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ชื่อผลงาน
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
การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคคิด
นอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
รัฐพล ทิสารัมย, ประวิทย สิมมาทัน, ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
การพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
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ดวยการจัดการเรียนรูแ บบโครงงานเปนฐานในรายวิชาชีววิทยา
คณิติณ ชางเขียน, ศศิเทพ ปติพรเทพิน, บุญเสฐียร บุญสูง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกลวิธี STAR รวมกับสื่อ
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พิมพชนก พิมพพิจิตร, สุขุมาล สาริกะวณิช
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญา
การใชตนกกของชุมชนในโรงเรียน ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ชญานิน วังตาล, รักชนก อินจันทร, กฤษณกัณฑ ภาโพธิรัตน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะอาชีพสําหรับกลุม
แมบานตําบล เวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
กฤษณกัณฑ ภาโพธิรัตน, รักชนก อินจันทร, ชญานิน วังตาล
การพัฒนาการคิดผลิตภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4
ดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะโดยใชแบบจําลองเปนฐาน
วรรณนิดา พึ่งนอย, ศศิเทพ ปติพรเทพิน, บุญเสฐียร บุญสูง
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การศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางฟสิกสและการรูคิดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ชยวัฏ ศิริพันธศักดิ,์ ปริณดา ลิมปานนท พรหมรัตน
การสํารวจประสบการณเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาการคํานวณและการ
ประเมินการคิดเชิงคํานวณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ,์ พงศประพันธ พงษโสภณ,
วรรณวิภา วงศแสงนาค
บทบาทผูปกครองในการชวยเหลือการเรียนรูที่บานของนักเรียน
พิเศษในชั้นเรียนรวม ระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนแสง
หิรัญวิทยา กรุงเทพมหานคร
วรรณพร เพ็ชรดี, ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท
รูปแบบการพัฒนาสูความเปนหองเรียนวิถีคุณภาพ (หองเรียนผูฮู)
ภายใตแนวคิดการศึกษา 4.0 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1
นัจรีภรณ ทุมสงคราม
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การสงเสริมความสามารถการคิดแกปญหา โดยใชแนวคิดของเวียร
รวมกับสื่อสังคม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/5 โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
เจติยา ริตจันทร, ประวิทย สิมมาทัน, ชํานาญ ดานคํา
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมชุมชน กรณีศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เสาวลักษณ ชาวบานกราง, ปณตพร ติมากร, กนกวรรณ นาสมปอง
การศึกษาขอบกพรองและมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร
เรื่อง การบวกและการลบเศษสวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ภานุวัฒน บุราณ, จิตราภรณ บุญถนอม, นพพร แหยมแสง
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โปรแกรมการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบสอบรวมกับการใช
ผังมโนทัศน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงตอความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
บุษพร โนนเปอย, ภัทรพร แจมใส
การพัฒนาวิธีการถายทอดความรูดวยกระบวนการเรียนรูผาน
ประสบการณและเทคนิคของกระบวนการสําหรับเจาหนาที่ศูนย
เรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปณัตดา ยอดแสง, สมพงษ เผือกเอี่ยม
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ชื่อผลงาน
The role of taxes as automatic stabilizer: A case study of
Thailand
Orawan Aimokjai, Bundit Chaivichayachat,
Thanarak Laosuthi
ผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ที่มีตอความผันผวน
ของภาพรวมตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยตลอดจนบาง
อุตสาหกรรมที่นาสนใจ
สรวัฒน วิศาลาภรณ
ผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-19 ที่มีตอความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนของไทยตอเงินตราสกุลหลัก
สรวัฒน วิศาลาภรณ
การพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทยภายใต
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
ปาริฉัตร ชีระชาญโชติ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม
กัญสพัฒน นับถือตรง
อิทธิพลของประสบการณทางไกลและการไหลเชิงอารมณที่มีตอ
ความผูกพันตราสินคาในเฟซบุกเพจ
ธงชัย ศรีวรรธนะ
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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
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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 indepth 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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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคคิด
นอกกรอบที่ มีเว็บสนับสนุ น วิชาการผลิ ตและการตัดต่อภาพยนตร์ ส้ ันของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 (2) เพื่อศึ กษา
ความคิดสร้ างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยเทคนิ คคิดนอกกรอบที่มีเว็บสนับสนุ น (3) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของ
นัก เรี ย นโดยการจัดการเรี ย นรู ้ ด้ว ยเทคนิ คคิ ดนอกกรอบที่ มี เ ว็บสนับสนุ น กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จัย เป็ นนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบันทึกอนุทิน แบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ แบบความพึงใจ เครื่ องมือวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลการศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคคิดนอกกรอบที่มี
เว็บสนับสนุน ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนให้ผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด (2) ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนทั้ง 3 วงรอบ พบว่ามีนกั เรี ยนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: ความคิดสร้างสรรค์, เทคนิคคิดนอกกรอบ, เว็บสนับสนุน

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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การพัฒนาสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด เรื่ อง ปฏิกริ ิยารีดอกซ์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ แบบจําลองเป็ นฐาน
Development of Grade-12 students’ representational competence about Redox reaction through
model-based learning
ณภัทร สุขนฤเศรษฐกุลa,*, ชาตรี ฝ่ ายคําตาa, พจนารถ สุ วรรณรุจbิ
Naphat Suknarusaithagula,*, Chatree Faikhamtaa, Potjanart Suwanrujib
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ภาควิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
a
Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
b
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านสมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด
เรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ ของนักเรี ยนเมื่อเรี ยนรู ้ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน กลุ่มที่ศึกษาคือ นักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบวัดสมรรถนะการนําเสนอตัวแทน
ความคิดเรื่ อง ปฏิกิริยารี ดอกซ์ จากนั้นทําวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้อหาเพื่อจัดระดับของสมรรถนะของการนําเสนอตัวแทน
ความคิด ซึ่ งปรับปรุ งจากเกณฑ์ของ Kozma and Russell (2007) ผลการวิจยั พบว่า (1) หลังจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนส่ วนใหญ่
สามารถนํา เสนอตัว แทนความคิ ด ในระดับ จุ ล ภาค โดยรู ป แบบที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การใช้ภ าพวาดร่ ว มกับ สั ญ ลัก ษณ์
(2) ตัวแทนความคิดมีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ทางเคมี โดยนักเรี ยนมี พฒ
ั นาการด้านสมรรถนะการนําเสนอตัวแทน
ความคิดในระดับที่สูงขึ้น แต่นกั เรี ยนยังมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอยูบ่ างส่วน (3) การใช้คาํ ถามเชิงอุปมาอุปมัยช่วยส่งเสริ ม
การนําเสนอตัวแทนความคิดในระดับจุลภาค และสัญลักษณ์ รวมถึงช่วยตรวจสอบมโนทัศน์
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบจําลองเป็ นฐาน, ปฏิกิริยารี ดอกซ์, สมรรถนะในการนําเสนอตัวแทนความคิด

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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การพัฒนาการรู้ เท่ าทันสื่ อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน
เป็ นฐานในรายวิชาชีววิทยา
The development of 11th grade students’ media literacy using project-based learning in biology
คณิติณ ช่ างเขียนa,*, ศศิเทพ ปิ ติพรเทพินa, บุญเสฐียร บุญสู งb
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บทคัดย่ อ

การวิ จัย ปฏิ บัติ ก ารในชั้น เรี ย นนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการพัฒ นาการรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบโครงงานเป็ นฐานในรายวิ ช าชี ว วิทยา กลุ่มที่ ศึกษาได้แก่ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 29 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบวัดการรู ้เท่าทันสื่ อ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งปริ มาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบของการรู ้เท่าทันสื่ อ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนทุกคนมีระดับการรู ้เท่าทันสื่ อหลังเรี ยนมากกว่า
ก่อนเรี ยน โดยนักเรี ยนมีการรู ้เท่าทันสื่ ออยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.17) ถึงระดับดี (ร้อยละ 44.83) เมื่อพิจารณาด้าน
องค์ประกอบพบว่า นักเรี ยนมีพฒั นาองค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์สื่อได้ดีที่สุด โดยมีระดับพัฒนาการสัมพัทธ์ในการ
สร้างสรรค์สื่ออยู่ในระดับสู ง ส่ วนระดับพัฒนาการสัมพัทธ์ในการเข้าถึงสื่ อ การวิเคราะห์สื่อ และการประเมินสื่ อ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ชีววิทยา, การจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานเป็ นฐาน, การรู ้เท่าทันสื่ อ

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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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
พิมพ์ชนก พิมพ์พจิ ิตรa,*, สุ ขุมาล สาริกะวณิชb
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรี ยนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ ก กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า (1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ ก มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 74.94/74.87 (2) คะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิง
มโนทัศน์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ ก ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ (3) คะแนนเฉลี่ยความรู ้เชิ งมโนทัศน์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กลวิธี STAR ร่ วมกับสื่ ออินโฟกราฟิ ก ไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ: กลวิธี STAR, ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์, ความรู ้เชิงกระบวนการ, ความรู ้เชิงมโนทัศน์, สื่ ออินโฟกราฟิ ก

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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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยบูรณาการภูมิปัญญาการใช้กกในตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนและครู ในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ปราชญ์ชุมชนและครู กลุ่ม
สาระการงานอาชี พในพื้นที่ เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC)
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิจยั มีดงั นี้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ได้พฒั นาตามหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551สาระการงานอาชี พ กําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการบูรณาการภูมิปัญญา
การใช้ต้นกกในชุ มชน มี 7 ขั้นตอนได้แก่ (1) การประชุ มกลุ่มย่อยเพื่อสอบถามปั ญหาและความต้องการ (2)วิเคราะห์
คําอธิบายรายวิชา (3) วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา (4) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้จากตัวชี้วดั (5) วิเคราะห์กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ (6) วิเคราะห์กระบวนการประเมิ นผล (7) วิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู ้ จึ งได้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 4 แผน ระดับ
ประถมศึกษา 2 แผนคือ (1) การทํากระดาษกก (2) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษกก ระดับมัธยมศึกษา 2 แผนคือ (1) ภูมิปัญญาการ
ใช้ตน้ กกในท้องถิ่น (2) การทํากระดาษกกและผลิตภัณฑ์จากกระดาษกก ทั้ง 4 แผนมีค่าความสอดคล้องส่วนมากคือ 1.00

คําสํ าคัญ: ต้นกก, แผนการจัดการเรี ยนรู ้, 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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บทคัดย่ อ

งานวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พัฒ นาหลัก สู ต รทัก ษะอาชี พ จากฐานทรั พ ยากรชุ ม ชน ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ และ
ความพึงพอใจในการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้างทักษะอาชี พสําหรับกลุ่มแม่บา้ น ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มแม่บา้ นจํานวน 30 คน เลือกด้วยวิธีการเจาะจง ใช้แบบสอบถาม แบบประเมินความ
สอดคล้องของหลักสู ตร แบบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ผลวิจยั พบว่าหลักสู ตรประกอบไปด้วย 7
องค์ประกอบ คือ (1) หลักการและเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) เนื้ อหา (4) โครงสร้าง (5) กิจกรรมฝึ กอบรม (6) สื่ อ/วัสดุ
อุปกรณ์ และ (7) การวัดผลประเมิ นผล ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสู ตรอยู่ในระดับดีมาก ความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบของเนื้อหามีความสอดคล้องกันทุกด้าน ผลสัมฤทธิ์ การใช้หลักสู ตรของผูร้ ่ วมการฝึ กอบรมมีผลการรับรู ้
หลังอบรมสู งกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม ผลประเมินทักษะของผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด และความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
ความสําคัญ: การพัฒนาหลักสู ตร, ทักษะอาชีพ, 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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บทคัดย่ อ

การวิ จัย นี้ มี จุ ด ประสงค์เพื่ อ พัฒ นาการคิ ด ผลิ ต ภาพของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้
แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน ในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งมีนกั เรี ยนจํานวน 27 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบประเมินชิ้นงานการคิดผลิตภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณด้วยการหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์การคิดผลิตภาพ ผลการวิจยั พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ
โดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน นักเรี ยนมี การคิดผลิ ตภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี (x� = 30, 22.22%) ถึ งดี เยี่ยม (x� = 34.5,
77.78%) โดยนักเรี ยนมีการคิดผลิตภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์มากเป็ นอันดับหนึ่ง
คําสําคัญ: การคิดผลิตภาพ, การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะโดยใช้แบบจําลองเป็ นฐาน, ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวิต

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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Study of physics problem solving abilities and metacognition of upper secondary school students in
schools of office of the higher education commission in Bangkok
ชยวัฏ ศิริพนั ธศักดิ์*, ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์
Chayawat Siripantasak*, Parinda Limpanont Promratana
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพฯ 10330
Science Education Division, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
*Corresponding Author. E-mail address: nash.siri.educu@gmail.com

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์และการรู ้คิดของนักเรี ยน และ
(2) วิ เ คราะห์ความสอดคล้องระหว่า งกรอบแนวคิด การวิ จัยที่ แ สดงองค์ประกอบและความสั มพันธ์ ของการรู ้ คิดและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์กบั หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย 187 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยายและโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิ สิ กส์อยู่ในระดับปานกลาง และการรู ้คิดอยู่ในระดับสู ง และ (2) กรอบแนวคิดการวิจยั สอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยการรู ้คิดมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์ องค์ประกอบของความสามารถในการแก้ปัญหา
ฟิ สิ กส์ได้แก่ การระบุตวั แปร สมการ กระบวนการแก้ปัญหา คําตอบและหน่ วย องค์ประกอบของการรู ้คิดได้แก่ ความรู ้
เกี่ยวกับการคิด และการกํากับควบคุมการคิด
คําสําคัญ: การรู ้คิด, ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิ สิ กส์

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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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสบการณ์การเรี ยนรู ้เรื่ องวิทยาการคํานวณกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (48 คน) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบวัดการคิดเชิ งคํานวณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติเชิ ง
พรรณนาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอุปนัย ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญของการคิดเชิงคํานวณ เห็นด้วย
อย่างยิง่ ว่าการคิดเชิงคํานวณมีความสําคัญสําหรับทุกคน นักเรี ยนส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าปัจจุบนั วิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามา
มีบทบาทในสายงานวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนร้อยละ 85.4 ไม่เคยเรี ยนวิชาวิทยาการคํานวณมาก่อนและร้อยละ 29.16 เข้าใจ
ความหมายของการคิดเชิ งคํานวณ ผลการประเมินการคิดเชิ งคํานวณ พบว่านักเรี ยนกว่าร้อยละ 60 มีการคิดเชิ งคํานวณ
พื้นฐานอยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพระดับดีข้ ึนไป
คําสําคัญ: การคิดเชิงคํานวณ, ชีวสารสนเทศ, วิทยาการคํานวณ

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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผูป้ กครองในการช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ที่บา้ น โดยใช้โมเดลการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองของ Hoover-Dempsey และ Sandler เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เครื่ องบันทึกเสี ยง และแบบสังเกต
การเยี่ยมบ้าน ศึกษากับผูป้ กครองของนักเรี ยนพิเศษ ชั้นประถมศึกษา ปี การศึกษา 2562 จํานวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายผลเป็ นรายกรณี ผลการวิจยั พบว่า ด้านการสอน ผูป้ กครองเป็ นผูส้ อน 1 ราย จ้างครู สอน 1 ราย
และช่วยเหลือเมื่อนักเรี ยนร้องขอ 6 ราย ด้านการจัดสภาพแวดล้อมผูป้ กครอง 3 ราย จัดพื้นที่เป็ นสัดส่ วน และกําหนดเวลา
การทํางาน อีก 5 รายให้นักเรี ยนนัง่ ทํางานตามความพอใจและไม่กาํ หนดเวลา ด้านการให้กาํ ลังใจผูป้ กครองทุกคนให้
กําลังใจ ให้สอบถามครู เมื่อนักเรี ยนทําไม่ได้ ชมเชยและให้รางวัลคือ การอนุญาตให้เล่นและดูโทรทัศน์เมื่อทํางานเสร็ จ และ
ผูป้ กครองต้องการติดต่อสื่ อสารกับครู เพื่อสอบถามเรื่ องการเรี ยนเสริ มและด้านการเรี ยนหรื อพฤติกรรมของนักเรี ยน
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ที่บา้ น, นักเรี ยนเรี ยนรวม, บทบาทผูป้ กครอง

Abstract

The purpose of this research was to study the parents’ roles in learning at home. The research based on HooverDempsey 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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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างรู ปแบบการพัฒนาสู่ ความเป็ นห้องเรี ยนวิถีคุณภาพ (ห้องเรี ยนผูฮ้ ู ้)
ภายใต้แนวคิดการศึกษา 4.0 (2) ประเมินรู ปแบบการพัฒนาความเป็ นห้องเรี ยนวิถีคุณภาพ (ห้องเรี ยนผูฮ้ ู)้ การวิจยั เป็ นแบบ
ผสมผสานวิธี แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ประเมินรู ปแบบ โดยจัดประชุมสนทนากลุ่ม ผูท้ รงวุฒิ 9 ท่าน และจัดประชุม
อภิปรายหาฉันทามติจากพหุ คุณลักษะ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์
เนื้ อ หาแล้ว สรุ ป และนํา เสนอรู ป แบบการพัฒ นาสู่ ค วามเป็ นห้ อ งเรี ย นวิ ถี คุ ณ ภาพ (ห้ อ งเรี ย นผู ้ฮู้) ผลการวิ จัย พบว่ า
(1) รู ปแบบการพัฒนาสู่ความเป็ นห้องเรี ยนวิถีคุณภาพ (ห้องเรี ยนผูฮ้ ู)้ ภายใต้แนวคิดการศึกษา 4.0 ประกอบ ด้วย 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดกรอบภารกิจหลัก ขั้นที่ 2 เสริ มศักยภาพทีมงาน ขั้นที่ 3 นําสู่การปฏิบตั ิ ขั้นที่ 4 เร่ งรัดติดตาม ขั้นที่ 5 ถามหา
ผลงาน และขั้นที่ 6 ประสานความสําเร็ จ (2) ผลการประเมินรู ปแบบ พบว่า ด้านความครอบคลุม ด้านความเหมาะสม ด้วย
ความเป็ นไปได้ และด้านความประโยชน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน และผ่านเกณฑ์การประเมิน
คําสําคัญ: รู ปแบบการพัฒนา, ห้องเรี ยนวิถีคุณภาพ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 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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สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรียนแก่ นนครวิทยาลัย
Solving problem thinking abilities using Weir Model with social media at
Kaennakhon Wittayalai School
เจติยา ริตจันทร์ *, ประวิทย์ สิมมาทัน, ชํานาญ ด่ านคํา
Jetiya Ritchan*, Prawit Simmatun, Chamnan Dankam
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
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* Corresponding author. E-mail address: Jayjayrit@gmail.com

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปฏิบตั ิการส่งเสริ มความสามารถ
การคิดแก้ปัญหา (2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิดของเวียร์ร่วมกับสื่ อสังคม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
จํานวน 44 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึ กอนุ ทิน แบบทดสอบ
ความสามารถการคิ ดแก้ปัญ หา แบบสอบถามความพึ งพอใจ โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า (1) การศึกษาปฏิบตั ิการส่ งเสริ มความสามารถการคิดแก้ปัญหาพบว่านักเรี ยนผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนด (2) ผล
การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรี ยน พบว่านักเรี ยนมีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมาก จากแบบบันทึกอนุทินและ
แบบสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ความสามารถการคิดแก้ปัญหาได้ 4 ด้าน คือ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาและผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
คําสําคัญ: การคิดแก้ปัญหา, แนวคิดของเวียร์, สื่ อสังคม

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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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) ศึ กษาสภาพการการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วมกับชุ มชนของ
บุคลากรสายวิชาการคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม (2) ศึกษาพัฒนารู ปแบบและประเมินการส่งเสริ มศักยภาพด้านการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชนบุคลากรสายวิชาการคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ประชากรของการวิจยั คือ บุคลากร
สายวิชาการในคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ จํานวน ท่าน 80 เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบบวัดความรู ้ และแบบประเมินรู ปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
ของบุคลากรสายวิชาการ คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม อยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.91, SD = 0.71) ทัศนคติต่อการวิจยั ปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน อยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.74, SD = 0.76) และระดับความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ ว มกับ ชุ ม ชน อยู่ใ นระดับ ดี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละโดยรวมเท่ า กับ 74.68 (2) รู ป แบบการส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพด้า นการวิ จัย เชิ ง
ปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วมกับชุ มชนบุคลากรสายวิช าการคณะครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรม มี ลกั ษณะเป็ นองค์ประกอบ 3
ขั้นตอน ขั้นการวางแผน ขั้นร่ วมกิจกรรม และขั้นร่ วมติดตามและประเมินผล และผลของการประเมินรู ปแบบการส่ งเสริ ม
ศักยภาพด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับเห็นด้วย ( X = 3.91, SD = 0.61)
คําสําคัญ: การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมชุมชน, ศักยภาพ, ส่งเสริ ม

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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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก
และการลบเศษส่ วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เครื อข่ายโรงเรี ยนวะตะแบก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จํานวน 140 คน ได้มาโดยการสุ่ มแบบ
กลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการ
บวกและการลบเศษส่ วน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 16 ข้อ และแบบอัตนัยจํานวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีขอ้ บกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์ 4 ด้าน คือ
ด้านการตีความจากโจทย์ ด้านทฤษฎีบท สู ตร กฎ นิยาม และสมบัติ ด้านการคิดคํานวณ และด้านการตรวจสอบการแก้ปัญหา
และสาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่ อนทางคณิ ตศาสตร์ คือ นักเรี ยนมี การแปลความหมายจาก
ประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง มีการนําข้อมูลมาใช้ผิด ขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบวกเศษส่ วน
ขาดทักษะและขาดความระมัดระวังในการคิดคํานวณ ไม่หาคําตอบตามที่โจทย์ตอ้ งการ และทําไม่เสร็ จ
คําสําคัญ: การบวกและการลบเศษส่วน, ข้อบกพร่ องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิ ตศาสตร์

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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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
บุษพร โนนเปื อย*, ภัทรพร แจ่ มใส
Busaporn Nonpuai*, Pattaraporn Jamsai
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Educational Psychology and Guidance, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900,
Thailand
* Corresponding author. E-mail address: busaporn.n@ku.th

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ กลุ่มเป้ าหมายคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ มีภาวะเสี่ ยงต่อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2563 จํานวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ (1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบร่ วมกับการใช้ผงั มโนทัศน์ (2) แบบบันทึกผังมโนทัศน์ (3) แบบประเมินทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และ (4) แบบทดสอบเรื่ องสิ่ งมี ชีวิตน่ ารู ้ เก็บข้อมูลจากการจัดการเรี ยนรู ้ ให้แก่ นักเรี ยน จํานวน 16 ครั้ง
วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยการแจกแจงความถี่ เ ป็ นจํา นวนร้ อ ยละ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นและหลัง การจัด การเรี ย นรู ้
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คน มีพฒั นาการในการทําแบบบันทึกผังมโนทัศน์และมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
จนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก นอกจากนี้ กลุ่มเป้ าหมายทุกคนมีคะแนนแบบทดสอบเรื่ องสิ่ งมีชีวิตน่ ารู ้ หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 70 65 และ 80 ในกลุ่มเป้าหมายคนที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บสอบ, ทักษะการคิดวิเคราะห์

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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์และ
เทคนิ คของกระบวนกรในการนําผูเ้ รี ยนสู่ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ศูนยศูนย์เรี ยนรู ้ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม จํานวน 10 ท่าน และนักเรี ยนจํานวน 100 คน ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยอบรมทฤษฎีการเรี ยนรู ้และ
ออกแบบการเรี ยนการสอนร่ วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อใช้ในการทํากิจกรรมกับนักเรี ยน จากนั้นนําผลที่
ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และการถอดบทเรี ยนมาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถออกแบบกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้ตรงประเด็นเหมาะสมกับนักเรี ยนและนักเรี ยนให้ความสนใจในการเรี ยนรู ้และมีปฏิสัมพันธ์ท้งั ผูส้ อนและเพื่อนสูง
กว่ากิจกรรมรู ปแบบเดิม
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์, การออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้, 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
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The role of taxes as automatic stabilizer: A case study of Thailand
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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

21

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

ผลกระทบของการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทีม่ ีต่อความผันผวนของภาพรวมตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศไทยตลอดจนบางอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
The impact of the COVID-19 epidemic on the volatility of the Thai stock market and some
interesting industries
สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์
Sorawat Wisalaporn
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Agricultural and Resource Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
E-mail address: sorawat.w@ku.th
บทคัดย่ อ

งานวิ จัย ชิ้ น นี้ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบของ COVID-19 ที่ มี ต่ อ ความผัน ผวนของตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ทย
ในภาพรวมและในบางอุ ตสาหกรรมที่ น่า สนใจโดยใช้ตวั แบบ GARCH และ GJR-GARCH ผลการศึ กษาสรุ ปได้สอง
ประการ ประการแรก COVID-19 ทําให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยในภาพรวมมีความผันผวนมากขึ้น แต่จะมีความต่างกันบ้างใน
แต่ละอุตสาหกรรม ประการถัดมาคื อข่าวดี และข่าวร้ ายมี ผลอย่างไม่เท่ ากันต่อความผันผวนของตลาดหลักทรั พย์ไทย
(Asymmetric quality of information)
คําสําคัญ: การศึกษาความผันผวน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ที่ มีต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทของไทยต่อเงินสกุลหลักอื่นๆโดยใช้ตวั แบบ GARCH และ GJR-GARCH ผลการศึกษาชี้วา่ COVID-19 ทําให้ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไทยโดยรวมสูงขึ้นแม้จะมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ งในแต่ละอัตราแลกเปลี่ยนก็ตาม ประการถัดมา
คื อ ข่ า วดี แ ละข่ า วร้ า ยมี ผ ลอย่ า งไม่ เ ท่ า กัน ต่ อ ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นของไทย (Asymmetric quality of
information)
คําสําคัญ: การศึกษาความผันผวน, อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย, 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

23

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

การพยากรณ์ ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในประเทศไทย ภายใต้ การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า
Thailand’ load forecast with technological innovation - Electric Vehicle (EV)
ปาริฉัตร ชีระชาญโชติ
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บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั ยานยนต์ไฟฟ้าได้ทาํ ให้เกิดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพื่อเป็ นการวางแผน
การรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ าที่ เปลี่ยนไป หรื อลดผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทานที่ ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นการ
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ าต้องมีความแม่นยํา ผูศ้ ึกษาจึงทําการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งพิจารณา
จากปั จจัยทางด้านเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้ าที่ ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทย โดยใช้ระบบ
นิ วโรฟั ซซี (Neuro-Fuzzys system) หรื อระบบโครงข่ายประสาทเที ยมแบบฟั ซซี ที่ เป็ นระบบนิ วโรฟั ซซี แบบปรับตัวได้
(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System: ANFIS) ในการวิเคราะห์ ค่าพยากรณ์ ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ า ผลจาก
การศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ที่ต่าํ แสดงเห็นว่า
แบบจําลองที่เกิดจากระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี มีความแม่นยําที่จะนํามาใช้ในการพยากรณ์ความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าในอนาคต เพื่อเป็ นการประเมินผลกระทบหรื อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าหรื อเทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ
พลังงานฟ้าในประเทศไทย
คําสําคัญ: ยานยนต์ไฟฟ้า

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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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภคและเปรี ยบเทียบความแตกต่างที่ส่งผลต่อปั จจัยที่มี
ผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ผลจากการวิจยั พบว่า ลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26–40 ปี ระดับปริ ญญา
ตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ปั จจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อ
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นข้อมูลประชากรศาสตร์
โดยการจําแนกตาม เพศ ให้ความสําคัญในการซื้อสิ นค้าออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนยั ความสําคัญที่ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การซื้อสิ นค้า, ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

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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Impacts of telepresence and flow on brand engagement in Facebook page
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ ศึกษาระดับความผูกพันตราสิ นค้าของลูกค้าในบริ บทออนไลน์ที่เกิดขึ้นจากอิทธิ พลของการปรากฏตัว
ทางไกลและการไหลเชิงอารมณ์ งานวิจยั เชิงปริ มาณชิ้นนี้เก็บข้อมูลผ่านทาง Web Survey เพื่อเข้าถึงและเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มสมาชิกผูถ้ ูกใจและติดตามเฟซบุ๊กที่เป็ นทางการของอันเดอร์ อาร์ เมอร์ ประเทศไทย เป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า
หนึ่งเดือนจํานวนทั้งสิ้น 377 คน ผลการวิจยั ในเชิงอนุมานพบว่าประสบการณ์การปรากฎตัวทางไกลมีสี่มิติที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ p value < .05 ขณะที่ในมิติของประสบการณ์การมีส่วนร่ วมฯและ
ความรู ้สึกรายล้อมไปด้วยสิ่ งแวดล้อมฯ มีนยั สําคัญทางสถิติระดับ p value < .1 ในส่ วนของการไหลเชิงอารมณ์ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันตราสิ นค้าออนไลน์รวม พบว่ามีเพียงสองมิติความลื่นไหลเชิงอารมณ์คือ ความสุ ขและสมาธิ ที่มีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p value < .01 และ .1 ตามลําดับ งานวิจยั ชิ้นนี้ได้ทาํ การอภิปรายผลการวิจยั ให้ขอ้ เสนอแนะด้านกลยุทธ์
การตลาดออนไลน์และได้กล่าวถึงข้อจํากัดในเชิงวิชาการในส่วนสุดท้าย
คําสําคัญ: การตลาดเฟซบุ๊ก, การไหลเชิงอารมณ์, ความผูกพันตราสิ นค้า, 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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการแข่งขันทางการตลาด สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจ
และศึ กษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิ จ โดยศึ กษาจากข้อมูลเอกสารและการจัดสนทนาแบบกลุ่ม ซึ่ งมี ผูบ้ ริ หารและ
พนั ก งานด้า นการตลาดเข้า ร่ ว มจํา นวน 5 ท่ า น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ธุ ร กิ จ มี ค วามได้เ ปรี ยบทางการแข่ ง ขัน ลดลง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ จึงกําหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้ กลยุทธ์เชิ งรุ ก คื อ ขยายตลาดครอบคลุมทั่วประเทศ และต่างประเทศในอนาคต การจัดการ
วัตถุดิบ และโฆษณาสิ นค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลยุทธ์เชิงป้ องกัน คือ จําหน่ายสิ นค้าหายาก กักเก็บวัตถุดิบรองรับช่วง
ขาดตลาด และมีโปรโมชัน่ พิเศษแกลูกค้าเก่า กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ เพิ่มช่องทางการขายผ่านแอพจัดส่ งอาหารต่างๆ กลยุทธ์
เชิงรับ คือ ขยายตลาดไปช่องทางอื่น เช่น ร้านขายของฝาก หรื อ 7-11 และเสนอโปรโมชัน่ ช่วงเทศกาล
คําสําคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด, ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน, 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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสถานการณ์การผลิต การตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนอัญชันอินทรี ยข์ อง
บริ ษทั ไร่ ทอง ออร์ แกนิ กส์ ฟาร์ ม จํากัด โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งจากการศึกษา พบว่า บริ ษทั ไร่ ทอง มีพ้ืนที่ใน
การปลูกอัญชันอิ นทรี ย ์ 187.5 ตารางเมตร ผลผลิ ตแห้งเฉลี่ ย 3,090 กรั มต่อเดื อน ขายที่ กิโลกรั มละ 600 บาท มี ช่องทาง
การตลาด คื อ Facebook Page, Instagram และออกบู ธ จํา หน่ า ย และจากการวิเ คราะห์ SWOT พบว่า มี จุ ด แข็ง คื อ เป็ น
ผลิตภัณฑ์อินทรี ยท์ ี่ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ้ งั ในประเทศและต่างประเทศ (IFOAM, EU และ COR) มีระบบ
การตรวจกลับไปยังเกษตรกรได้ มีลูกค้าประจําและคู่แข่งด้านธุรกิจอัญชันอินทรี ยม์ ีนอ้ ย ในด้านของจุดอ่อนและอุปสรรค
คือ ผลผลิตเสี ยหายได้ง่าย ซึ่ งจากการวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทน พบว่า มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 55,612.36 บาทต่อปี รายได้
จากการขาย 22,248 บาทต่อปี พบว่าธุ รกิ จอัญชันอิ นทรี ยข์ าดทุน 33,364.36 บาทต่อปี ซึ่ งต้องมี การลดต้นทุ นหรื อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ธุรกิจมีกาํ ไรมากขึ้น
คําสําคัญ: การตลาด, การผลิต , ต้นทุนและผลตอบแทน, อัญชันอินทรี ย ์

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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ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าประเภทแฟชั่ นในช่ องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคชาวไทย
กลุ่มเจเนอเรชั่ นวาย
Factors related to purchase decisions on fashion products in online channels of Thai consumers
among Generation Y group
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ คือ ผูบ้ ริ โภคชาวไทยกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายที่ ซ้ื อสิ นค้าประเภทแฟชั่นในช่ องทางออนไลน์รวมทั้งสิ้ น 400 คน ผลการศึ กษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีลกั ษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ในช่องทางออนไลน์
ในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: กลุ่มเจเนเรชัน่ วาย, การตัดสิ นใจซื้อ, ช่องทางออนไลน์, สิ นค้าแฟชัน่

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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Learning organization building for logistics entrepreneur in Lower Central Province
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
โลจิสติกส์ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จํา นวน 400 คน และใช้สถิ ติ วิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ ในการทดสอบสมมติ ฐ าน จากการทดสอบสมมติ ฐ านทํา ให้ได้
ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ค วามถดถอย ( β) ของปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางบวก
ประกอบด้วย 5 ปั จจัย ดังนี้ (1) บรรยากาศ (β = .438) (2) ระบบองค์การ (β = .224) (3) แรงจูงใจ (β = .182) (4) พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ (β = .151) และ (5) วัฒนธรรม (β = .115) ตามลําดับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งค่าปั จจัยดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูป้ ระกอบการธุรกิจโลจิสติกส์คิดเป็ นร้อยละ 85.8 (R2 = .858)
คําสําคัญ: ผูป้ ระกอบการ, โลจิสติกส์, องค์การแห่งการเรี ยนรู ้

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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The selection of emergency medical services for elderly people in Muang District,
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารการแพทย์ฉุ ก เฉิ น ของ
กลุ่มผูส้ ู งอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการออกแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ดูแลผูส้ ูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 395 ราย นํามาวิเคราะห์
ค่าสถิ ติเชิ งพรรณนา และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเรี ยงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ตามลําดับ ปั จจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อ การ
เลือกใช้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นของกลุ่มผูส้ ูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การใช้บริ การ, ผูส้ ูงอายุ, แพทย์ฉุกเฉิ น

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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ผลกระทบการรับรู้ นวัตกรรมการบริการในฐานะตัวแปรส่ งผ่ านต่ อความเต็มใจทีจ่ ะจ่ ายของลูกค้ า
จากตู้จําหน่ ายสิ นค้ าอัตโนมัติสมัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
Mediating effects perception of service innovation on willingness to pay of consumers via modern
vending machine in Bangkok
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์การวิจยั คือ เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้นวัตกรรมการบริ การ การรับรู ้คุณประโยชน์
(ด้านกายภาพ ด้านอารมณ์ ด้านราคาและด้านสังคม) และความเต็มใจที่จะจ่าย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยใช้แบบสอบถาม
สํารวจจากลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้าจากตูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าอัตโนมัติสมัยใหม่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้คุณประโยชน์ มี
ผลกระทบต่อการรับรู ้นวัตกรรมการบริ การ และความเต็มใจที่จะจ่าย การรับรู ้นวัตกรรมการบริ การมีผลกระทบต่อความเต็ม
ใจที่จะจ่าย และเป็ นตัวแปรคัน่ กลางที่ช่วยเพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้คุณประโยชน์ กับความเต็มใจที่จะจ่าย
ของลูกค้าจากตูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าอัตโนมัติสมัยใหม่
คําสําคัญ: การรับรู ้คุณประโยชน์, การรับรู ้นวัตกรรมการบริ การ, ความเต็มใจที่จะจ่าย, ตูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าอัตโนมัติสมัยใหม่

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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีจุดประสงค์เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดในการอธิบายการใช้คาํ พูด กลัน่ แกล้ง (Bullying) ต่อบุคคลที่เคย
เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ ยงการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในสถานที่ทาํ งาน ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และยังส่ งผลเสี ยโดยตรงต่อองค์กร โดยได้ดาํ เนิ นการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี รู ปแบบ ของการ
กลัน่ แกล้ง จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั นําเสนอกรอบแนวคิดที่อธิบายการกลัน่ แกล้งที่เกิดในช่วงการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ซึ่งได้ทาํ การแบ่งปั จจัยต่างๆ ที่เกิดจากตัวขับเคลื่อนโดยประกอบไปด้วย ความหวาดกลัวต่อการติดเชื้อ การขาด
ความตระหนักรู ้ต่อโรค อคติ ความสาแก่ใจ รวมถึงสิ่ งแวดล้อมโดยรอบที่ประกอบไปด้วย สังคม สื่ อ ความเชื่อ โดยใช้กรอบ
แนวคิ ด The Health Stigma and Discrimination, Stigma-Based Bullying และ Social Learning Theory ในการอธิ บาย
งานวิจยั นี้มุ่งหวังเพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั วิจยั ท่านอื่นๆ นําไปศึกษา ต่อยอดในอนาคตเพื่อให้เข้าใจ
ต่อพฤติ กรรมของพนักงานในองค์กร และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรในการจัดการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อที่ จะออก
กฎเกณฑ์หรื อมาตรการป้ องกันพฤติกรรมการกลัน่ แกล้งในองค์กร
คําสําคัญ: การกลัน่ แกล้ง, การตีตรา, โควิด-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, StigmaBased 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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั เชิ งคุณภาพนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาวิธีการดําเนิ นงานและการบริ หารจัดการ และคุณสมบัติอนั พึ่ง
ประสงค์ของบุคลากรในงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ ทําการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการคัดเลือกอย่าง
เจาะจงจากผูจ้ ดั งาน จํานวน 4 รายและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จํานวน 3 ราย ผลการศึกษา นําเสนอผังกระบวนการดําเนิ นงานและการ
บริ หารจัดการงานแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการทํางานและการผลิตบุคลากรมืออาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต
คําสําคัญ: กระบวนการบริ หารงานแสดงสิ นค้า, การจัดงานแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการเคอรี่ เอ็กซ์ เพรสของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การเคอรี่
เอ็ก ซ์ เ พรสของนิ สิ ต มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกํา แพงแสน โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ นิ สิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนที่ใช้บริ การเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จํานวน 400 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบ
บัง เอิ ญ หรื อ ตามสะดวก (Accidental Sampling/Convenience Sampling) และใช้แ บบสอบถามออนไลน์ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
การวิเคราะห์ T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส, ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั เชิงปริ มาณนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่สั่งอาหารออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันของ GrabFood ในจังหวัดกรุ งเทพหานคร โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้
บริ ก าร จํา นวน 400 ชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ แบบสอบถามออนไลน์ มี ก ารตรวจสอบความเที่ ย งตรงจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิ งอนุ มานที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การสั่ง
อาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของ GrabFood มีความพึงพอใจต่อปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านการรับรู ้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x� = 4.20) รองลงมาคือ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการ
ใช้งาน (x� = 4.13) ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน (x� = 4.13) และด้านความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (x� = 4.10) ตามลําดับ
คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี, ความพึงพอใจ, แอปพลิเคชัน

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

36

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสายการบินของผู้โดยสารชาวไทย ศึกษาเปรียบเทียบระหว่ าง
สายการบินไทยกับสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เส้ นทางกรุ งเทพ - สมุย
Factors affecting the behavior of the passengers’ choice for airline services a comparison study
between Thai Airways and Bangkok Airways, Bangkok-Samui flights
ใจแก้ ว แววศร*, ทับทิม ตาละคํา, ทิพย์ สุดา ขวัญเซ่ ง, มัชฌิมา โยธารักษ์ , เลิศลักษณ์ สวนโพธิ์
Jaikaew Waewsorn*, Tubtim Talakum, Tipsuda Khwanseng, Matchima Yotharak, Lertluk Suanpo
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ภาควิชาศิลปศาสาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140
Business Administration Program, Aviation Business Management, Department of Liberal Arts, Faculty of Liberal Arts
and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: jaikaew.w@ku.th

บทคัดย่ อ

งานวิจัยเชิ งปริ มาณนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ (7Ps) ที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการเลื อกใช้บริ การสายการบิ นไทยและบางกอกแอร์ เวย์เส้นทางกรุ งเทพ-สมุย กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทางโดยสายการบินไทยหรื อบางกอกแอร์เวย์ในเส้นกรุ งเทพ-สมุย
จํานวน 400 คน โดยใช้การเลื อกแบบบังเอิ ญ จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลทุ กด้านที่ แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสายการบินไทย ส่ วนบางกอกแอร์ เวย์ ด้านเพศและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผล
แต่ดา้ นอายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ ทัศนคติและปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การของสายการบินทั้งสอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกใช้ , สายการบินไทย , สายการบินบางกอกแอร์เวย์

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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บทคัดย่ อ

การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การเช็คอินออนไลน์
เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ใช้วิ ธี วิ จัย แบบการสํา รวจ (Survey Research) โดยใช้แ บบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้การ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี มีท้ งั สิ้ น 4 ปั จจัย คือ การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู ้ประโยชน์ที่เกิดจาก
การใช้ ทัศนคติ และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยพบว่าค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ทัศนคติ (x� = 4.44) และในส่วนของด้านความ
พึงพอใจของผูโ้ ดยสาร พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบอกต่อผูอ้ ื่น (x� = 4.37)
คําสําคัญ: การเช็คอินออนไลน์, การยอมรับเทคโนโลยี, 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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การประยุกต์ ใช้ เทคนิค AHP-TOPSIS และ Entropy TOPSIS เพื่อประเมินผลประกอบการทางการเงินของ
บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
Application of AHP-TOPSIS and entropy TOPSIS for financial performance evaluation of
information and communication technology firms in the securities exchange of Thailand
กฤตพจน์ จงเจริญ*, เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์ วราสกุล
Krittapot Jongjaroen*, Ek-anong Tangrukwaraskul
ภาควิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10900
Department of Management, Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Bang Khen Campus,
Bangkok 10900, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: krittapot.j@ku.th

บทคัดย่ อ

งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ประเมิ น ผลประกอบการทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ในอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปรี ยบเทียบผลการจัดอันดับจากการใช้
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ , TOPSIS แบบค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากัน, Entropy TOPSIS และ AHP-TOPSIS โดย
ศึกษาบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่แสดงผลประกอบการทางการเงิน 6 ปี (พ.ศ.2556 ถึง
2561) ในฐานข้อมูล Thompson Reuter จํานวน 14 บริ ษทั และใช้อตั ราส่ วนทางการเงินจํานวน 9 อัตราส่ วน ซึ่ งได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็ นเกณฑ์การประเมินผลประกอบการทางการเงินของบริ ษทั ผลการศึกษาพบว่า ผลการจัดอันดับแต่ละ
วิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ เช่น ผลการจัดอันดับบริ ษทั ด้วยวิธี Entropy TOPSIS และวิธี AHP-TOPSIS มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 จากการวิเคราะห์ดว้ ย Spearman rank-order correlation
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์, ประเมินผลประกอบการทางการเงิน, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

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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บทคัดย่ อ

การวิจยั ศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั การสร้างพอร์ตการลงทุนโดยการลงทุนในหุน้ และการผสมการใช้เครื่ องมือ
ทางการเงิ นในการช่วยถัวความเสี่ ยง (hedging) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ทาํ การศึ กษาวิจัยจะเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (TFEX) ใชช่วงปี 2015 ถึง ปี 2020 และใช้ตราสาร
อนุ พนั ธ์ในส่ วนของ Set 50 Index Option แบบรายไตรมาส และทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลอัตราผลตอบแทนด้วยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาและ Sharpe Ratio และ Treynor Ratio และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ One-way ANOVA ผลการศึกษา
พบว่าการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ไม่ได้มีการใช้เครื่ องมือตราสารอนุพนั ธ์ และ พอร์ตการลงทุนที่ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ใน
การลดความเสี่ ยง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญในด้านอัตราผลตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ
คําสําคัญ: การลงทุน, การถัวเฉลี่ยความเสี่ ยง, พอร์ตเน้นคุณค่า, ตราสารสิ ทธิในการขาย, ตราสารอนุพนั ธ์

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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมของอัตรากําไรต่อหุ ้นกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) โดยใช้อตั ราส่ วน PBV และ EPS ในการจัดกลุ่มลักทรัพย์ โดยทําการคัดเลือกหุน้
เพื่อการลงทุนใน SET100 ที่มีตวั เลข PBV เรี ยงลําดับไปหาอัตรา PBV ที่สูงขึ้นโดยใช้หุ้นที่มีอตั รา PBV ตํ่าที่สุดจํานวน 25
ตัวแรกมาสร้างเป็ นพอร์ ตโฟลิโอในทุกๆปี (พอร์ ตโฟลิโอแบบ Value) และ การคัดเลือกหุ ้นเพื่อการลงทุนใน SET100 ที่มี
อัตราการเพิ่มขึ้นของ EPS มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าเรี ยงลําดับไปหาอัตราการเพิ่มขึ้นของ EPS ที่มีค่าน้อยที่สุดเมื่อ
เที ยบกับปี ก่ อนหน้า คัดเลื อกหุ ้นจํานวน 25 ตัวแรกที่ มีอตั ราการเพิ่ มขึ้ นของ EPS มากที่ สุดมาสร้ างเป็ นพอร์ ต โฟลิ โ อ
(พอร์ตโฟลิโอแบบ Momentum) โดยการทํา Rebalance พอร์ตโฟลิโอทุกๆ 1 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ถึงปี ค.ศ. 2020 พบว่าการ
จัดพอร์ ตโฟลิโอแบบเน้นคุณค่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด การจัดพอร์ ตโฟลิโอแบบโมเมนตัมมีความผันผวน
ของผลตอบแทนที่ ค่อนข้างสู งในสถานการณ์ ที่ไม่ปกติ ซึ่ งทั้งสองพอร์ ตโฟลิ โอสามารถสร้ างผลตอบแทนได้มากกว่า
ผลตอบแทนของตลาด
คําสําคัญ: การลงทุนเน้นคุณค่า, โมเมนตัม, อัตรากําไรต่อหุน้

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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความอ่อนไหวทางอารมณ์บนทวิตเตอร์กบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนแบบโมเมนตัม ซึ่งทําการเก็บรวบรวมข้อมูลรายวันของผลตอบแทนจากกองทุนรวมดัชนี (ETF) และทวีตจาก
ทวิตเตอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ได้ทาํ การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit
Root Test) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิ งเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ ผลการศึ กษาพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ
โมเมนตัมมีความสัมพันธ์กบั ความอ่อนไหวทางอารมณ์ในระดับตํ่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และพบว่าเป็ นความสัมพันธ์
แบบทิศทางเดียว คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบโมเมนตัมเป็ นสาเหตุของความอ่อนไหวทางอารมณ์บนทวิตเตอร์
คําสําคัญ: การทดสอบความนิ่งของข้อมูล, การลงทุนแบบโมเมนตัม, ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์,
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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ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้ วยสมุนไพรและแพทย์ แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม
Behavioral intention of health tourists toward Thai herbs and traditional medicine in Maha
Sarakham Province
ชัยธวัช ศิริบวรพิทกั ษ์
Chaithawat Siribowonphitak
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 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

บทคัดย่ อ

บทความวิจยั เรื่ องความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทยจังหวัด
มหาสารคามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สถานการณ์ปัจุบนั ของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผน
ไทย และ (2) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยผูใ้ หญ่ อายุระหว่าง 51–60 ปี มีท้งั นักท่องเที่ยวทัว่ ไปและนักท่องเที่ยวแบบ One day trip ค้นหาข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวจากสื่ อออนไลน์และคนรู ้จกั เดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและไหว้เคารพ
บูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมด้านสุ ขภาพที่นกั ท่องเที่ยวสนใจ ได้แก่ การนวด อาหารพื้นบ้าน การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
อาหารสุ ขภาพ ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรมาเป็ นอันดับแรก
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, แพทย์แผนไทย, 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-daytrip 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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กรอบแนวคิดผลกระทบจากการปรับโครงสร้ างองค์ กรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่ อองค์กร
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
A conceptual framework of the impact of organizational restructuring on employee performance
and organizational commitment of state enterprise employees
เพียงพิมพ์ พิทักษ์ *, วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย
Piangpim Pitak*, Waranpong Boonsiritomachai
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ นํา เสนอกรอบแนวคิ ดในการตรวจสอบผลกระทบจากการปรั บโครงสร้ า งองค์ก รที่ มี ต่อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกรอบแนวคิดที่นาํ เสนอพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาวะในการทํางานกับผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานที่องค์กรมีการปรับโครงสร้าง จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่างานวิจยั ส่ วนใหญ่ได้ศึกษาการปรั บ
โครงสร้างแบบมีการลดจํานวนพนักงาน ซึ่ งผลจากการศึกษาส่ วนใหญ่น้ นั พบว่าส่ งผลกระทบด้านลบต่อสุ ขภาวะในการ
ทํางาน ผลการปฏิบตั ิงาน และความผูกพันต่อองค์กร แต่ในบางการศึกษาก็พบว่าส่งผลด้านบวก ขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างของ
วิธีการปรับโครงสร้างและความแตกต่างของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังมีการพยายามศึกษาถึงความแตกต่างของผลกระทบจาก
การปรับโครงสร้างองค์กรแบบมีและไม่มีการลดจํานวนพนักงาน ซึ่งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ชดั เจน สําหรับประเทศไทยยัง
ไม่มีการศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างในบริ บทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไม่มีนโยบายลดจํานวนพนักงาน ดังนั้นกรอบ
แนวคิดนี้ จึงนําเสนอเพื่อเป็ นแนวทางให้องค์กรและผูบ้ ริ หารในรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลจากการปรับ
โครงสร้างที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์กร เป็ นประโยชน์กบั องค์กรที่กาํ ลังพิจารณาจะเลือกใช้กลยุทธ์
การปรับโครงสร้าง และสําหรับนักวิจยั ท่านอื่นๆ ในอนาคต
คําสําคัญ: การปรับโครงสร้างองค์กร, ความผูกพันต่อองค์กร, ผลการปฏิบตั ิงาน

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
45

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ

ลักษณะพฤติกรรมผู้นําที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย การไฟฟ้ านครหลวง
The effects of characteristic of leadership behaviors to job satisfaction and work engagement for
Generation Y employees at Metropolitan Electricity Authority
ปราชญา นวแจ่ มตระกูล*, วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย
Prachaya Nawajamtrakul*, Waranpong Boonsiritomachai
ภาควิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
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บทคัดย่ อ

บทความนี้นาํ เสนอกรอบแนวคิดในการตรวจสอบลักษณะพฤติกรรมผูน้ าํ สําหรับองค์กรรัฐวิสาหกิจ โดยกรอบ
แนวคิดที่นาํ เสนอพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบผูน้ าํ กับความพึงพอใจ
ในงานรวมถึ งความผูกพันในการทํางาน วรรณกรรมเผยให้เห็นว่าสามารถแบ่งแยก รู ปแบบผูน้ าํ ออกเป็ นสามรู ปแบบ
(1) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมสี่ ประการดังนี้ อิทธิพลในอุดมคติ แรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปัญญา
และการพิจารณาของแต่ละบุคคล (2) ผูน้ าํ การปฏิบตั ิประกอบไปด้วยพฤติกรรมสองอย่างคือ ให้รางวัลตามสถานการณ์ และ
บริ หารแบบวางเฉยทั้งเชิ งรุ กและรับ (3) ผูน้ าํ แบบปล่อยตามสบาย โดยงานวิจยั ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบผูน้ าํ มี
อิทธิ พลต่อทั้งความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน กรอบแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิ ดเผยลักษณะสําคัญ
ของพฤติกรรมผูน้ าํ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางาน พร้อมทั้งระบุลกั ษณะของพฤติกรรมผูน้ าํ
ที่พนักงานชื่นชอบ เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานที่อยูใ่ นระดับหัวหน้างานขึ้นไปปรับใช้คุณลักษณะพฤติกรรมผูน้ าํ ที่ส่งผลดี
ต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันในการทํางานของพนักงาน
คําสําคัญ: ความผูกพันในการทํางาน, ความพึงพอใจในงาน, ลักษณะพฤติกรรมผูน้ าํ

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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บทคัดย่ อ

ป่ าพรุ ควนเคร็ งเป็ นป่ าที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชี วภาพและเป็ นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ
แต่ปัจจุบันป่ าพรุ เสื่ อมโทรมจากปั ญหาต่างๆ จําเป็ นต้องมี มาตรการเพื่อแก้ปัญหา แต่เนื่ องจากงบประมาณมี จาํ กัด จึ ง
จําเป็ นต้องหามูลค่าทรัพยากรเพื่อคํานวณความคุม้ ค่าในการอนุรักษ์ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินค่าความเต็มใจจ่าย
เพื่อการอนุ รักษ์ป่าพรุ ควนเคร็ งของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นตัวแทนของประชาชนชาวไทย โดยใช้วิธีสมมติ เหตุการณ์ ใ ห้
ประมาณค่า รู ปแบบคําถามปลายปิ ดชั้นเดียว วิธีการสํารวจออนไลน์ จํานวน 400 ตัวอย่าง เฉลี่ยแต่ละภูมิภาค และวิเคราะห์
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่ส่งผลต่อค่าความเต็มใจจ่าย ผลการศึกษาพบว่า ความเต็มใจจ่ายมีค่าประมาณ 38,415.6585 บาท/
คน/ปี และมูลค่าจากการอนุรักษ์เท่ากับ 1.47 ล้านล้านบาท/ปี เหตุผลหลักที่ยินดีจ่าย คือ อนุรักษ์ป่าพรุ เพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจ ส่วนเหตุผลหลักที่ไม่ยินดีจ่าย คือ ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่าย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายทางบวก ได้แก่ การเป็ น
สมาชิกองค์การสิ่ งแวดล้อมและอายุ ปัจจัยทางลบ ได้แก่ การรู ้จกั ป่ าพรุ ฯและรายได้ส่วนบุคคล ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความเต็มใจจ่าย, ป่ าพรุ ควนเคร็ ง, มูลค่าเพื่อการอนุรักษ์, วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า

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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การศึกษาความเป็ นไปได้ ทางการเงินในการสร้ างโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพจากกากมันสํ าปะหลัง กรณีศึกษา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสํ าปะหลังแปลงใหญ่ บ้านสามแยก จังหวัดอํานาจเจริญ
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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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 76120
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi
76120, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: keela_m@silpakorn.edu

บทคัดย่ อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสําปะหลังแปลงใหญ่บา้ นสามแยก จังหวัดอํานาจเจริ ญ มีแนวคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าโดย
รวบรวมมันสําปะหลังจากสมาชิกไปขายยังโรงงานแป้งมันสําปะหลัง และบรรทุกกากมันสําปะหลังกลับมาผลิตก๊าซชีวภาพและ
ไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ ายให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของการสร้าง
โรงไฟฟ้ าก๊าซชี วภาพที่ใช้กากมันสําปะหลังเป็ นวัตถุดิบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึกประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ และผูป้ ระกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ในจังหวัดอํานาจเจริ ญ ผลการศึกษาพบว่า การลงทุนนี้
มีความเป็ นไปได้ทางการเงิน โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 53,391,590 บาท (เป็ นบวก) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด
(DPB) เท่ากับ 5 ปี 9 เดือน (ภายในอายุโครงการที่กาํ หนด) อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.35 (มากกว่า 1)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 25.86% (มากกว่าอัตราคิดลด) ค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (SVTC) และความ
แปรเปลี่ยนด้านผลประโยชน์ (SVTB) เท่ากับ 34.62% และ 25.72% ตามลําดับ ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างล่าช้าไป 1 ปี หรื อ
เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในบางเดือน จะยังคงมีความไปไปได้ทางการเงิน
คําสําคัญ: กากมันสําปะหลัง, ความเป็ นไปได้ทางการเงิน, 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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บทคัดย่ อ

งานวิจยั “ทุนทางวัฒนธรรมที่ มีผลต่อผูผ้ ลิตเกมแนวสยองขวัญและผีไทย” เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อศึ กษา
ความสัมพันธ์ของทุนทางวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อการผลิตเกมสยองขวัญและผีไทย โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูผ้ ลิตเกมใน
ตําแหน่ งด้านออกแบบ (1) ตัวละคร (2) เนื้ อเรื่ อง (3) อุดมการณ์ ความเชื่ อและค่านิ ยม จากสตูดิโอเกมไทย 3 แห่ ง คื อ
(1) Yggdrazil Group (2) Mad VR Studio และ (3) Long Wing Studio พบว่า ผูผ้ ลิ ต เกมเป็ นแรงงานฐานความรู ้ ซึ่ ง ได้รั บ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้รับทุนทางวัฒนธรรมจากทุนที่เป็ นรู ปแบบสถาบัน และทุนที่เป็ นรู ปธรรมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดทุนทางวัฒนธรรมที่ฝังอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ที่สร้าง “โลกทัศน์” ให้กบั ผูผ้ ลิตเกม 3 ด้าน คือ
โลกทัศน์เกี่ ยวกับผี ศาสนาและไสยศาสตร์ และเวรกรรมและการเวียนว่ายตายเกิ ด รวมทั้งได้สร้างมุมมองผีเพศหญิงใน
สังคมชายเป็ นใหญ่ ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการกําหนดอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิ ยม ให้เกมผีไทยมีลกั ษณะเฉพาะ ผูผ้ ลิต
เกมยังได้อาศัยเรื่ องเล่าตํานานท้องถิ่น รวมถึงภาพผีในสื่ อ และการผสมผสานวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิต
เกมด้วย
คําสําคัญ: เกมสยองขวัญ, ทุนทางวัฒนธรรม, 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

50

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารเพื่อวิสาหกิจชุมชน ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่ วม การประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาพบว่า ชุมชนต้องการการสื่ อสารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสร้างการมี
ส่ ว นร่ วม รู ปแบบการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม คื อ ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการส่ ง เสริ มการตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน
การประชาสัมพันธ์วสิ าหกิจ การให้ขอ้ มูลและนําเสนอสิ นค้าผ่านแฟนเพจ การพัฒนาชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยว และการใช้
แอพพลิเคชัน่ จองที่ พกั สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการสร้างความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง พร้อมกับเชิ ญชวนคนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง มีความพร้อมรับมือกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่าง
พลิกผันซึ่งกําลังจะมาถึง
คําสําคัญ: การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน, การพัฒนาชุมชน, วิสาหกิจชุมชน

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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การพัฒนาคําศัพท์ ภาษาอังกฤษของกลุ่มผู้ค้าขายเครื่ องสํ าอางตลาดกิมหยง
โดยการเรียนรู้ ผ่านเว็บเพจเครื่ องสํ าอาง
Developing English vocabulary skills of the cosmetic shopkeepers at Kimyong market
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บุญรัตน์ ดุกหลิม่ *, ธินัฐดา โกมล
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บทคัดย่ อ

การวิจัย งานวิจัย นี้ เป็ นงานวิจัย แบบผสมผสาน มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นาทักษะการใช้คาํ ศัพ ท์ของกลุ่มผูค้ า้
เครื่ องสําอางตลาดกิ มหยง และศึ กษาความพึงพอใจของกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิ มหยง โดยการเรี ยนรู ้ผ่านเว็บเพจ
เครื่ องสําอาง โดยใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบและสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูค้ า้
เครื่ องสําอางตลาดกิมหยง จํานวน 20 คน ผลการวิจยั พบว่า เว็บเพจเครื่ องสําอางสามารถช่วยในการพัฒนาทักษะการใช้
คําศัพท์ของกลุ่มผูค้ า้ เครื่ องสําอางตลาดกิมหยง โดยการเปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบหลังการใช้งานเว็บเพจเครื่ องสําอาง มี
ค่าสูงกว่าก่อนเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสังเกตจากคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จาก 14.75 เป็ น 22.00 นอกจากนี้ เว็บ
เพจเครื่ อ งสํา อาง มี ส่ ว นช่ ว ยในการส่ ง เสริ ม การขาย ทํา ให้ ข ายสิ น ค้า ได้จ ํา นวนมากขึ้ น เนื่ อ งจากผู ้ข ายสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนําและขายสิ นค้าให้ชาวต่างชาติได้
คําสําคัญ: คําศัพท์, เครื่ องสําอาง, ผูค้ า้ ขาย, เว็บเพจ

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
Pimpitch Larpsomboonchai, Wannana Soontornnaruerangsee*
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
Athapinya Thipvatee*, Siriporn Lerdpaisalwong
Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok
10900, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: thipwatee_a@outlook.com

Abstract
Mass media plays a crucial role in human life. The most prevalent reported lifethreatening 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
Pawichaya Mamuenvai*, Kittinata Rhekhalilit
Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok
10900, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: pawichaya.m@hotmail.com

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
Apiruk Chawasupakul*, Kittinata Rhekhalilit
Department of Foreign languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok
10900, Thailand
*Corresponding author. E-mail address: apirakcosmetic@gmail.com

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 codeswitching 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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โมเดลปัจจัยเชิ งสาเหตุของความท้ อแท้ ในการปฏิบัติงานของครู ระดับมัธยมศึกษา
A causal relationship model of burnout for secondary school teachers
นริศรา ศิริพนั ธศักดิ์a,*, ณัฐพล บัวอุไรb, พวงผกา ปวีณบําเพ็ญc, ภัทรพร เล้ าวงค์ c
Narisara Siripantasaka,*, Nattapon Buauraib, Puangpaka Paweenbampenc, Pataraporn Laowongc
a
195 หมู่ 8 ทวีวฒั นา ทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ 10170
b
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c
ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10330
a
195 Mu 8, Thawiwatthana, Thawiwatthana, Bangkok 10170, Thailand
b
Suankularbwittayalai Rangsit School, Pathum Thani 12120, Thailand
c
Department of Educational Research and Psychology, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: narisara8432@gmail.com

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั (1) เพื่อตรวจสอบและพัฒนาโมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุของความท้อแท้ใน
การปฏิ บัติ ง านของครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษากับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ และ (2) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ข อง
ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานของครู ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นครู ระดับมัธยมศึกษาโรงเรี ยนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี -สระบุรี) จํานวน 207 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัดความเครี ยดในการทํางาน แบบวัดความขัดแย้งระหว่าง
ครอบครัวกับงาน แบบวัดความคลุมเครื อในบทบาท และแบบวัดความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงาน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิ งโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า (1) โมเดลปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการ
ปฏิ บัติ ง านของครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษามี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ( χ2 = 32.63, df = 22, p = .06,
GFI = 0.97, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.03) และ (2) ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานได้รับอิทธิพล
จากความคลุมเครื อในบทบาท ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความเครี ยดในการทํางาน โดยทุกตัวแปรสามารถ
อธิบายความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงานได้ร้อยละ 95.00
คําสําคัญ: ปั จจัยเชิงสาเหตุ, ความท้อแท้ในการปฏิบตั ิงาน, ครู ระดับมัธยมศึกษา

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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รัชกาลที่ 8 ทรงหว่ านเมล็ดข้ าว ณ สถานทีใ่ ดในทุ่งบางเขน: การพิเคราะห์ เชิ งวิทยาศาสตร์
Where in Bang Khen Field that King Rama VIII sowed rice seeds: A scientific analysis
สุ รวิช วรรณไกรโรจน์
Surawit Wannakrairoj
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand
E-mail address: agrsuw@ku.ac.th

บทคัดย่ อ

พระราชกรณี ย กิ จ สุ ด ท้า ยของรั ช กาลที่ 8 ที่ ไ ด้ท รงหว่า นข้า วในวัน ที่ 5 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2489 ณ ทุ่ ง บางเขน
เป็ นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สําคัญต่อการเกษตรของประเทศไทย ซึ่ งนําไปสู่ การที่ รัฐบาลกําหนดให้วนั ที่ ๕ มิถุนายน
ของทุกปี เป็ นวันข้าวและชาวนาไทย การที่พระราชกรณี ยกิจดังกล่าวไม่อยูใ่ นหมายกําหนดการเสด็จพระราชดําเนิ นมายัง
ทุ่ งบางเขน จึ งไม่แน่ ชัดว่าทรงกระทํา ณ สถานที่ ใดบ้าง การศึ กษานี้ จึงนําองค์ประกอบ ฉากหลัง และเงาที่ ปรากฏใน
พระบรมฉายาลักษณ์ท้ งั หมดที่ เกี่ ยวข้องอันเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยตรงกับพระราชกรณี ยกิ จนี้ มาพิเคราะห์
พบว่าพระบรมฉายาลักษณ์ท้ งั หมดยืนยันถึงการที่รัชกาลที่ 8 ได้ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจหว่านข้าวเพียงสถานที่เดียวใน
ทุ่งบางเขน คือบริ เวณด้านทิศเหนือของวัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร ของทุ่งบางเขน ในช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2489
คําสําคัญ: เกษตรกลางบางเขน, พยาน, พระบรมฉายาลักษณ์, วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร, วันข้าวและชาวนาไทย

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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การท่ องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรม: กรณีศึกษา โรงละครสายเสนโปรโมชั่น
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
Historical and cultural tourism: A case study of Saisen Promotion Theater,
Kanthararom District, Sisaket Province
ธันยพงศ์ สารรัตน์ *, จิตติพงษ์ ชิ นศรี , กิตติศักดิ์ แหวนเงิน
Thanyapong Sararat*, Jittipong Chinnasri, Kittisak Waennguen

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ศรี สะเกษ 33000
Social Studies Program, Faculty of Education SiSaKet Rajabhat University, SiSaKet 33000, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: thanyapong.s@sskru.ac.th
บทคัดย่ อ

บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าความสําคัญของโรงละครสายเสนโปรโมชัน่ อําเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรี สะเกษ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วฒั นธรรม ซึ่ งมีการจําลองวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาวใน
ท้องถิ่นบ้านละทายของอําเภอกันทรารมย์ผ่านการแสดง การทําฉากจําลองปราสาทขอมโบราณ ป้ อมปราการ และการ
จําลองขบวนเสด็จทางรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยือนเมืองศรี สะเกษ บ้านโบราณ
รวมถึงโครงการโคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางศาสตร์ พระราชา และทุ่งทานตะวัน เป็ นต้น และเสนอแนวทางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผ่านรู ปแบบของการสื่ อความหมายทางการท่องเที่ยว ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวแห่ งนี้ มีคุณค่าความสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าความสําคัญทางประวัติศาสตร์ คุณค่าความสําคัญในด้านการเป็ น
เอกลักษณ์ของยุคสมัย และคุณค่าทางด้านสังคม และความผูกพันต่อท้องถิ่นทั้งนี้ ในการจัดการการท่องเที่ ยวเชิ งประวัติ
ศาสตร์ ผ่า นรู ป แบบการสื่ อ ความหมาย จึ ง ควรที่ จ ะมี ก ารจัด แสดงข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พื้ น ที่ จัด แสดงแต่ ล ะแหล่ ง ป้ า ยสื่ อ
ความหมาย ป้ ายอธิบายความสําคัญ ของที่ระลึก มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คู่มือการท่องเที่ยว และข้อมูลในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วฒั นธรรม, การสื่ อความหมาย, 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
Prapaporn Rojsiriruch
Laws Program, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand
Email address: prapapornr@g.suw.ac.th

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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การล่ าแม่ มดและศาลเตีย้ ในการสื่ อสารออนไลน์
Witch hunts and the Kangaroo court in online communication
จักรพันธ์ ชู สง* พิรงรอง รามสู ต
Jakkapant Choosong*, Pirongrong Ramasoota
ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพฯ 10300
Department of Journalism, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
* Corresponding author. E-mail address: love_baby_kan@hotmail.com

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) องค์ประกอบด้านการสื่ อสารของกาล่าแม่มดและศาลเตี้ยออนไลน์
(2) ผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ถูกล่าแม่มดตลอดจนวิธีการแสวงหาทางออกของปั ญหา โดยศึกษาตาม
กรณี ศึกษาจํานวน 3 กรณี ศึกษาในประเด็นที่ถูกโจมตีดงั นี้ ประเด็นเรื่ องการเมืองคุณพรรณิ การ์ วานิ ชเกี่ยวกับการหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพ ประเด็นเรื่ องศีลธรรมคุณพัชมน ธานี วชั รกุลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์เชิงชูส้ าว และประเด็นเรื่ องเพศสภาพ
คุณพินิจ งามพริ้ งเกี่ ยวกับการข้ามเพศ โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ คือการวิเคราะห์เนื้ อหาผ่านเพจเฟซบุ๊กเก็บข้อมูลโดยใช้
เครื่ องมื อตารางลงรหัสและการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกรณี ศึกษาทั้ง 3 กรณี ดังกล่าว ผลการศึ กษาการวิเคราะห์เนื้ อหาพบว่า
ประเด็นที่ เพจนําเสนอและการแสดงความคิดเห็ นของผูต้ ิดตามเพจปรากฏการสื่ อสารในลักษณะของการล่าแม่มด การ
สัมภาษณ์เชิงลึกกรณี ศึกษาพบผลกระทบในด้านต่อไปนี้ คือ (1) ผลกระทบด้านสิ ทธิ เสรี ภาพ (2) ผลกระทบต่อครอบครัว
(3) ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน (4) ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และวิธีการแสวงหาทางออกจากปั ญหาที่พบ คือ
(1) การชี้แจงข้อเท็จจริ งผ่านเฟซบุ๊ก (2) การชี้แจงข้อเท็จจริ งผ่านสื่ อมวลชน (3) การดําเนินคดีทางกฎหมาย
คําสําคัญ: ล่าแม่มด, ศาลเตี้ย, องค์ประกอบด้านการสื่ อสาร

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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Erich Kästner: กรณีศึกษาระหว่ าง 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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* Corresponding author. E-mail address: pondwanat.ch@gmail.com

บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งด้า นตัว ละครของภาพยนตร์ เ ยอรมัน และภาพยนตร์ อ เมริ กัน ที่ ส ร้ า งจาก
วรรณกรรมเยอรมันเรื่ องเดียวกันโดยใช้ทฤษฎีเพศสถานะศึกษามาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบในด้านต่างๆ ได้แก่ จํานวน
ตัวละครหลัก อุปนิสัยของตัวละคร ปั จจัยด้านเพศของตัวละครที่ส่งผลต่อการดําเนินเรื่ อง และการเปรี ยบเทียบอุปนิสัยตัว
ละครหลักในภาพยนตร์ ท้ งั สองเรื่ อง จากการศึกษาพบว่า จํานวนตัวละครหลักในภาพยนตร์ สองสัญชาติ ไม่เท่ากัน โดย
ภาพยนตร์ อเมริ กนั มีตัวละครเพิ่มจากวรรณกรรมรวมทั้งภาพยนตร์ เยอรมันสองตัวละคร คือ คุณตาและพ่อบ้านประจํา
ตระกูล เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีเพศสถานะศึกษาที่ว่า เพศชายบ่งบอกถึงความแข็งแรง มีพลัง ส่งผลให้บทบาทของตัวละคร
เอกเพศหญิงในภาพยนตร์อเมริ กนั ด้อยลงกว่าภาพยนตร์เยอรมันที่ยงั คงเค้าโครงเรื่ องจากงานวรรณกรรม
คําสําคัญ: การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ, เพศสถานะศึกษา, ภาพยนตร์ศึกษา, วรรณกรรมเยาวชน, วรรณกรรมเยอรมัน

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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4. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ
5. รองศาสตราจารยวราห เทพาหุดี
6. ผูชวยศาสตราจารยเมธี แกวเนิน
7. ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ ไตรศักดิ์
8. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา มุสิกสินธร
9. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนพล ขยันสํารวจ
10. ผูชวยศาสตราจารยกังสดาลย บุญปราบ
11. ผูชวยศาสตราจารยอนุกรณ บุตรสันติ์
12. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย วรชนะนันท
13. นายประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
14. นายถิรวัฒน รายรัตน
15. นายวชิระ ใจงาม
16. นายธนัสพงษ โภควนิช
17. นางสาวกาญจนา ทองเครือ
18. นางศุภินทรา ภูเงิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

10.4 สาขาสัตวแพทยศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน นิยม
3. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา จันดา
4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สุนทรี เพ็ชรดี
5. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย นิรุตติ์ สุวรรณา
6. ผูชวยศาสตรตราจารยอรรถวิทย โกวิทวที
7. สัตวแพทยหญิง นิอร รัตนภพ
8. สัตวแพทยหญิง ยลยง วุนวงษ
9. สัตวแพทยหญิง กานตสุดา ลีฬหาพงศธร
10. นางสาววริศรา มารยาท
11. นางสาวญาดา หาญปญญาพิชิต
12. วาที่รอยตรีหญิง จรัสพิมพ ทรงประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

10.5 สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร
1. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
2. คณบดีคณะเกษตร
3. หัวหนาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
4. หัวหนาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
5. รองศาสตราจารยสาวิตรี รังสิภัทร
6. รองศาสตราจารยจํานงรักษ อุดมเศรษฐ
7. รองศาสตราจารยอบเชย วงศทอง
8. รองศาสตราจารยทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
9. ผูชวยศาสตราจารยพัชราวดี ศรีบุญเรือง
10. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร เรียบรอย คิม
11. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช ศิริวงศ
12. นางสาวนริศรา อินทะสิริ
13. รองศาสตราจารยพัฒนา สุขประเสริฐ
14. รองศาสตราจารยพิชัย ทองดีเลิศ
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ ตรีวรรณกุล
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา ศรีสุวรรณ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ผูชวยศาสตราจารยอําพร แจมผล
ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
ผูชวยศาสตราจารยมาริษา ภูภิญโญกุล
ผูชวยศาสตราจารยปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารยกานตสุดา วันจันทึก
ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย ลุยเลา
ผูชวยศาสตราจารยชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูชวยศาสตราจารยวัลภา แตมทอง
ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี พังงา
ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ ดวงปญญา
ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา
นางสาวชลาธร จูเจริญ
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นายปรีดา สามงามยา
นายเศกศักดิ์ เชยชม
นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางสาววสพร นิชรัตน
นายสถาพร ประดิษฐพงษ
นางกรกฎ แพทยหลักฟา
นายวิภูษณะ ศุภนคร
นางทิพากร มวงถึก
นายเสถียร แสงแถวทิม
วาที่รอยตรี สหภาพ ศรีโท
นางสาวมณินทร เดชแหว
นางสาวกรรณิกา พุมสาหราย
นายภูคิษฐคมณ แสงตรีเพชรกลา
นางสาวสวรรญา แยมวันเพ็ง
นางวลีรัตน บรรจงจิต
นางสาวภิญญาพัชญ โทนหงสษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

50. นางธรรมสร ทองดอนเกลื่อง
51. นางสาวธนัชชา กุญแจทอง

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11. กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
11.1 สาขาวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารยอภิสิฏฐ ศงสะเสน
ที่ปรึกษา
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. ผูชวยศาสตราจารยสุดสวาสดิ์ 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
2. ผูช วยศาสตราจารยนวลวรรณ ทวยเจริญ
3. ผูชวยศาสตราจารยจิตรทัศน ฝกเจริญผล
4. ศาสตราจารยเมตตา เจริญพานิช
5. ศาสตราจารยนุชนารถ ศรีวงศิตานนท
6. รองศาสตราจารยดวงฤดี ฉายสุวรรณ
7. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์ หนูพันธ
8. รองศาสตราจารยอภินิติ โชติสังกาศ
9. รองศาสตราจารยวรดร วัฒนพานิช
10. รองศาสตราจารยจันทรศิริ สิงหเถื่อน
11. รองศาสตราจารยกฤษณะ ไวยมัย
12. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย ชัยวรพฤกษ
13. นายพสิษฐ สืบสุวงศ
14. นางสาวสุทัตตา พาหุมันโต
15. นางชุติณัท ขุนทอง
16. นางสาวพัชรียา บุบผาชาติ
17. นางดารณี ยงยืน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.3 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา วัชราภรณ
2. รองศาสตราจารยสุนทรี สุวรรณสิชณน
3. รองศาสตราจารยพรธิภา องคคุณารักษ
4. รองศาสตราจารยเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
5. รองศาสตราจารยสุดสาย ตรีวานิช
6. รองศาสตราจารยประกิต สุขใย
7. ผูชวยศาสตราจารยธนิต พุทธพงษศิริพร
8. ผูชวยศาสตราจารยกรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล
9. นางสาวภัทรินทร ลีลาภิวัฒน
10. นางสาวพรรณภัทร พรหมเพ็ญ
11. นางสาวสุมัลลิกา โมรากุล
12. นางสาวสุวิมล เจริญสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
นายประมวล ทรายทอง
นางสาวนัฏพร ขนุนกอน
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
รองศาสตราจารยณัฐดนัย หาญการสุจริต
นางดวงสมร นามกระโทก
นางศศิธร พลโยธา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

11.4 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ผูชวยศาสตราจารยกอบศักดิ์ วันธงไชย
2. ผูชวยศาสตราจารยสุรัตน บัวเลิศ
3. ผูชวยศาสตราจารยสาพิศ ดิลกสัมพันธ
4. นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
5. รองศาสตราจารยวัฒนชัย ตาเสน
6. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค ผิวนิล
7. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน เนียมสุวรรณ
8. ผูชวยศาสตราจารยนฤมล แกวจําปา
9. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เมี้ยนมิตร
10. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
11. ผูชวยศาสตราจารยพยัตติพล ณรงคะชวนะ
12. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เหมือนพงษ
13. นางสาวแอน กําภู ณ อยุธยา
14. นายกฤษฎาพันธุ ผลากิจ
15. นายปวีร คลองเวสสะ
16. นายวรงค สุขเสวต
17. นายสุธี จรรยาสุทธิวงศ
18. นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
19. นางสาวจินตลา กลิ่นหวล
20. นางสาวศิรภัสสร ชมเชย
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12. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศึกษาศาสตร
12.1 สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
1. รองศาสตราจารยภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ที่ปรึกษา
2. ผูชวยศาสตราจารยนุชนาถ มั่งคั่ง
ที่ปรึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย นําประเสริฐชัย
ที่ปรึกษา
4. ผูชวยศาสตราจารยธีรารัตน วรพิเชฐ
ที่ปรึกษา
5. ผูชวยศาสตราจารยพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ
ที่ปรึกษา
6. ผูชวยศาสตราจารยกมลพรรณ แสงมหาชัย
ปรึกษา
7. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ เรืองสุวรรณ
ที่ปรึกษา
8. ผูชวยศาสตราจารยพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
ประธานกรรมการ
9. รองศาสตราจารยประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
รองประธานกรรมการ
10. รองศาสตราจารยทิพยรัตน เลาหวิเชียร
กรรมการ
11. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
กรรมการ
12. ผูช วยศาสตราจารยธงชัย ศรีวรรธนะ
กรรมการ
13. ผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ สุขสมาน
กรรมการ
14. นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
กรรมการ
15. นางสาวปรารถนา ประสงคสิน
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวอรการณ วีระชยาภรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นายทองปาน ขันตีกรม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
18. นายฉัตรชัย พวงพลับ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
19. นางสาวอารีย สีแสงมุข
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
20. นางลัดดา ปญทะภูรีเวท
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.2 สาขาศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
รองศาสตราจารยพรทิพย ไชยโส
ผูชวยศาสตราจารยพิกุล เอกวรางกูร
รองศาสตราจารยวรรณดี สุทธินรากร
รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ
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9. รองศาสตราจารยศศิเทพ ปติพรเทพิน
10. รองศาสตราจารยจิตตินันท บุญสถิรกุล
11. รองศาสตราจารยชาตรี ฝายคําตา
12. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิกร สุมาลี
13. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ อุทยานิก
14. ผูชวยศาสตราจารยวัตสาตรี ดิถียนต
15. ผูชวยศาสตราจารยวารุณี ลัภนโชคดี
16. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
17. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา ขันตรีจิตรานนท
18. นางสาวสถิดาพร คําสด
19. นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
20. นางสาวธนนันท ธนารัชตะภูมิ
21. นายชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
22. นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
23. นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
24. นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
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12.3 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร
2. คณบดีคณะสังคมศาสตร
3. นางวัณณนา สุนทรนฤรังษี
4. รองศาสตราจารยโกวิทย พิมพวง
5. รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์ กิ่งคํา
6. รองศาสตราจารยกังสดาล เชาววัฒนกุล
7. ผูชวยศาสตราจารยบารมี อริยะเลิศเมตตา
8. ผูชวยศาสตราจารยเทพทวี โชควศิน
9. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ วิวรรณ
10. ผูชวยศาสตราจารยมริสสา พงษศิริกุล
11. ผูชวยศาสตราจารยปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
12. ผูชวยศาสตราจารยกิตตินาถ เรขาลิลิต
13. ผูชวยศาสตราจารยนุชนารถ รัตนสุวงศชัย
14. ผูชวยศาสตราจารยภูริวัจน เดชอุม
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รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ สิงหวี
ผูชวยศาสตราจารยณัฐวีร บุนนาค
นางสาววิริยา หลาเพชร
นายขจร ฝายเทศ
นางวรรณา ศิลามาตร
นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย
นางสาวตรีสุคนธ ศิริทรัพย
นายสัตยา สวัสดิผล
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐ
นางสาวผาณิตา ชัยดิเรก
นายพรนริน พูลภิรมย
นางรัชดาภรณ เหงาพรหมมินทร
นางสาวนภาภรณ หาญวิรุฬห
นางสุพิญญา กาวไธสง
นายเกษม ทับทิมศรี
นายวิริยะ คงสมบูรณ
นายศักดา นาคํา
นางสาวสมัย สุวรรณทอง
นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
นางสาวธีรพร ชื่นพี
นางสาวพรพรรณ เหมะพันธุ
นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ
นายภาณุพงศ ปยาพันธ
นางสาวนันทิยา อาภานันท
นางสาวกมลนิตย ลิมปรังษี
นางสาวนภัสสร รักวรนิต
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวพิทชญา สารภิรมย
นายติโรธ ทองนวล
นางสาวสายทิพย เหลาทองมีสกุล
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กรรมการฝายจัดทําเอกสารทางวิชาการ
1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล)
2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(รองศาสตราจารย ดร. เอกไท วิโรจนสกุลชัย)
3. รองผูอํานวยการฝายเผยแพรงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(อาจารย ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นัทธชนัน นาถประทาน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยธร ศศิธรากรแกว
7. อาจารย ดร. ดลฤทัย เจียรกุล
8. อาจารย ดร. ศิริพร เลิศไพศาลวงศ
9. อาจารยศุภพงศ ตันเงิน
10. วาที่รอยตรี ปยะภัทร คงแสนคํา
11. นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
12. นางสาววนิดา รัตตมณี
13. นายวิทวัส ยุทธโกศา
14. นายวิโรตม เอี๊ยะตะกูล
15. นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข
16. นายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข
17. นางสาวรติกร สมิตไมตรี
18. นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
19. นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
20. นางสาวพัชราภา รัตนวิญูภิรมย
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“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา
และพั ฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญ
ั ญา
ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
ตลอดจนเป็นผู้ช้น
ี ําทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีของสังคม
เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ
และความเป็นอารยะของชาติ”

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59
สถาบันวิจัยและพั ฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kuannualconf@gmail.com
http://annualconference.ku.ac.th
http://www.rdi.ku.ac.th

