แบบบนัทึกผงัมโนทศัน์ (3) แบบประเมินทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ และ (4) แบบทดสอบเร่ืองส่ิงมีชีวิตน่ารู้ เก็บข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จาํนวน 16 คร้ัง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีเป็นจํานวนร้อยละ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน มีพฒันาการในการทาํแบบบนัทึกผงัมโนทศัน์และมีทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 

จนอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก นอกจากน้ี กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีคะแนนแบบทดสอบเร่ืองส่ิงมีชีวิตน่ารู้ หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 70 65 และ 80 ในกลุ่มเป้าหมายคนท่ี 1 2 และ 3 ตามลาํดบั  

คําสําคัญ: การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบสอบ, ทกัษะการคิดวิเคราะห์  

 

Abstract 

The purpose of this research was to develop the critical thinking skills of students at risk of learning disabilities. 

The participants were three students at risk of learning disabilities in grade 6, semester 1 of the 2020 academic year, which 

was selected by purposive sampling. The research instruments were (1) learning management plans through inquiry-based 

processing and conceptual mapping (2) concept map record form (3) critical thinking skills evaluation form and  

(4) “interesting living thing” test. Data was collected through learning management for students 16 times. Data were 

analyzed by distributing frequency in percentage to compare the scores before and after learning management. The research 

results were found that all three participants have improved in making conceptual diagrams and have a high score on critical 

thinking skills in a very good quality level. In addition, all participants have “interesting living thing” test scores higher 

than before studying accounted for 70, 65, and 80 percent in participants number 1, 2, and 3 respectively. 

Keywords: critical thinking skills, learning management program through inquiry-based processing 
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การพฒันาวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และเทคนิคของกระบวนการ

สําหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอาํเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี 

Developing of experience based learning and facilitator skills to nature and environmental staffs in 

Suan Phueng District, Ratchaburi Province 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และ

เทคนิคของกระบวนกรในการนาํผูเ้รียนสู่เป้าหมายการเรียนรู้  กลุ่มตวัอย่างคือ เจา้หน้าท่ีศูนยศูนยเ์รียนรู้ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 10 ท่าน และนกัเรียนจาํนวน 100 คน ในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยอบรมทฤษฎีการเรียนรู้และ

ออกแบบการเรียนการสอนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพ่ือใชใ้นการทาํกิจกรรมกบันกัเรียน จากนั้นนาํผลท่ี

ไดจ้ากการสังเกต สัมภาษณ์ และการถอดบทเรียนมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา พบว่าเจา้หน้าท่ีสามารถออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ไดต้รงประเด็นเหมาะสมกบันกัเรียนและนกัเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้และมีปฏิสัมพนัธ์ทั้งผูส้อนและเพ่ือนสูง

กว่ากิจกรรมรูปแบบเดิม 

คําสําคัญ: การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์, การออกแบบกระบวนการเรียนรู้, เทคนิคกระบวนกา  

 

Abstract 

 The objectives of this research are to develop the knowledge transfer process using experience based learning 

and facilitator skills to reach the learning outcome. The sample group consisted of 10 staffs from Nature Education Park 

and selected 100 students in Ratchaburi Province. There are 3 steps of process including (1) learning theory training,  

(2) learning design and (3) practicing in real situation. The content analysis indicated that staffs were able to design suitable 

activities for students, likewise, students got more interest and interaction. 

Keywords: experience based learning, facilitator skills, learning design process 

 

 

 



 
 

สาขาเศรษฐศาสตร ์
และบรหิารธรุกิจ 

Subject: Economics 
and Administration 
-------------------- 

ภาคบรรยาย 
Oral Presentation 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 59 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

21 

The role of taxes as automatic stabilizer: A case study of Thailand 
 
Orawan Aimokjai*, Bundit Chaivichayachat, Thanarak Laosuthi 
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
* Corresponding author. E-mail address: orawan.aim@ku.th 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to examine taxes as automatic stabilizers in Thailand from 
the second half of 1993 until the first half of 2020. This study uses secondary data from the 
Fiscal Policy Office and the Office of the Nation Economic and Social Development Council 
(NESDC). This study is based on the Cyclically Adjusted Balance model (CAB). We examine 
taxes through the sizes of automatic stabilizers by multiplying the output gap and the elasticity 
of each tax type. We estimate the output gap through the HP filter and the elasticity of each tax 
type with respect to nominal gross national income by using a double-log function. The 
findings pointed out when national gross domestic product changes by (1%), on the averages, 
personal and corporate income tax change by (0.549% and 0.951%, respectively). When we 
compared stabilizers between personal and corporate income tax, we found personal income 
tax made the output gap closed to potential GDP, but corporate income tax did not. In other 
words, personal income tax could reduce the economic fluctuations, although the size of the 
automatic stabilizer of corporate income tax was larger. Thus, policymakers can use this to 
assess and plan taxation. 
Keywords: automatic stabilizer, taxes, Thailand 
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ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีม่ีต่อความผนัผวนของภาพรวมตลาดหลกัทรัพย์ 

ของประเทศไทยตลอดจนบางอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ 

The impact of the COVID-19 epidemic on the volatility of the Thai stock market and some 

interesting industries 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยช้ินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีต่อความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ไทย 

ในภาพรวมและในบางอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจโดยใช้ตวัแบบ GARCH และ GJR-GARCH ผลการศึกษาสรุปได้สอง

ประการ ประการแรก COVID-19 ทาํใหต้ลาดหลกัทรัพยไ์ทยในภาพรวมมีความผนัผวนมากข้ึน แต่จะมีความต่างกนับา้งใน

แต่ละอุตสาหกรรม ประการถดัมาคือข่าวดีและข่าวร้ายมีผลอย่างไม่เท่ากันต่อความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

(Asymmetric quality of information) 

คาํสําคญั: การศึกษาความผนัผวน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, COVID-19, GARCH 

 

Abstract 

This research was conducted to study the effects of COVID-19 on the volatility of the Thai stock exchange in 

general and in some interesting industries by using the GARCH and GJR-GARCH models. All in all, COVID-19 makes 

the Thai stock market more volatile as a whole, although there are some differences among industries. Next, good news 

and bad news have an asymmetric quality of information on volatility of the stock exchange of Thailand. 

Keywords: COVID-19, GARCH, the Stock Exchange of Thailand, volatility Study  
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ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีม่ีต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของไทย 

ต่อเงินตราสกุลหลกั 

The impact of the COVID-19 epidemic on the volatility of Thai exchange rates on major currencies 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงิน

บาทของไทยต่อเงินสกลุหลกัอ่ืนๆโดยใชต้วัแบบ GARCH และ GJR-GARCH ผลการศึกษาช้ีวา่ COVID-19 ทาํใหค้วามผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนไทยโดยรวมสูงข้ึนแมจ้ะมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้งในแต่ละอตัราแลกเปล่ียนก็ตาม ประการถดัมา

คือข่าวดีและข่าวร้ายมีผลอย่างไม่เท่ากันต่อความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนของไทย (Asymmetric quality of 

information) 

คาํสําคญั: การศึกษาความผนัผวน, อตัราแลกเปล่ียนของประเทศไทย, COVID-19, GARCH 

 

Abstract 

The study was aimed to assess the impact of COVID-19 on volatility of the Thai Baht exchange rate on other 

major currencies by utilizing GARCH and GJR-GARCH models. In conclusion, the volatility of the exchange rates as a 

whole is higher due to COVID-19, although there are some differences in each exchange rate. Finally, good news and bad 

news have an asymmetric quality of information on volatility of the exchange rates. 

Keywords: COVID-19, exchange rate of Thailand, GARCH, study of volatility 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัยานยนตไ์ฟฟ้าไดท้าํใหเ้กิดความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เพ่ือเป็นการวางแผน 

การรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเปล่ียนไป หรือลดผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทานท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ดงันั้นการ

พยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าตอ้งมีความแม่นยาํ ผูศึ้กษาจึงทาํการพยากรณ์ความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ซ่ึงพิจารณา

จากปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าท่ีส่งผลกระทบต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทย โดยใชร้ะบบ

นิวโรฟัซซี (Neuro-Fuzzys system) หรือระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี ท่ีเป็นระบบนิวโรฟัซซีแบบปรับตวัได ้

(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System: ANFIS) ในการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้า ผลจาก

การศึกษาพบวา่มีค่าเฉล่ียของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ท่ีต ํ่า แสดงเห็นวา่

แบบจาํลองท่ีเกิดจากระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี มีความแม่นยาํท่ีจะนาํมาใชใ้นการพยากรณ์ความตอ้งการใช้

พลงังานไฟฟ้าในอนาคต  เพ่ือเป็นการประเมินผลกระทบหรือรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าจากการเพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยี

ยานยนตไ์ฟฟ้าหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในอนาคต รวมทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานของ

พลงังานฟ้าในประเทศไทย 

คาํสําคญั: ยานยนตไ์ฟฟ้า 

 

Abstract 

Recently, electric vehicle disrupted demand for electric. To reserve the demand and reduce the effect from 

mismatching demand and supply, we have to use the precise prediction. This study on Thailand’s load forecast by using 

electric vehicle via Neuro-Fuzzy System, or Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). The study result shows 

that the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is low, which reflect the precision to predict demand for electric. 

Therefore, we can use ANFIS to evaluate demand and efficiency matching electric demand and supply in Thailand. 

Keywords: electric vehicles 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริโภคและเปรียบเทียบความแตกต่างท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  ผลจากการวจิยั พบวา่  ลกัษณะขอ้มูลประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26–40 ปี ระดบัปริญญา

ตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดบัความสําคญัมาก เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้ 

พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และการเปรียบเทียบความคิดเห็นขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

โดยการจาํแนกตาม เพศ ใหค้วามสาํคญัในการซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัความสาํคญัท่ี .05  

คาํสําคญั: พฤติกรรม, การซ้ือสินคา้,  ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 

Abstract 

 This research has the objective to study the general characteristics of consumers and to compare the differences 

that affect the factors affecting the purchase of products through e-commerce system. The sample used in the research was 

400 people. The research instruments were questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation and Oneway Anova. The results of the research showed that Demographic characteristics Most of them 

are female, Age between 26–40 years old, Bachelor degree, Occupation in government service / state enterprise, Average 

monthly income is less than 10,000 baht. Factors affecting purchasing products through e-commerce system. The overall 

opinion level of the respondents was very important. When analyzed individually, it was found that the aspect with the 

highest mean was product purchasing behavior. And comparison of opinions, demographic data. By classification by 

gender, the importance of online shopping differs. Significance at .05. 

Keywords: behavior, purchase of products, electronic commerce system 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษาระดบัความผูกพนัตราสินคา้ของลูกคา้ในบริบทออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนจากอิทธิพลของการปรากฏตวั

ทางไกลและการไหลเชิงอารมณ์ งานวจิยัเชิงปริมาณช้ินน้ีเก็บขอ้มูลผ่านทาง Web Survey เพ่ือเขา้ถึงและเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มสมาชิกผูถู้กใจและติดตามเฟซบุ๊กท่ีเป็นทางการของอนัเดอร์ อาร์เมอร์ ประเทศไทย เป็นเวลาไม่ตํ่ากวา่

หน่ึงเดือนจาํนวนทั้งส้ิน 377 คน ผลการวจิยัในเชิงอนุมานพบวา่ประสบการณ์การปรากฎตวัทางไกลมีส่ีมิติท่ีส่งผลต่อความ

ผูกพนัตราสินคา้ออนไลน์รวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ p value < .05 ขณะท่ีในมิติของประสบการณ์การมีส่วนร่วมฯและ

ความรู้สึกรายลอ้มไปดว้ยส่ิงแวดลอ้มฯ มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั p value < .1 ในส่วนของการไหลเชิงอารมณ์ท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัตราสินคา้ออนไลน์รวม พบวา่มีเพียงสองมิติความล่ืนไหลเชิงอารมณ์คือ ความสุขและสมาธิท่ีมีอิทธิพลอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี p value < .01 และ .1 ตามลาํดบั งานวจิยัช้ินน้ีไดท้าํการอภิปรายผลการวจิยั ใหข้อ้เสนอแนะดา้นกลยทุธ์

การตลาดออนไลน์และไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกดัในเชิงวชิาการในส่วนสุดทา้ย 

คาํสําคญั: การตลาดเฟซบุ๊ก, การไหลเชิงอารมณ์, ความผกูพนัตราสินคา้, ประสบการณ์ทางไกล  

 

Abstract 

The main objective of this research is to study online engagement as a dependent variable and telepresence & 

flow as independent variables. Using Web Survey to collect data, this quantitative research received feedbacks from 377 

samples who have liked and/or followed an official Facebook page of UnderArmour Thailand for at least one month. The 

findings confirm that whereas four dimensions of telepresence influence online engagement significantly at p value < .05, 

the other two dimensions contribute marginally toward online engagement at p value < .1. Regarding flow, this study found 

that only two dimensions—concentration and enjoyment—influence online engagement at p value < .05 and < .1, 

respectively. At the end, this research discusses the implications and limitation of its findings both academically and 

practically. 

Keywords: brand engagement, Facebook marketing, flow, telepresence  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาวะการแข่งขนัทางการตลาด สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของธุรกิจ 

และศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ โดยศึกษาจากขอ้มูลเอกสารและการจดัสนทนาแบบกลุ่ม ซ่ึงมีผูบ้ริหารและ

พนักงานด้านการตลาดเข้าร่วมจํานวน 5 ท่าน  ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันลดลง 

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของธุรกิจดา้นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจ จึงกาํหนด

กลยุทธ์ทางการตลาดดงัน้ี กลยุทธ์เชิงรุก คือ ขยายตลาดครอบคลุมทั่วประเทศ และต่างประเทศในอนาคต การจัดการ

วตัถุดิบ และโฆษณาสินคา้ดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ กลยทุธ์เชิงป้องกนั คือ จาํหน่ายสินคา้หายาก กกัเก็บวตัถุดิบรองรับช่วง

ขาดตลาด และมีโปรโมชัน่พิเศษแกลูกคา้เก่า กลยทุธ์เชิงแกไ้ข คือ เพ่ิมช่องทางการขายผา่นแอพจดัส่งอาหารต่างๆ กลยทุธ์

เชิงรับ คือ ขยายตลาดไปช่องทางอ่ืน เช่น ร้านขายของฝาก หรือ 7-11 และเสนอโปรโมชัน่ช่วงเทศกาล 

คาํสําคญั: กลยทุธ์ทางการตลาด, ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั, ธุรกิจอาหารทะเล 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to 5 Forces analysis, SWOT Analysis and TOWS Matrix. Based on document 

data and focus group discussion, with 5 executives and marketing staff participating. The results of study found that the 

business has a lower competitive advantage, the internal and external environment of the business of strengths, weaknesses, 

opportunities and obstacles affect business operations. Therefore define marketing strategies as follows: Proactive strategy 

is to expand the market nationwide and overseas in the future, managing raw materials and advertising products with 

modern technology. Preventive strategy is to sell rare products, store raw materials to support the lack of market, and special 

promotions to existing customers. The correct strategy is to increase sales channels through various food delivery apps. 

Defensive strategy is to expand the market to other channels such as souvenir shops or 7-11 and offer festive promotions. 

Keywords: competitive advantage, marketing strategy, seafood busines 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด ตน้ทุนและผลตอบแทนอญัชนัอินทรียข์อง

บริษทัไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม จาํกดั โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่ บริษทัไร่ทอง มีพ้ืนท่ีใน

การปลูกอญัชันอินทรีย ์187.5 ตารางเมตร ผลผลิตแห้งเฉล่ีย 3,090 กรัมต่อเดือน ขายท่ีกิโลกรัมละ 600 บาท มีช่องทาง

การตลาด คือ Facebook Page, Instagram และออกบูธจําหน่าย และจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า มีจุดแข็ง คือ เป็น

ผลิตภณัฑ์อินทรียท่ี์ไดรั้บรองมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ั้ งในประเทศและต่างประเทศ (IFOAM, EU และ COR) มีระบบ 

การตรวจกลบัไปยงัเกษตรกรได ้มีลูกคา้ประจาํและคู่แข่งดา้นธุรกิจอญัชนัอินทรียมี์นอ้ย ในดา้นของจุดอ่อนและอุปสรรค 

คือ ผลผลิตเสียหายไดง่้าย ซ่ึงจากการวิเคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทน พบวา่ มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 55,612.36 บาทต่อปี รายได้

จากการขาย 22,248 บาทต่อปี พบว่าธุรกิจอญัชันอินทรียข์าดทุน 33,364.36 บาทต่อปี ซ่ึงตอ้งมีการลดตน้ทุนหรือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑเ์พ่ือใหธุ้รกิจมีกาํไรมากข้ึน 

คาํสําคญั: การตลาด, การผลิต , ตน้ทุนและผลตอบแทน, อญัชนัอินทรีย ์

 

Abstract 

This research aimed to study the situation of organic butterfly pea production, marketing, cost and return at 

Raitong Organics Farm Co., Ltd. By studying from in-depth interviews. Found that an area of organic butterfly pea 

cultivation 187.5 square meters. The average dry yield is 3,090 grams per month. Selling at 600 baht per kilogram. There 

is a marketing channel that is sold on Facebook Page, Instagram and booths. And from the SWOT analysis, its strength is 

that it is an organic product that has certified organic standards both in Thailand and abroad. And there is also a system to 

check back to farmers. Among the weaknesses and obstacles is the productivity is easily damaged. And from the cost-return 

analysis, it was found that the total cost was 55,612.36 baht per year. Revenue from sales of 22,248 baht per year. Found 

loss of 33,364.36 baht per year. Which requires cost reduction or added value to the product in order to make the business 

more profitable. 

Keywords: costs and returns, marketing, organic butterfly pea, production  
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทแฟช่ันในช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทย

กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 

Factors related to purchase decisions on fashion products in online channels of Thai consumers 

among Generation Y group 
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทแฟชัน่ในช่องทาง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ คือ ผูบ้ริโภคชาวไทยกลุ่มเจเนอ

เรชั่นวายท่ีซ้ือสินคา้ประเภทแฟชั่นในช่องทางออนไลน์รวมทั้ งส้ิน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะ

ทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทแฟชัน่ในช่องทางออนไลน์แตกต่างกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทแฟชัน่ในช่องทางออนไลน์

ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คาํสําคญั: กลุ่มเจเนเรชัน่วาย, การตดัสินใจซ้ือ, ช่องทางออนไลน์, สินคา้แฟชัน่ 

 

Abstract 

This research aims to study the factors related to the purchase decisions on fashion products in online channels 

among Thai consumers in the Generation Y group. The sample group in the quantitative research was comprised 400 Thai 

consumers from the Generation Y group who bought fashion products on online channels. The results showed that 

consumers with a different income made different purchase decisions. The marketing mix in terms of customers had a 

moderate correlation over purchase decision on fashion products and goes in the same direction with a statistical 

significance  

Keywords: fashion products, Generation Y group, online channels, purchase decisions 
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การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในเขตจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 

Learning organization building for logistics entrepreneur in Lower Central Province 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของผูป้ระกอบการธุรกิจ  

โลจิสติกส์ในเขตจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

จํานวน 400 คน และใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานทําให้ได้  

ค่าสัมประสิทธ์ความถดถอย (β) ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นไปในทิศทางบวก

ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัน้ี (1) บรรยากาศ (β = .438) (2) ระบบองคก์าร (β = .224) (3) แรงจูงใจ (β = .182) (4) พนัธกิจและ

ยทุธศาสตร์ (β = .151) และ (5) วฒันธรรม (β = .115)  ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ซ่ึงค่าปัจจยัดงักล่าวมี 

อิทธิพลต่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้สาํหรับผูป้ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์คิดเป็นร้อยละ 85.8 (R2 = .858) 

คาํสําคญั: ผูป้ระกอบการ, โลจิสติกส์, องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

Abstract 

  This study purposes of the factors influencing of learning organization building for logistics entrepreneur in 

lower central province. Questionnaires were used as research tools gathering data from 400 individuals in for logistics 

entrepreneur in lower central province. The multiple regression statistic was applied to test hypotheses. The test resulted of 

the learning organization model was composed of 5 factors: (1) climate (β = .438) (2) organization system (β = .224)  

(3) Motivation (β = .182) (4) Mission and Strategy (β =.151) and (5) culture (β = .115). These factors influenced influence 

to learning organization for logistics entrepreneur in lower central province 85.8 percent (R2 = .858) with statistical 

significance at the .05 level. 

Keywords: entrepreneur, logistics, learning organization 
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การเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มผู้สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ 

กลุ่มผูสู้งอายใุนอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยใชท้ฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการออกแบบสอบถามและ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีดูแลผูสู้งอายใุนอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 395 ราย นาํมาวเิคราะห์

ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

มีค่าเฉล่ียโดยรวมเรียงจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ต่อ การ

เลือกใชบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของกลุ่มผูสู้งอายใุนอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คาํสําคญั: การใชบ้ริการ, ผูสู้งอาย,ุ แพทยฉุ์กเฉิน 

Abstract 

 The purposes of this study were to investigate the factors associated with selection of the elderly emergency 

medicine services in Muang district Nakhon Pathom province. Questionnaires were used as research tools gathering data 

from 395 individuals in Muang district Nakhon Pathom province. The descriptive statistics and Pearson's correlation 

coefficient were analyzed. The results of this study showed the marketing mix factor average value high to low were 

product, price, process, people, physical, promotion and place respectively. The relationship of the data with statistical 

significance at the level .5. 

Keywords: services, elderly people, emergency medical 
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ผลกระทบการรับรู้นวตักรรมการบริการในฐานะตัวแปรส่งผ่านต่อความเต็มใจทีจ่ะจ่ายของลูกค้า 

จากตู้จําหน่ายสินค้าอตัโนมัติสมัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Mediating effects perception of service innovation on willingness to pay of consumers via modern 

vending machine in Bangkok  

สุรสิทธ์ิ อุดมธนวงศ์ 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้นวตักรรมการบริการ การรับรู้คุณประโยชน์

(ดา้นกายภาพ ดา้นอารมณ์ ดา้นราคาและดา้นสังคม) และความเตม็ใจท่ีจะจ่าย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม 

สาํรวจจากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้จากตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ดว้ยวิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน วเิคราะห์สมการโครงสร้างดว้ยโปรแกรม AMOS ผลการวจิยั พบวา่ การรับรู้คุณประโยชน์ มี

ผลกระทบต่อการรับรู้นวตักรรมการบริการ และความเตม็ใจท่ีจะจ่าย การรับรู้นวตักรรมการบริการมีผลกระทบต่อความเตม็

ใจท่ีจะจ่าย และเป็นตวัแปรคัน่กลางท่ีช่วยเพ่ิมระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้คุณประโยชน์ กบัความเต็มใจท่ีจะจ่าย

ของลูกคา้จากตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัสมยัใหม่  

คาํสําคญั: การรับรู้คุณประโยชน,์ การรับรู้นวตักรรมการบริการ, ความเตม็ใจท่ีจะจ่าย, ตูจ้าํหน่ายสินคา้อตัโนมติัสมยัใหม่ 

Abstract 

The objectives of this research were to study the relationship between perception of service innovation, perceived 

benefit (functional, emotional, price and social) and willingness to pay. This study was quantitative research that used 

questionnaire for collecting data. The samples were 400 participants of consumers via modern vending machine in Bangkok 

by the multi-stage sampling survey data. Structural equation model (SEM) was analyzed using AMOS program. Clearly, 

statistic results showed that perceived benefit had a positive effect on perceived of service innovation and willingness to 

pay. The results also revealed that perceived of service innovation a positive effect on willingness to pay as a mediating 

variable accentuating the relationship between perceived benefit and willingness to pay of consumers via modern vending 

machine in Bangkok.  

Keywords: modern vending machine, perceived benefit, perception of service innovation, willingness to pay 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือนาํเสนอกรอบแนวคิดในการอธิบายการใชค้าํพดู กลัน่แกลง้ (Bullying) ต่อบุคคลท่ีเคย

เดินทางเขา้-ออกจากเขตพ้ืนท่ีเส่ียงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน และยงัส่งผลเสียโดยตรงต่อองค์กร โดยไดด้าํเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ของการ

กลัน่แกลง้ จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยันาํเสนอกรอบแนวคิดท่ีอธิบายการกลัน่แกลง้ท่ีเกิดในช่วงการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ซ่ึงไดท้าํการแบ่งปัจจยัต่างๆ ท่ีเกิดจากตวัขบัเคล่ือนโดยประกอบไปดว้ย ความหวาดกลวัต่อการติดเช้ือ การขาด

ความตระหนกัรู้ต่อโรค อคติ ความสาแก่ใจ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีประกอบไปดว้ย สงัคม ส่ือ ความเช่ือ โดยใชก้รอบ

แ น วคิ ด  The Health Stigma and Discrimination, Stigma-Based Bullying แ ล ะ  Social Learning Theory ใ น ก าร อ ธิบาย 

งานวจิยัน้ีมุ่งหวงัเพ่ือนาํเสนอกรอบแนวคิดเพ่ือเป็นแนวทางใหน้กัวจิยัท่านอ่ืนๆ นาํไปศึกษา ต่อยอดในอนาคตเพ่ือใหเ้ขา้ใจ

ต่อพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการจดัการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือท่ีจะออก

กฎเกณฑห์รือมาตรการป้องกนัพฤติกรรมการกลัน่แกลง้ในองคก์ร  

คาํสําคญั: การกลัน่แกลง้, การตีตรา, โควดิ-19  

 

Abstract 

This paper proposed a conceptual framework to explain the bullying in workplace that has co-workers traveled 

from COVID-19 high-risk area as targets. These behaviors affect employee’s work performance including negative impact 

for the organization. The researcher has studied and gathered theories framework and pattern of bullying via literature 

review and proposed the theoretical framework of workplace bullying in COVID-19 era. This framework categorized 

factors of bullying that based on drivers including fear of infection, lack of awareness, prejudice, and satisfaction together 

with facilitators including society, media, and beliefs referenced from The Health Stigma and Discrimination, Stigma-

Based Bullying framework and Social Learning Theory. The assumption of the study is the increase in knowledge amongst 

researchers for further developing and benefit for human resource to prevent these misbehaviors in organizations. 

Keywords: bullying, COVID-19, stigma 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเชิงคุณภาพน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการดาํเนินงานและการบริหารจดัการ และคุณสมบติัอนัพ่ึง

ประสงคข์องบุคลากรในงานแสดงสินคา้และนิทรรศการ ทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยการคดัเลือกอย่าง

เจาะจงจากผูจ้ดังาน จาํนวน 4 รายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จาํนวน 3 ราย ผลการศึกษา นาํเสนอผงักระบวนการดาํเนินงานและการ

บริหารจดัการงานแสดงสินคา้และนิทรรศการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมน้ี เพ่ือเป็น

แนวทางในการทาํงานและการผลิตบุคลากรมืออาชีพเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการในอนาคต 

คาํสําคญั: กระบวนการบริหารงานแสดงสินคา้, การจดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการ, คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

 

Abstract 

This qualitative research aims to study the operations and management processes and the personnel’s desired 

characteristics of the exhibition industry. Four professional exhibition organizers and three supportive firms are 

purposefully selected to be key informants. In-depth interview is the main data collection method in this study. The research 

results present a process of the exhibition operations and management and the desired characteristics of personnel in this 

industry. The findings will be the guideline for managing an exhibition and the development of capability and capacity of 

human resources to meet industry demand. 

Keywords: exhibition, exhibition management process, desired characteristic 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเคอร่ี 

เอ็กซ์เพรสของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสนท่ีใชบ้ริการเคอร่ี เอ็กซ์เพรส จาํนวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

บังเอิญหรือตามสะดวก (Accidental Sampling/Convenience Sampling) และใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ 

ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ

การวิเคราะห์ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, เคอร่ี เอก็ซ์เพรส, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study the marketing mix factors affecting the satisfaction of the Kerry 

Express service of Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus students. The sample research was Kasetsart University 

Kamphaeng Saen Campus students 400 used in Kerry Express by using accidental sampling/ convenience sampling and 

used online questionnaires as a tool to collect data. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 

deviation. The statistical analysis: T-test, one-way analysis of variance (One-Way ANOVA), and multiple regression 

analysis were used significantly (p < .05). 

Keywords: Kerry express, Marketing mix (7P’s), satisfaction  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัเชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีสั่งอาหารออนไลน์

ผ่านแอปพลิเคชนัของ GrabFood ในจงัหวดักรุงเทพหานคร โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้

บริการ จํานวน 400 ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามออนไลน์ มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงจาก

ผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสั่ง

อาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัของ GrabFood มีความพึงพอใจต่อปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x� = 4.20) รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ความง่ายในการ

ใชง้าน (x� = 4.13) ดา้นทศันคติต่อการใชง้าน (x� = 4.13) และดา้นความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (x� = 4.10) ตามลาํดบั 

คาํสําคญั: การยอมรับเทคโนโลย,ี ความพึงพอใจ, แอปพลิเคชนั 

 

Abstract 

The purpose of this research is to acknowledge the factors that satisfied the consumers by using the GrabFood 

application in Bangkok which we use the purposive sampling method to the group of customers who have used the service 

only around 400 sets. Besides, we use an online questionnaire as a research instrument. There is a strict examination of 

experts. The statistic that we are using to analyze data is Descriptive Statistics. It includes Percentage, Arithmetic, Standard 

Deviation, and inferential statistics that are used to analyze is multiple regression, t-test, F-test and Least Significant 

Difference (LSD). The results showed that consumers who use GrabFood delivery online service are very satisfied with 

the overall Technology Acceptance Factor. in recognition of the Perceived Usefulness With the highest average (x� = 4.20) 

The second is the Perceived ease of use (x� = 4.13) Attitude Toward Using (x� = 4.13) and Behavioral Intention (x� = 4.10), 

respectively. 
Keywords: application, satisfaction, technology acceptance 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงปริมาณน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ทัศนคติและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินไทยและบางกอกแอร์เวยเ์ส้นทางกรุงเทพ-สมุย กลุ่ม

ตวัอยา่งคือ ผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีมีประสบการณ์ในการเดินทางโดยสายการบินไทยหรือบางกอกแอร์เวยใ์นเสน้กรุงเทพ-สมุย 

จาํนวน 400 คน โดยใช้การเลือกแบบบังเอิญ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสายการบินไทย ส่วนบางกอกแอร์เวย ์ดา้นเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนันั้นไม่ส่งผล 

แต่ดา้นอายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ทศันคติและปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการของสายการบินทั้งสอง อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการเลือกใช ้, สายการบินไทย , สายการบินบางกอกแอร์เวย ์

 

Abstract 

 This quantitative research aimed to study personal factors, attitudes, and factors of the service marketing mix 

(7Ps) that affected behavior the passenger’s choosing service of Thai Airways and Bangkok Airways, Bangkok-Samui 

flights. The sample group of 400 participants is Thai passengers with travel experience using Thai Airways or Bangkok 

Airways on the Bangkok-Samui flight by using accidental sampling. The result of the research, every aspect of personal 

factors was different It does not affect the behavior of the passenger’s choosing service of Thai Airways. For Bangkok 

Airways with different sex and levels of education, it did not affect, but the age, occupation, and average monthly income 

were different therefore affect behavior the passenger’s choosing service. The attitudes and factors of the service marketing 

mix (7Ps) were different. This does not affect the behavior of the passengers choosing the service of both airlines. 

Statistically at the .05 significant level. 

Keywords: Bangkok Airways, Thai Airways, the behavior of the passengers’ choice 
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Satisfaction of passengers using online check-in service 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการเช็คอินออนไลน์ 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยแบบการสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยใชก้าร

วเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี มีทั้งส้ิน 4 ปัจจยั คือ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจาก

การใช ้ทศันคติ และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยพบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ทศันคติ (x� = 4.44) และในส่วนของดา้นความ

พึงพอใจของผูโ้ดยสาร พบวา่ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การบอกต่อผูอ่ื้น (x� = 4.37) 

คาํสําคญั: การเช็คอินออนไลน์, การยอมรับเทคโนโลย,ี ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

The objective of this study was to study the factors that affect the satisfaction of the passengers using the online 

check-in service. It is a quantitative research. Survey research using online questionnaire as a tool to collect data. A sample 

of 400 people was used to analyze descriptive statistics and inferential statistics analysis for data analysis. The study found 

that most of there are 4 factors that perceived ease of use, perceived usefulness, attitudes and behavioral intention to use. It 

was found that the highest average was Attitude (x� = 4.44) and Satisfaction was found that the highest average was Word 

of Mouth (x� = 4.37). 

Keywords: online check-in, satisfaction, technology acceptance 
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Application of AHP-TOPSIS and entropy TOPSIS for financial performance evaluation of 

information and communication technology firms in the securities exchange of Thailand 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินผลประกอบการทางการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบผลการจดัอนัดบัจากการใช ้

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้, TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้ าหนกัเท่ากนั, Entropy TOPSIS และ AHP-TOPSIS โดย

ศึกษาบริษทัในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีแสดงผลประกอบการทางการเงิน 6 ปี (พ.ศ.2556 ถึง 

2561) ในฐานขอ้มูล Thompson Reuter จาํนวน 14 บริษทั และใชอ้ตัราส่วนทางการเงินจาํนวน 9 อตัราส่วน ซ่ึงไดจ้ากการ

ทบทวนวรรณกรรมเป็นเกณฑก์ารประเมินผลประกอบการทางการเงินของบริษทั ผลการศึกษาพบวา่ ผลการจดัอนัดบัแต่ละ

วิธีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น ผลการจดัอนัดบับริษทัดว้ยวิธี Entropy TOPSIS และวิธี AHP-TOPSIS มีความ

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 จากการวเิคราะห์ดว้ย Spearman rank-order correlation 

คาํสําคญั: การตดัสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ,์ ประเมินผลประกอบการทางการเงิน, อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 

Abstract 

The proposes of this research were to evaluate the financial performance of listed firms in the information 

technology and communications sector, Stock Exchange of Thailand and to compare their rankings using varied methods 

namely, return to equity ratio, Equal-weighted TOPSIS, Entropy TOPSIS and AHP-TOPSIS. The study evaluated 14 listed 

firms in the information and communication technology industry, whose 6 years financial data (2013 to 2018) available in 

Thompson Reuter database. 9 financial ratios obtained from literature reviewed were used as evaluating criteria. The study 

found that there were significant differences in the results using different methods. For example, rankings with Entropy 

TOPSIS and AHP-TOPSIS differed at a significant level of 0.01 based on Spearman rank-order correlation analysis. 

Keywords: AHP, financial performance evaluation, ICT, MCDM, TOPSIS 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัการสร้างพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนในหุน้และการผสมการใชเ้คร่ืองมือ

ทางการเงินในการช่วยถวัความเส่ียง (hedging) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชท้าํการศึกษาวิจัยจะเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (TFEX) ใชช่วงปี 2015 ถึง ปี 2020 และใชต้ราสาร

อนุพนัธ์ในส่วนของ Set 50 Index Option แบบรายไตรมาส และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนด้วยสถิติเชิง

พรรณนาและ Sharpe Ratio และ Treynor Ratio และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ One-way ANOVA ผลการศึกษา

พบวา่การลงทุนในพอร์ตการลงทุนท่ีไม่ไดมี้การใชเ้คร่ืองมือตราสารอนุพนัธ์ และ พอร์ตการลงทุนท่ีใชต้ราสารอนุพนัธ์ใน

การลดความเส่ียง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัในดา้นอตัราผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 

คาํสําคญั: การลงทุน, การถวัเฉล่ียความเส่ียง, พอร์ตเนน้คุณค่า, ตราสารสิทธิในการขาย, ตราสารอนุพนัธ์ 

 

Abstract 

The objective of this research was to create value portfolios and value portfolios hedging with financial 

instruments. The data is from Stock Exchange of Thailand (SET) and Thailand Futures Exchange (TFEX) during 2015 to 

2020.The derivatives are by quarter of the Set 50 Index option. The study analysis descriptive statistic, Sharpe ratios and 

Treynor ratios to compare performances, and One-way ANOVA analysis for performance tests. The results indicate that 

there is no value added from hedging. 

Keywords: derivatives, hedging, investment portfolio, put option, value portfolio 
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โมเมนตัมของอตัรากาํไรต่อหุ้นกบัการลงทุนแบบเน้นคุณค่า  

Earning per share momentum and value investing  

 

ธีรากร ตุลาสืบ,*, สัมพนัธ์ เนตยานันท์ 

Teerakorn Tulasueba*, Sampan Nettayanun 

ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 65000 
 Department of Business Administration, Faculty of Business Economics and Communications, 

Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand 

* Corresponding author. E-mail address: cavalry_ohm@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างโมเมนตมัของอตัรากาํไรต่อหุ้นกบัการลงทุนแบบเน้นคุณค่าใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยใชอ้ตัราส่วน PBV และ EPS ในการจดักลุ่มลกัทรัพย ์โดยทาํการคดัเลือกหุน้

เพ่ือการลงทุนใน SET100 ท่ีมีตวัเลข PBV เรียงลาํดบัไปหาอตัรา PBV ท่ีสูงข้ึนโดยใชหุ้้นท่ีมีอตัรา PBV ตํ่าท่ีสุดจาํนวน 25 

ตวัแรกมาสร้างเป็นพอร์ตโฟลิโอในทุกๆปี (พอร์ตโฟลิโอแบบ Value) และ การคดัเลือกหุ้นเพ่ือการลงทุนใน SET100 ท่ีมี

อตัราการเพ่ิมข้ึนของ EPS มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เรียงลาํดบัไปหาอตัราการเพ่ิมข้ึนของ EPS ท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดเม่ือ

เทียบกับปีก่อนหน้า คดัเลือกหุ้นจาํนวน 25 ตวัแรกท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ EPS มากท่ีสุดมาสร้างเป็นพอร์ตโฟลิโอ 

(พอร์ตโฟลิโอแบบ Momentum)  โดยการทาํ Rebalance พอร์ตโฟลิโอทุกๆ 1 ปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ถึงปี ค.ศ. 2020 พบวา่การ

จดัพอร์ตโฟลิโอแบบเนน้คุณค่าสามารถสร้างผลตอบแทนไดม้ากท่ีสุด การจดัพอร์ตโฟลิโอแบบโมเมนตมัมีความผนัผวน

ของผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งสูงในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ซ่ึงทั้ งสองพอร์ตโฟลิโอสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า

ผลตอบแทนของตลาด 

คาํสําคญั: การลงทุนเนน้คุณค่า, โมเมนตมั, อตัรากาํไรต่อหุน้ 

 

Abstract 

 This research investigates the relationship between momentum of earnings per share and value investing in the 

Stock Exchange of Thailand. The PBV and EPS ratios were used to portfolio. Selecting stocks for investment in SET100. 

PBV ratios sorted to a higher PBV ratios. By using the top 25 stocks with the lowest PBV ratios to create their portfolio 

every year (Value portfolio). Selection of stocks for investment in SET100. The highest EPS ratios growth compared to the 

previous year. Select the top 25 stocks with the greatest EPS gain to create a portfolio (Momentum portfolio). By doing 

portfolio rebalance every 1 year from 2015 to 2020. It was found that the value portfolio management can generate the 

most returns. Momentum portfolio have relatively high returns volatility in unusual situations. Both portfolios generate 

more returns than market returns. 

Keywords: value investing, momentum, earning per share 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของความอ่อนไหวทางอารมณ์บนทวิตเตอร์กบัผลตอบแทน

จากการลงทุนแบบโมเมนตมั ซ่ึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายวนัของผลตอบแทนจากกองทุนรวมดชันี (ETF) และทวตีจาก

ทวติเตอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 นอกจากน้ีไดท้าํการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit 

Root Test) เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ ผลการศึกษาพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ

โมเมนตมัมีความสัมพนัธ์กบัความอ่อนไหวทางอารมณ์ในระดบัตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และพบวา่เป็นความสัมพนัธ์

แบบทิศทางเดียว คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบโมเมนตมัเป็นสาเหตุของความอ่อนไหวทางอารมณ์บนทวติเตอร์ 

คาํสําคญั: การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล, การลงทุนแบบโมเมนตมั, ความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์,  

ความอ่อนไหวทางอารมณ์ 

 

Abstract 

 The objective of this research was to examine the relationship between Twitter sentiment and the returns from 

momentum investing. The data was from Exchange Traded Fund (ETF)’s returns and Twitter’s tweets from January 2015 

to December 2019. The statistics used to analyze the data were Pearson correlations, unit root test, and Granger causality. 

The result indicates that there is a relationship between Twitter sentiment and the returns of momentum investing. 

Moreover, the Granger causality test finds that only the returns from the momentum investing cause the changes of Twitter’s 

sentiment. 

Keywords: Granger causality, momentum investing, sentiment, unit root test 
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ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม 

Behavioral intention of health tourists toward Thai herbs and traditional medicine in Maha 

Sarakham Province 
 

ชัยธวัช ศิริบวรพทัิกษ์ 
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สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 

Department of Tourism and Hotel, Faculty of Management Science, Rajabhat Maha Sarakham University,  

Maha Sarakham 44000, Thailand 

* Corresponding author. E-mail address: Siribowonphitak@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจยัเร่ืองความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพดว้ยสมุนไพรและแพทยแ์ผนไทยจงัหวดั

มหาสารคามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สถานการณ์ปัจุบนัของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพดว้ยสมุนไพรและแพทยแ์ผน

ไทย และ (2) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพดว้ยสมุนไพรและแพทยแ์ผนไทยจงัหวดัมหาสารคาม 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  

ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 

ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่ อายรุะหว่าง 51–60 ปี มีทั้ง นกัท่องเท่ียวทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวแบบ One day trip คน้หาขอ้มูล

แหล่งท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์และคนรู้จกัเดินทางท่องเท่ียวพร้อมครอบครัว ส่วนใหญ่ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่นและไหวเ้คารพ

บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ กิจกรรมดา้นสุขภาพท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจ ไดแ้ก่ การนวด อาหารพ้ืนบา้น การใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรและ

อาหารสุขภาพ ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัความปลอดภยัและคุณภาพของผลิตภณัฑจ์ากพืชสมุนไพรมาเป็นอนัดบัแรก  

คําสําคัญ: การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, แพทยแ์ผนไทย, สมุนไพร 

 

Abstract 

 The objective of this research article on behavioral intention of health tourists toward Thai herbs and traditional 

medicine in Maha Sarakham Province is to study 1) the current situation of health tourism toward Thai herbs and traditional 

medicine and 2) behavioral intention of health tourists toward Thai herbs and traditional medicine in Maha Sarakham 

Province. The sample group included 400 Thai tourists, and questionnaires were used for data collection. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, standard deviation, mean and weighted average. The findings revealed 

that most of the health tourists were adults aged between 51–60 years old. They were both general tourists and one-day-

trip tourists. Most of them traveled for recreational purposes and to worship sacred things. The health-related activities 

included massage, eating local food, using herbal products and eating healthy food. Most of the tourists took safety and 

quality of herbal products as priority. 

Keywords: behavioral intention, health tourism, herbs, Thai traditional medicine 
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กรอบแนวคิดผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานและความผูกพนัต่อองค์กร 

ของพนักงานรัฐวิสาหกจิ 

A conceptual framework of the impact of organizational restructuring on employee performance 

and organizational commitment of state enterprise employees 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนําเสนอกรอบแนวคิดในการตรวจสอบผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรท่ีมีต่อผลการ

ปฏิบติังานและความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยกรอบแนวคิดท่ีนาํเสนอพฒันาขึ้นมาจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาวะในการทาํงานกบัผลการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์รของ

พนักงานท่ีองค์กรมีการปรับโครงสร้าง จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่างานวิจยัส่วนใหญ่ไดศึ้กษาการปรับ

โครงสร้างแบบมีการลดจาํนวนพนกังาน ซ่ึงผลจากการศึกษาส่วนใหญ่นั้นพบว่าส่งผลกระทบดา้นลบต่อสุขภาวะในการ

ทาํงาน ผลการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์ร แต่ในบางการศึกษาก็พบว่าส่งผลดา้นบวก ขึ้นอยูก่บัความแตกต่างของ

วิธีการปรับโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละองคก์ร อีกทั้งยงัมีการพยายามศึกษาถึงความแตกต่างของผลกระทบจาก

การปรับโครงสร้างองคก์รแบบมีและไม่มีการลดจาํนวนพนกังาน ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดช้ดัเจน สาํหรับประเทศไทยยงั

ไม่มีการศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างในบริบทของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไม่มีนโยบายลดจาํนวนพนกังาน ดงันั้นกรอบ

แนวคิดน้ีจึงนาํเสนอเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรและผูบ้ริหารในรัฐวิสาหกิจมีความเขา้ใจมากขึ้นเก่ียวกบัผลจากการปรับ

โครงสร้างท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานและความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นประโยชน์กบัองคก์รท่ีกาํลงัพิจารณาจะเลือกใชก้ลยุทธ์

การปรับโครงสร้าง และสาํหรับนกัวิจยัท่านอ่ืนๆ ในอนาคต 

คําสําคัญ: การปรับโครงสร้างองคก์ร, ความผกูพนัต่อองคก์ร, ผลการปฏิบติังาน 

 

Abstract 

This article presented the conceptual framework for investigating the impact of organizational restructuring on 

employee performance and organizational commitment of state enterprise employees. This proposed framework was 

developed by reviewing related literature that expresses the relationship between well-being, performance and 

organizational commitment of employees which has been restructured. Regarding the past literature review, it was found 

that most of researches are focus on the study of restructuring with staff reduction. Those study results lead to negative 

impact on well-being, employee performance and organizational commitment. But in some researches, positive effects are 

also found. It depends on the differences of the restructuring methods and the differences of each organization as variables 

key. In addition, there was none of clear difference in the impact of restructuring on wellbeing between restructuring with 

and without staff reductions. For Thailand, the impact of restructuring without staff reductions in the context of state 

enterprises had not been studied. Hence, this proposed framework contributes to better understanding of the impact of 

organizational restructuring on employee performance and organizational commitment for organization and managers. It 
also has a potential for organizations to be considered while opting the strategy of restructuring and for other researchers. 

Keywords: employee performance, organizational commitment, organizational restructuring 
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ลกัษณะพฤติกรรมผู้นําท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในงานและความผูกพนัในการทํางาน  

พนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย การไฟฟ้านครหลวง 

The effects of characteristic of leadership behaviors to job satisfaction and work engagement for 

Generation Y employees at Metropolitan Electricity Authority  
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอกรอบแนวคิดในการตรวจสอบลกัษณะพฤติกรรมผูน้าํ สําหรับองคก์รรัฐวิสาหกิจ โดยกรอบ

แนวคิดท่ีนาํเสนอพฒันาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบผูน้าํกบัความพึงพอใจ

ในงานรวมถึงความผูกพนัในการทาํงาน วรรณกรรมเผยให้เห็นว่าสามารถแบ่งแยก รูปแบบผูน้าํออกเป็นสามรูปแบบ  

(1) ผูน้าํการเปล่ียนแปลงซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมส่ีประการดงัน้ี อิทธิพลในอุดมคติ แรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญา 

และการพิจารณาของแต่ละบุคคล (2) ผูน้าํการปฏิบติัประกอบไปดว้ยพฤติกรรมสองอยา่งคือ ให้รางวลัตามสถานการณ์ และ 

บริหารแบบวางเฉยทั้งเชิงรุกและรับ (3) ผูน้าํแบบปล่อยตามสบาย โดยงานวิจยัก่อนหน้าน้ีแสดงให้เห็นว่ารูปแบบผูน้าํมี

อิทธิพลต่อทั้งความพึงพอใจในงานและความผูกพนัในการทาํงาน กรอบแนวคิดน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดเผยลกัษณะสําคญั

ของพฤติกรรมผูน้าํท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผกูพนัในการทาํงาน พร้อมทั้งระบุลกัษณะของพฤติกรรมผูน้าํ

ท่ีพนกังานช่ืนชอบ เพ่ือเป็นแนวทางให้พนกังานท่ีอยูใ่นระดบัหวัหนา้งานขึ้นไปปรับใชคุ้ณลกัษณะพฤติกรรมผูน้าํท่ีส่งผลดี

ต่อความพึงพอใจในงานและความผกูพนัในการทาํงานของพนกังาน 

คําสําคัญ: ความผกูพนัในการทาํงาน, ความพึงพอใจในงาน, ลกัษณะพฤติกรรมผูน้าํ 

 

Abstract 

This paper presents a conceptual framework for investigating the characteristics of leadership behavior for state 

enterprise organizational. The proposed framework is developed from the related literature review on the relationship 

between leader behavior and job satisfaction including work engagement. The literature reveals that there are three 

leadership styles. First, transformation leader style consists of four behavior, idealized influence, inspirational, intellectual 

stimulation, and individual consideration. Second, transaction leader style consists of two behavior, contingent reward, and 

management by exception both active and passive. Finally, laissez-faire leadership style. There are previous research shows 

that leadership styles influence both job satisfaction and work engagement. This framework aims to reveal the significant 

characteristic of leadership behaviors that affect job satisfaction and work engagement along with identifies characteristics 

of leadership behavior that employee preference. To guide employees at the supervisor level and above, to adopt leadership 

behavior characteristics that have a positive effect on job satisfaction and work engagement. 

Keywords: characteristics of leadership behaviors, job satisfaction, work engagement 
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การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็ง 

Economic valuation of Kuan Kreng peat swamp forest conservation 
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บทคัดย่อ 

ป่าพรุควนเคร็งเป็นป่าท่ีอุดมไปดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีสําคญัของประเทศ  

แต่ปัจจุบันป่าพรุเส่ือมโทรมจากปัญหาต่างๆ จาํเป็นต้องมีมาตรการเพ่ือแก้ปัญหา แต่เน่ืองจากงบประมาณมีจาํกัด จึง

จาํเป็นตอ้งหามูลค่าทรัพยากรเพ่ือคาํนวณความคุม้ค่าในการอนุรักษ ์งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินค่าความเตม็ใจจ่าย

เพ่ือการอนุรักษ์ป่าพรุควนเคร็งของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทย โดยใช้วิธีสมมติเหตุการณ์ให้

ประมาณค่า รูปแบบคาํถามปลายปิดชั้นเดียว วิธีการสํารวจออนไลน์ จาํนวน 400 ตวัอย่าง เฉล่ียแต่ละภูมิภาค และวิเคราะห์

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคมท่ีส่งผลต่อค่าความเตม็ใจจ่าย ผลการศึกษาพบว่า ความเตม็ใจจ่ายมีค่าประมาณ 38,415.6585 บาท/

คน/ปี และมูลค่าจากการอนุรักษเ์ท่ากบั 1.47 ลา้นลา้นบาท/ปี เหตุผลหลกัท่ียินดีจ่าย คือ อนุรักษป่์าพรุเพ่ือการพกัผอ่นหยอ่น

ใจ ส่วนเหตุผลหลกัท่ีไม่ยินดีจ่าย คือ ไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะจา่ย โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเตม็ใจจ่ายทางบวก ไดแ้ก่ การเป็น

สมาชิกองคก์ารส่ิงแวดลอ้มและอาย ุปัจจยัทางลบ ไดแ้ก่ การรู้จกัป่าพรุฯและรายไดส่้วนบุคคล ตามลาํดบั  

คําสําคัญ: ความเตม็ใจจ่าย, ป่าพรุควนเคร็ง, มูลค่าเพ่ือการอนุรักษ,์ วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณคา่  

 

Abstract 

Kuan Kreng Peat Swamp forest is a rich in biodiversity. It is an important resource of the Thai country. Nowadays 

the forest is degrading due to various problems. Due to the country budget is limited. It is therefore necessary to calculate 

the value of the resource for conservation. This paper is try to assess the willingness to pay (WTP) for the conservation of 

the Kuan Kreng swamp forest of a sample group representing the Thai people. Using the contingent valuation method, 

single bound, closed-ended questionnaire. The online survey method was used for 400 samples each region. Also analyzed 

the socio-economic factors which affected the willingness to pay. The study found that the willingness to pay is estimated 

about 38,415.6585 baht/person/year. The conservation benefits equal to 1.47 trillion baht/year. The most reason to be 

willing to pay is to conserve the swamp for recreation, most of the reason for not being willing to pay is not enough money 

to pay. The factors affecting the willingness to pay positively were membership of the environmental organization and age. 

Negative factors were the knowledge of the swamp forest and personal income respectively. 

Keywords: conservation value, contingent valuation method, peat swamp forest, willingness to pay 
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การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากกากมันสําปะหลงั กรณีศึกษา  

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนมันสําปะหลงัแปลงใหญ่บ้านสามแยก จังหวัดอาํนาจเจริญ 

A financial feasibility study on construction of power plant using biogas from Cassava Residue:  

A case study of Major Cassava Community Enterprise of Baan Sam Yaek in Amnat Charoen 
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บทคัดย่อ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมนัสําปะหลงัแปลงใหญ่บา้นสามแยก จงัหวดัอาํนาจเจริญ มีแนวคิดท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้าโดย

รวบรวมมนัสําปะหลงัจากสมาชิกไปขายยงัโรงงานแป้งมนัสําปะหลงั และบรรทุกกากมนัสําปะหลงักลบัมาผลิตก๊าซชีวภาพและ

ไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของการสร้าง

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพท่ีใชก้ากมนัสําปะหลงัเป็นวตัถุดิบ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนฯ และผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) ในจงัหวดัอาํนาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนน้ี

มีความเป็นไปไดท้างการเงิน โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 53,391,590 บาท (เป็นบวก) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด 

(DPB) เท่ากบั 5 ปี 9 เดือน (ภายในอายุโครงการท่ีกาํหนด) อตัราผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.35 (มากกว่า 1) 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 25.86% (มากกว่าอตัราคิดลด) ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (SVTC) และความ

แปรเปล่ียนดา้นผลประโยชน์ (SVTB) เท่ากบั 34.62% และ 25.72% ตามลาํดบั ทั้งน้ีหากโครงการก่อสร้างล่าช้าไป 1 ปี หรือ

เกิดการขาดแคลนวตัถุดิบในบางเดือน จะยงัคงมีความไปไปไดท้างการเงิน 

คําสําคัญ: กากมนัสาํปะหลงั, ความเป็นไปไดท้างการเงิน, โรงงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ  

 

Abstract 

 Major Cassava Community Enterprise of Baan Sam Yaek in Amnat Charoen initiated to build a power plant that 

gathers cassava from its members to sell to the cassava powder factory and receive the cassava residue to produce biogas 

and generate electricity distributing to the Provincial Electricity Authority. The objective of this research was to study the 

financial feasibility of building a power plant using biogas from cassava residue. The in-depth interview was proceeded to 

collect data from presidents of the community enterprise and Very Small Power Producer (VSPP) in Amnat Charoen. 

According to the study, the financial feasibility on investment has Net Present Value (NPV) amounting THB 53,391,590 

(positive), and Discounted Payback Period (DPB) at 5 years and 9 months (as scheduled), Benefit-Cost Ratio (BCR) was 

1.35 (more than 1), Internal Rate of Return (IRR) was 25.86 percent (more than Discount Rate), Switching Value Test of 

Cost (SVTC) and Switching Value Test of Benefit (SVTB) were 34.62 percent and 25.72 percent respectively. In addition, 

if the project delay for a year or deprives of raw materials in some months, the financial investment is still possible. 

Keywords: biogas power plant, cassava residue, financial feasibility 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยั “ทุนทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อผูผ้ลิตเกมแนวสยองขวญัและผีไทย” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ของทุนทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการผลิตเกมสยองขวญัและผีไทย โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูผ้ลิตเกมใน

ตาํแหน่งด้านออกแบบ (1) ตวัละคร (2) เน้ือเร่ือง (3) อุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยม จากสตูดิโอเกมไทย 3 แห่ง คือ  

(1) Yggdrazil Group (2) Mad VR Studio และ (3) Long Wing Studio พบว่าผูผ้ลิตเกมเป็นแรงงานฐานความรู้ ซ่ึงได้รับ

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ไดรั้บทุนทางวฒันธรรมจากทุนท่ีเป็นรูปแบบสถาบนั และทุนท่ีเป็นรูปธรรมทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม ซ่ึงก่อใหเ้กิดทุนทางวฒันธรรมท่ีฝังอยูใ่นตวับุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีสร้าง “โลกทศัน์” ใหก้บัผูผ้ลิตเกม 3 ดา้น คือ 

โลกทศัน์เก่ียวกบัผี ศาสนาและไสยศาสตร์ และเวรกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด รวมทั้งไดส้ร้างมุมมองผีเพศหญิงใน

สังคมชายเป็นใหญ่  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยม ให้เกมผีไทยมีลกัษณะเฉพาะ ผูผ้ลิต

เกมยงัไดอ้าศยัเร่ืองเล่าตาํนานทอ้งถ่ิน รวมถึงภาพผีในส่ือ และการผสมผสานวฒันธรรมต่างประเทศเขา้มาใชใ้นการผลิต

เกมดว้ย   

คาํสําคญั: เกมสยองขวญั, ทุนทางวฒันธรรม, ผีไทย 

 

Abstract 

“Cultural Capital Affecting Thai Horror and Ghost Games Producer” is a study examining the relationship 

between Cultural Capital and its influences on horror and Thai ghost game production. An in-depth interview was 

conducted on game producers from three different game studios (Yggdrazil Group, Mad VR Studio, and Long Wing Studio) 

in terms of (1) characterization, (2) plotting, and (3) ideologies, beliefs, and social values. The results demonstrated that 

these game producers were knowledge-based workers with at least undergraduate degrees. Their cultural capital was 

institutional and substantive, derived from both direct and indirect channels. This cultural cultivation within an individual 

or a group of individuals resulted in three different “World Views”; Animism, Religion and Superstition, and Karma and 

Reincarnation. The cultural capital, further, constituted an aspect of a female spectre in a patriarchal society which 

determined certain ideology, belief, and social value contributing to the uniqueness of horror and Thai ghost games. 

Moreover, these game producers used folklores, portrayal of ghosts in mainstream media, and the hybridization of foreign 

cultures as inspiration in producing the games.  

Keywords: cultural capital, horror game, Thai ghost 
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บทคัดย่อ    

วตัถุประสงคก์ารวิจยั เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารเพ่ือวิสาหกิจชุมชน ใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มยอ่ย การศึกษาพบวา่ ชุมชนตอ้งการการส่ือสารเพ่ือพฒันาวิสาหกิจชุมชน และสร้างการมี

ส่วนร่วม รูปแบบการส่ือสารท่ี เหมาะสม คือใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  

การประชาสมัพนัธ์วสิาหกิจ การใหข้อ้มูลและนาํเสนอสินคา้ผ่านแฟนเพจ การพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว และการใช้

แอพพลิเคชัน่จองท่ีพกั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างความเขา้ใจดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง พร้อมกบัเชิญชวนคนใน

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาใหชุ้มชนพ่ึงพาตนเอง มีความพร้อมรับมือกบัยคุแห่งการเปล่ียนแปลงนวตักรรมอยา่ง

พลิกผนัซ่ึงกาํลงัจะมาถึง 

คาํสําคญั: การเปล่ียนแปลงนวตักรรมอยา่งพลิกผนั, การพฒันาชุมชน, วสิาหกิจชุมชน 

 

Abstract   

The purpose of this research is to study a communication model for community enterprises, using the in-depth 

interview, participatory observation and small group meetings. This research found that the community needs 

communication to develop and establish participation in community enterprises. Appropriated communication form is 

social media for promoting products of community enterprises, giving information and presenting via Facebook fanpage, 

developing the community to become tourist attractions and using mobile phone applications to make room reservations. 

These communication models were used to promote the local people’s understanding of how to use technology and 

encourage participation in self-reliant community development to be ready for the coming of era of disruptive innovation. 

Keywords: community development, community enterprises, disruptive innovation 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาทักษะการใช้คาํศัพท์ของกลุ่มผูค้า้

เคร่ืองสําอางตลาดกิมหยง และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผูค้า้เคร่ืองสําอางตลาดกิมหยง โดยการเรียนรู้ผ่านเว็บเพจ

เคร่ืองสาํอาง  โดยใชแ้บบสอบถาม แบบทดสอบและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ   ผูค้า้

เคร่ืองสําอางตลาดกิมหยง จาํนวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่า  เวบ็เพจเคร่ืองสําอางสามารถช่วยในการพฒันาทกัษะการใช้

คาํศพัท์ของกลุ่มผูค้า้เคร่ืองสาํอางตลาดกิมหยง โดยการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัการใชง้านเวบ็เพจเคร่ืองสาํอาง มี

ค่าสูงกวา่ก่อนเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสงัเกตจากคะแนนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน จาก 14.75  เป็น 22.00   นอกจากน้ี เวบ็

เพจเคร่ืองสําอาง มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขาย ทําให้ขายสินค้าได้จํานวนมากข้ึน เน่ืองจากผู ้ขายสามารถใช้

ภาษาองักฤษในการแนะนาํและขายสินคา้ใหช้าวต่างชาติได ้ 

คาํสําคญั: คาํศพัท,์ เคร่ืองสาํอาง, ผูค้า้ขาย, เวบ็เพจ 

 

Abstract 

 This mixed-method research aimed to develop the English vocabulary skills of the cosmetic shopkeepers at Kimyong 

Market and to investigate their satisfaction through the Cosmetic Webpage by using questionnaires, tests and informal 

interviews. Twenty cosmetic shopkeepers at Kimyong market participated in the study. The instruments used in the research 

were Cosmetic Webpage and the Cosmetic Webpage satisfaction questionnaire. The findings revealed that the effect of using 

a Cosmetic Webpage could develop vocabulary skills of cosmetic shopkeepers in Kimyong Market. The comparison of test 

scores after using the Cosmetic Webpage was significantly higher than before learning by observing the increase in average 

scores from a 14.75 mean to 22.00. Moreover, the Cosmetic Webpage could promote sale promotion because the shopkeepers 

could recommend and sell the products in English for foreign customers.      

Keywords: cosmetic, shopkeepers, vocabulary, webpage 
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Genre-based approach: Move structure and structural elements analysis of fast food 
chains’ CEO letters to customers due to the COVID-19 
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Master of Arts (English for International Communication), Department of  Foreign Languages,  
Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok 10900, Thailand 
*Corresponding author. E-mail address: wannana.soon@gmail.com 
 
Abstract 
 Apart from health crisis issue, the pandemic of COVID-19 also effects business 
operation in every part of the world including the top fast food chains. In this circumstance, 
CEO letters to customers are considered crucial for business communication, especially in the 
context of unusual situation. This study therefore aimed at investigating move structure and 
structural elements of twenty-one purposively selected fast food chains’ CEO letters to 
customers by adopting Bhatia’s (1993) generic structure of sales promotional letter and 
Taylor’s (2012) parts of business letter, respectively. Part of the findings revealed that there 
were both similarities and differences between moves found in this corpus and Bhatia’s (1993) 
framework, especially, it was found that there were extra moves from Bhatia’s (1993) occurring 
in this study. As the studies of CEO letter to customers due to the pandemic situation are rare, 
the findings of this study could be a guideline for businesses, people who mainly use letters as 
a communicative channel in both usual and unusual situations, including those involved in 
English for communicative purpose pedagogy in creating their own effective business letters 
to customers due to other emergency cases further. 
Keywords: genre-based approach, move structure, structural elements,  
fast food chains’ CEO letters to customers due to the COVID-19  
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Cohesive devices used in the COVID – 19 news articles: The case study of BBC and CNN  
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Abstract 

Mass media plays a crucial role in human life. The most prevalent reported life-
threatening disease from the late 2019 is COVID - 19. Previous studies examined the media 
language of COVID - 19 in terms of move analysis, morphological process, and others. 
However, the use of linkers in BBC and CNN had received little attention. Cohesive devices 
are important for readers and writers; they create better coherence which leads to understanding 
of texts. This study identified the use of connectors in COVID - 19 news from BBC and CNN. 
This study aims to identify cohesive devices used in COVID -19 news. The researcher mainly 
used qualitative corpus research design, and frameworks from Halliday and Hasan (1976). 
The academics stated linguistic devices consisting of 6 groups: reference, substitution, ellipsis, 
conjunction, transition, and lexical cohesion. The corpus of the study is purposively chosen 
from 15 COVID - 19 news. The findings revealed that the most frequently employed of 
connectors is lexical cohesion. The results could be applied to writing to highlight 
the importance of cohesive devices in news. In order to find out cohesive ties in other texts, 
it is recommended that further studies should be counted on other media texts like magazine, 
online news, and radio. 
Keywords: cohesive devices, COVID – 19, news 
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A Corpus-based study of AND by Thai EFL learners 
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Abstract 

AND, a coordinating conjunction mainly used to add information, is by far the most 
commonly used conjunction in all registers (Biber, Conrad, Finegan, Johansson, & Leech, 
1999). Although some researchers such as Leung (2005) and Ying (2007) have studied the use 
of AND by learners with different backgrounds, it has been observed that the use by Thai EFL 
learners has not been studied much. Thus, this study investigates how Thai EFL writers of 
different proficiency levels use AND in their writings, in terms of frequency and positions. The 
data were analyzed through Thai Learner English Corpus (TLEC), which consists of a 
collection of English essays written by Thai undergraduates (intermediate level and advanced 
level), and Thai journalists (professional level). The findings indicate that AND was employed 
the most frequently by advanced learners compared to other groups. The study was 
hypothesized that AND might be placed in a sentence-medial position as it conjoined two 
independent clauses into one constituent (Celce-Murcia & Larsen-Freeman, 1999). However, 
the findings reveal that AND was used in a sentence-initial position by writers of all levels 
despite a prescriptive rule that coordinating conjunctions must be restrained at the clause 
boundary (Biber et al., 1999). 
Keywords: coordinating conjunctions, levels of proficiency, Thai EFL learners 
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Thai-based English code-witching in Drag Race Thailand season 2 
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Abstract   

The use of code-switching among a group of drag queens can provide a better understanding in 
identity expression and formation among their group. It can be observed that the use of code-switching 
is frequently found in Drag Race Thailand, a Thai reality TV show and each type of code-switching 
can indicate the drag queens’ motivation. Therefore, this study aims to investigate the types of code-
switching used by drag queens. The data was collected only from the Runway part from episode 1 to 
episode 11 in Drag Race Thailand Season2 program based on Myer-Scotton (2007). The switching 
involved in this study is only from Thai to English and in the sentence level. The result of this study 
showed that there are four types of code-switching, namely: Sequential unmarked choices; Switching 
as an unmarked choice; Code-switching as a marked choice, and Code-switching as an exploratory 
choice. The most frequently type of code-switching used is sequential unmarked choices (49.18%), 
while the least frequently used is switching as an unmarked choice (9.84%). Making sequential 
unmarked choices among drag queens in this study indicates the solidarity among drag queens in 
community. 

Keywords: code-switching, drag queens, types of code-switching 
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โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูระดับมัธยมศึกษา 

A causal relationship model of burnout for secondary school teachers 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั (1) เพ่ือตรวจสอบและพฒันาโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุของความทอ้แทใ้น

การปฏิบัติงานของครูระดับมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของ 

ความทอ้แทใ้นการปฏิบติังานของครูระดบัมธัยมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นครูระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนใน

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) จาํนวน 207 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ

หลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย แบบวดัความเครียดในการทาํงาน แบบวดัความขดัแยง้ระหว่าง

ครอบครัวกบังาน แบบวดัความคลุมเครือในบทบาท และแบบวดัความทอ้แทใ้นการปฏิบติังาน สถิติท่ีใชใ้นวเิคราะห์ขอ้มูล 

คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า (1) โมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อความทอ้แทใ้นการ

ปฏิบัติงานของครูระดับมธัยมศึกษามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 32.63, df = 22, p = .06,  

GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03) และ (2) ความทอ้แทใ้นการปฏิบติังานไดรั้บอิทธิพล

จากความคลุมเครือในบทบาท ความขดัแยง้ระหวา่งงานกบัครอบครัว และความเครียดในการทาํงาน โดยทุกตวัแปรสามารถ

อธิบายความทอ้แทใ้นการปฏิบติังานไดร้้อยละ 95.00 

คาํสําคญั: ปัจจยัเชิงสาเหต,ุ ความทอ้แทใ้นการปฏิบติังาน, ครูระดบัมธัยมศึกษา 

 

Abstract 

 The purpose of this research were (1) to investigation and development of a causal relationship model of burnout 

for secondary school teachers with empirical data and (2) to study of causal factors influencing of burnout for secondary 

school teachers. The samples of research were two hundred seven teachers of Secondary Educational Service Area, Office 

four (Pathum Thani- Saraburi) from multi-stage sampling. The research instruments were job stress scale, work-family 

conflict scale, role ambiguity scale and burnout scale. The statistics employed was structural equation modeling. The results 

of research found that (1) a causal relationship model of burnout for secondary school teachers was fit with empirical data 

(χ2 = 32.63, df = 22, p = .06, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03) and (2) The burnout 

influencing of role ambiguity, work-family conflict and job stress by every variable’s explanation of burnout 95.00. 

Keywords: causal factors, burnout, secondary school teachers 
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รัชกาลที ่8 ทรงหว่านเมลด็ข้าว ณ สถานทีใ่ดในทุ่งบางเขน: การพเิคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ 

Where in Bang Khen Field that King Rama VIII sowed rice seeds: A scientific analysis 
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บทคัดย่อ 

พระราชกรณียกิจสุดท้ายของรัชกาลท่ี 8 ท่ีได้ทรงหว่านข้าวในวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ทุ่งบางเขน  

เป็นเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัต่อการเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงนาํไปสู่การท่ีรัฐบาลกาํหนดให้วนัท่ี ๕ มิถุนายน  

ของทุกปีเป็นวนัขา้วและชาวนาไทย  การท่ีพระราชกรณียกิจดงักล่าวไม่อยูใ่นหมายกาํหนดการเสด็จพระราชดาํเนินมายงั 

ทุ่งบางเขน จึงไม่แน่ชัดว่าทรงกระทาํ ณ สถานท่ีใดบ้าง การศึกษาน้ีจึงนําองค์ประกอบ ฉากหลงั และเงาท่ีปรากฏใน 

พระบรมฉายาลกัษณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์โดยตรงกบัพระราชกรณียกิจน้ี มาพิเคราะห์ 

พบวา่พระบรมฉายาลกัษณ์ทั้งหมดยนืยนัถึงการท่ีรัชกาลท่ี 8 ไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจหวา่นขา้วเพียงสถานท่ีเดียวใน

ทุ่งบางเขน คือบริเวณดา้นทิศเหนือของวดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร ของทุ่งบางเขน ในช่วงเชา้ของวนัท่ี 5 มิถุนายน 2489  

คาํสําคญั: เกษตรกลางบางเขน, พยาน, พระบรมฉายาลกัษณ์, วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร, วนัขา้วและชาวนาไทย  

 

Abstract 

The last royal function of King Ram VIII was sowing rice seeds on June 5th, 1955 in Bang Khen Field. This 

historic event is important Thai agriculture.  It led to the government declaration of the date as “National Rice and Farmer's 

Day”.  The royal function was not in the program of the royal visit to Bang Khen Field, thus it was unclear whereabouts 

the royal function took place.  This study analyzed the elements, background and shadow appeared in all the related 

photographs which were direct historical evidences.  It was found that all solid evident showed King Ram VIII only sowed 

rice seeds at one place in Bang Khen Field. That was north of Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan, Bang Khen Field, 

in the morning of June 5th, 1955. 

Keywords: Central of Agriculture at Bang Khen evidence, National Rice and Farmer's Day royal picture,  

Wat Phra Sri Mahathat Woramahawihan 
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การท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์วฒันธรรม: กรณีศึกษา โรงละครสายเสนโปรโมช่ัน  
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าความสําคญัของโรงละครสายเสนโปรโมชัน่ อาํเภอกนัทรารมย ์

จงัหวดัศรีสะเกษ ในฐานะแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์วฒันธรรม ซ่ึงมีการจาํลองวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวใน

ทอ้งถ่ินบา้นละทายของอาํเภอกนัทรารมยผ์่านการแสดง การทาํฉากจาํลองปราสาทขอมโบราณ ป้อมปราการ และการ

จาํลองขบวนเสด็จทางรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 เม่ือคร้ังเสด็จเยือนเมืองศรีสะเกษ บา้นโบราณ 

รวมถึงโครงการโคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และทุ่งทานตะวนั เป็นตน้ และเสนอแนวทางการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ผ่านรูปแบบของการส่ือความหมายทางการท่องเท่ียว ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า แหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งน้ีมีคุณค่าความสาํคญั 3  ดา้น ไดแ้ก่ คุณค่าความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ คุณค่าความสาํคญัในดา้นการเป็น

เอกลกัษณ์ของยุคสมยั และคุณค่าทางดา้นสังคม และความผูกพนัต่อทอ้งถ่ินทั้งน้ีในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติั

ศาสตร์ผ่านรูปแบบการส่ือความหมาย จึงควรท่ีจะมีการจัดแสดงข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีจัดแสดงแต่ละแหล่ง ป้ายส่ือ

ความหมาย ป้ายอธิบายความสาํคญั ของท่ีระลึก มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  คู่มือการท่องเท่ียว และขอ้มูลในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

คาํสําคญั: การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์วฒันธรรม, การส่ือความหมาย, โรงละครสายเสนโปรโมชัน่ 

 

Abstract 

This article aimed to analyze the value and importance of Saisen Promotion Theater in Kanthararom district, 

Sisaket province as being a historical and cultural tourist site. Cultures of Lao ethnic group of Ban Latai in Kanthararom 

district were imitated through performances, scenes of ancient Khmer castles, forts, and Royal train  journey of King Rama 

9 by the time he paid a visit to Sisaket, ancient houses including Khok Nong Na model (Royal farming model), and 

sunflower fields. Historical tourism management guidelines were proposed through a model of tourism communication. 

The study results found that this tourist site possessed 3 aspects of value as historical importance, identity of an era, and 

social importance and locality commitment. The historical tourism management through tourism communication model 

should be provided with information related to performance areas, communication signs, signs describing the importance 

of places and cultures, souvenirs, local guides, tourism guidebook and manual, and information in electronic media. 

Keywords: communication, historical and cultural tourism, Saisen Promotion Theater 
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State liability to remedy environmental damages: A study of air pollution damages in 
Thailand 
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Abstract 

This research has been studied on the legal measures to remedy environment damages 
which included a study of state liability to remedy victims of the problem of PM 2.5 in 
Thailand. The research was conducted through documentary research method and the laws in 
four major countries including the United States, Canada, China, and South Korea were studied 
to compare with the laws in Thailand in terms of remedying those who were affected by PM 
2.5. Obviously, the legal measures for using on reparations for the victims and hazardous dusts 
have been concerned in this part. Additionally, the right for having clean air in the environment 
still be the question to ask in the present day. The researcher has noticed that the various 
activities have occurred in many places to create the air pollution, which is the cause to be 
harmful for health which could not be compensated by a specific polluter. Therefore, the role 
of State liability to remedy environmental damages must concern to the injured person and 
person who has been affected from the overall factors of air pollution as to protect the 
fundamental right of people. Nevertheless, the definition of State responsibility and liability 
are not clearly for defining with respect to environmental degradation, but it has related to the 
many cases who have affected from the air pollution. The researcher has found that due to the 
environment damage is different from general damage when compared with other violation of 
rights. There should be specific rule to remedy for this particular damage in environment case 
(Environment Torts) in order for the injured person to have proper remedy. Also, it should 
identify the administrative remedies measurements by adding more sections in National 
Environment Quality Act, and the way to remedy by government for concerning on damage 
were occurred in specific area (Community or Area-Based Reparation) as the liability without 
fault when having damage for ecology or/and environment as a whole, which needed the way 
to remedy by the state together with the traditional rule of compensation under tort law.  
Keywords: environmental damages, remedy, state liability 
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การล่าแม่มดและศาลเตีย้ในการส่ือสารออนไลน์ 

Witch hunts and the Kangaroo court in online communication 

 

จกัรพนัธ์ ชูสง* พริงรอง รามสูต 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) องค์ประกอบดา้นการส่ือสารของกาล่าแม่มดและศาลเต้ียออนไลน์  

(2) ผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีถูกล่าแม่มดตลอดจนวิธีการแสวงหาทางออกของปัญหา โดยศึกษาตาม

กรณีศึกษาจาํนวน 3 กรณีศึกษาในประเด็นท่ีถูกโจมตีดงัน้ี ประเด็นเร่ืองการเมืองคุณพรรณิการ์ วานิชเก่ียวกบัการหม่ินพระ

บรมเดชานุภาพ ประเด็นเร่ืองศีลธรรมคุณพชัมน ธานีวชัรกุลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงชูส้าว และประเด็นเร่ืองเพศสภาพ 

คุณพินิจ งามพร้ิงเก่ียวกบัการขา้มเพศ โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ คือการวิเคราะห์เน้ือหาผ่านเพจเฟซบุ๊กเก็บขอ้มูลโดยใช้

เคร่ืองมือตารางลงรหัสและการสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีดังกล่าว ผลการศึกษาการวิเคราะห์เน้ือหาพบว่า 

ประเด็นท่ีเพจนาํเสนอและการแสดงความคิดเห็นของผูติ้ดตามเพจปรากฏการส่ือสารในลกัษณะของการล่าแม่มด การ

สัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาพบผลกระทบในดา้นต่อไปน้ี คือ (1) ผลกระทบดา้นสิทธิเสรีภาพ (2) ผลกระทบต่อครอบครัว 

(3) ผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงาน (4) ผลกระทบต่อความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และวิธีการแสวงหาทางออกจากปัญหาท่ีพบ คือ  

(1) การช้ีแจงขอ้เท็จจริงผา่นเฟซบุ๊ก (2) การช้ีแจงขอ้เท็จจริงผา่นส่ือมวลชน (3) การดาํเนินคดีทางกฎหมาย  

คาํสําคญั: ล่าแม่มด, ศาลเต้ีย, องคป์ระกอบดา้นการส่ือสาร 

 

Abstract 

This research aims to (1) examine communication elements of online witch-hunt in Thailand and (2) to explore 

the impacts on the lives of an individual or a group of individuals affected by these phenomena and their approach in 

dealing with the problem. Three cases were selected to be part of this investigation covering three controversial topics; 

Miss Pannika Wanich and the criticism against the Thai monarchy, Miss Patchamon Thaneewatcharakul and her adultery 

with a celebrity, and Mr. Pinit Ngarmpring and the controversy around genders and transsexuality. The study was carried 

out by employing two qualitative methodologies, Content analysis of Facebook pages and in-depth interview of these case 

studies. The results revealed that Facebook pages’ content and followers’ comments indicated the activities of online witch 

hunting. In addition, the results from the in-depth interview demonstrated these followings; (1) an impact in terms of human 

rights, (2) negative influences on family members, (3) negative influences on professionality, (4) negative influences on 

relationship with surrounding individuals. Lastly, these case studies’ approaches to tackle the problem are; (1) clarifying 

the allegation on Facebook, (2) addressing the allegation to mass media, and (3) prosecution. 

Keywords: communication elements, Kangaroo court, witch hunt 
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ความแตกต่างด้านตัวละครในภาพยนตร์ท่ีสร้างจากวรรณกรรมเร่ือง Das doppelte Lottchen (1949) โดย 

Erich Kästner: กรณีศึกษาระหว่าง The Parent Trap (1998) และ Das doppelte Lottchen (1950) 

The differences between the characters in films produced based on the German literature  

“Das doppelte Lottchen” (1949) by Erich Kästner: A case study of The Parent Trap (1998) and Das 

doppelte Lottchen (1950) 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างด้านตัวละครของภาพยนตร์เยอรมันและภาพยนตร์อเมริกันท่ีสร้างจาก

วรรณกรรมเยอรมนัเร่ืองเดียวกนัโดยใชท้ฤษฎีเพศสถานะศึกษามาทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ จาํนวน

ตวัละครหลกั อุปนิสัยของตวัละคร ปัจจยัดา้นเพศของตวัละครท่ีส่งผลต่อการดาํเนินเร่ือง และการเปรียบเทียบอุปนิสัยตวั

ละครหลกัในภาพยนตร์ทั้งสองเร่ือง จากการศึกษาพบว่า จาํนวนตวัละครหลกัในภาพยนตร์สองสัญชาติไม่เท่ากนั โดย

ภาพยนตร์อเมริกนัมีตัวละครเพ่ิมจากวรรณกรรมรวมทั้งภาพยนตร์เยอรมนัสองตวัละคร คือ คุณตาและพ่อบา้นประจาํ

ตระกูล เม่ือวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎีเพศสถานะศึกษาท่ีว่า เพศชายบ่งบอกถึงความแขง็แรง มีพลงั ส่งผลใหบ้ทบาทของตวัละคร

เอกเพศหญิงในภาพยนตร์อเมริกนัดอ้ยลงกว่าภาพยนตร์เยอรมนัท่ียงัคงเคา้โครงเร่ืองจากงานวรรณกรรม 

คําสําคัญ: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ, เพศสถานะศึกษา, ภาพยนตร์ศึกษา, วรรณกรรมเยาวชน, วรรณกรรมเยอรมนั  

 

Abstract 

The study analyzes various characters in a German movie and an American movie which are based on the same 

German literature. The factors in Gender Studies used in this analysis are the following literary elements: the number of 

characters, the characterizations, the characteristics of gender which affect the story as well as the contrast of major 

characters in the American and German version. The current work reveals that the number of characters in both versions 

are different. Compared to German version of the movie and the original literature, the American version added two more 

characters – the grandfather and the butler. According to Gender Studies, the masculinity symbolizes the strength and 

dynamic. This is the reason why the major female characters in the American movies are significantly overshadowed by 

male characters while the German movie mainly followed the plot of the original story. 

Keywords: comparative literature studies, film studies, gender studies, German literature, youth literature 
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1. คณบดีคณะประมง ท่ีปรึกษา 

2. ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร ท่ีปรึกษา 

3. รองคณบดีฝายวิจัย คณะประมง ประธานกรรมการ 

4. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวราห  เทพาหุดี กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยเมธี  แกวเนิน กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  ไตรศักดิ์ กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  มุสิกสินธร กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล  ขยันสํารวจ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ  บุตรสันติ์ กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท กรรมการ 

13. นายประพันธศักดิ์  ศีรษะภูมิ กรรมการ 

14. นายถิรวัฒน  รายรัตน กรรมการ 

15. นายวชิระ  ใจงาม กรรมการ 

16. นายธนัสพงษ  โภควนิช กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ ผูชวยเลขานุการ 

18. นางศุภินทรา  ภูเงิน ผูชวยเลขานุการ 



10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์  เท่ียงธรรม ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน  นิยม   ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา  จันดา  ประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี  เพ็ชรดี  รองประธานกรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์  สุวรรณา  กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย  โกวิทวที   กรรมการ 

7. สัตวแพทยหญิง นิอร  รัตนภพ    กรรมการ 

8. สัตวแพทยหญิง ยลยง  วุนวงษ    กรรมการ 

9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา  ลีฬหาพงศธร   กรรมการ 

10. นางสาววริศรา  มารยาท     กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. วาท่ีรอยตรีหญิง จรัสพิมพ  ทรงประเสริฐ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 

1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร    ท่ีปรึกษา 

2. คณบดีคณะเกษตร     ท่ีปรึกษา 

3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร ท่ีปรึกษา 

4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร   ท่ีปรึกษา 

5. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร    ท่ีปรึกษา 

6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ  อุดมเศรษฐ   ท่ีปรึกษา 

7. รองศาสตราจารยอบเชย  วงศทอง    ท่ีปรึกษา 

8. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ    ท่ีปรึกษา 

9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง   ประธานกรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรียบรอย คิม   รองประธานกรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ   รองประธานกรรมการ 

12. นางสาวนริศรา  อินทะสิริ    รองประธานกรรมการ 

13. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ   กรรมการ 

14. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ    กรรมการ 

15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ   กรรมการ 

16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล   กรรมการ 

17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 



18. ผูชวยศาสตราจารยอําพร  แจมผล   กรรมการ 

19. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร  กรรมการ 

20. ผูชวยศาสตราจารยมาริษา  ภูภิญโญกุล   กรรมการ 

21. ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน  กรรมการ 

22. ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก   กรรมการ 

23. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา   กรรมการ 

24. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร   กรรมการ 

25. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กรรมการ 

26. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง   กรรมการ 

27. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา    กรรมการ 

28. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา   กรรมการ 

29. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา   กรรมการ 

30. นางสาวชลาธร  จูเจริญ     กรรมการ 

31. นางสาวเมตตา  เรงขวนขวาย    กรรมการ 

32. นางปพิชญา  จินตพิทักษสกุล    กรรมการ 

33. นายปรีดา  สามงามยา     กรรมการ 

34. นายเศกศักดิ์  เชยชม     กรรมการ 

35. นางสาวสุจิตตา  เรืองรัศมี    กรรมการ 

36. นางสุขกมล  ปญญาจันทร    กรรมการ 

37. นางสาววสพร  นิชรัตน     กรรมการ 

38. นายสถาพร  ประดิษฐพงษ    กรรมการ 

39. นางกรกฎ  แพทยหลักฟา    กรรมการ 

40. นายวิภูษณะ  ศุภนคร     กรรมการ 

41. นางทิพากร  มวงถึก     กรรมการ 

42. นายเสถียร  แสงแถวทิม     กรรมการและเลขานุการ 

43. วาท่ีรอยตรี สหภาพ  ศรีโท    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

44. นางสาวมณินทร  เดชแหว    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

45. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

46. นายภูคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

47. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

48. นางวลีรัตน  บรรจงจิต     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

49. นางสาวภิญญาพัชญ  โทนหงสษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



50. นางธรรมสร  ทองดอนเกลื่อง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

51. นางสาวธนัชชา  กุญแจทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

11.1 สาขาวิทยาศาสตร 

1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ  ศงสะเสน   ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต   ประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  เงินมีศรี   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยวรรณวิภา  วงศแสงนาค   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองมี   กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสมน  เพชรแสง   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยพันทิพย  โตแกว    กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยธันวาวรรณ  ดวงทองอยู   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร  กิมกง    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยพิชามญชุ  เกียรติวุฒินนท  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ ์ ดวงศรีไสย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยปยะดา  จันทวงศ   กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารยมีนา  เลา    กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา   กรรมการ 

15. ผูชวยศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน   กรรมการ 

16. นายฤทธี  มีสัตย     กรรมการ 

17. นางสาวสุนทรี  คุมไพโรจน    กรรมการ 

18. นางสาวลัดดา  แตงวัฒนานุกุล    กรรมการ 

19. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล    กรรมการและเลขานุการ 

20. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

21. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

22. นางสาวแพรวไพลิน  กังวานสุระ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23. นางสาวภัสรา  นวะบุศย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

24. นายพิชัย  สิริแสงสวาง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 



11.2 สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

1. ศาสตราจารยวันชัย  ยอดสุดใจ    ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ   รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน  ฝกเจริญผล    รองประธานกรรมการ 

4. ศาสตราจารยเมตตา  เจริญพานิช    กรรมการ 

5. ศาสตราจารยนุชนารถ  ศรีวงศิตานนท   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยดวงฤดี  ฉายสุวรรณ   กรรมการ 

7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์  หนูพันธ   กรรมการ 

8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช    กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ  สิงหเถ่ือน   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย   กรรมการ 

12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย  ชัยวรพฤกษ   กรรมการ 

13. นายพสิษฐ  สืบสุวงศ     กรรมการ 

14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต    กรรมการและเลขานุการ 

15. นางชุติณัท  ขุนทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นางดารณี  ยงยืน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยสุนทรี  สุวรรณสิชณน   รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยพรธิภา  องคคุณารักษ   รองประธานกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยเสาวณีย  เลิศวรสิริกุล   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรีวานิช   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต  พุทธพงษศิริพร   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย  วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล กรรมการ 

9. นางสาวภัทรินทร  ลีลาภิวัฒน   กรรมการ 

10. นางสาวพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ   กรรมการ 

11. นางสาวสุมัลลิกา  โมรากุล   กรรมการ 

12. นางสาวสุวิมล  เจริญสิทธิ ์   กรรมการ 



13. นายนิพัฒน  ลิ้มสงวน   กรรมการ 

14. นายประมวล  ทรายทอง   กรรมการ 

15. นางสาวนัฏพร  ขนุนกอน   กรรมการ 

16. นางสาวสุพนิดา  วินิจฉัย   กรรมการ 

17. รองศาสตราจารยณัฐดนัย  หาญการสุจริต   กรรมการและเลขานุการ 

18. นางดวงสมร  นามกระโทก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19. นางศศิธร  พลโยธา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์  วันธงไชย   ท่ีปรึกษา 

2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน  บวัเลิศ    ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ  ดิลกสัมพันธ   ประธานกรรมการ 

4. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย     รองประธานกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย  ตาเสน    กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล    กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน  เนียมสุวรรณ   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล  แกวจําปา   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  เม้ียนมิตร   กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร  กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล  ณรงคะชวนะ  กรรมการ 
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